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Rede uitgesproken door de heer E. Krings, procureur-generaal, op
de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op
1 september 1983
1. Het lijkt niij wenselijk, nu betrekkelijk veel verwarring is
ontstaan omtrent het optreden van de rechters bij de Ieiding van
het rechtsgeding, even te handelen over de beginselen die aan die
Ieiding ten grondslag liggen, en in dit opzicht de· rechtspraak van
het Hof nader te bekijken.
Twee beginselen vormen inderdaad, naar mijn oordeel, de basis
van de leiding van het geding door de rechter : enerzijds, de macht
van de partijen om vrijelijk te beschikken over de vordering die de
uitoefening van hun rechten waarborgt, anderzijds, de eerbiediging van het recht van verdediging.
Beide beginselen doordringen geheel het procesrecht. Zij
moeten niet alleen in acht worden genomen bij het bepalen van de
verhoudingen tussen de partijen; zij vormen ook, uit de aard van
de zaak, het substraat van de rechterlijke ambtsuitoefening bij de
berechting van het geschil.
Ret bepalen van de draagwijdte van die twee beginselen is,
zoals verder zal mogen blijken, belangrijker dan het onderscheid
tussen accusatoire en inquisitoire rechtspleging dat meestal wordt
gemaakt. Er mag trouwens, zoals maar al te vaak voorkomt, geen
verwarring heersen tussen die onderscheiden begrippen.
2. We zullen het vraagstuk zo stelselmatig mogelijk behandelen.
Laten we daartoe eerst de begrippen accusatoire en inquisitoire
rechtspleging belichten en de reikwijdte van dat onderscheid
bepalen. Langs die weg kunnen wij aantonen waarin die
begrippen zich onderscheiden van de twee beginselen die we
zoeven als grondslag . van de rechtspleging hebben aangeduid.

-4Daarna zullen we, aan de hand van die beginselen, de bevoegdheid van de rechter bespreken waar het om de bestanddelen van
een vordering gaat. Vervolgens komen aan de beurt de bevoegdheid van de rechter bij de leiding van de debatten en het optreden
van de rechter bij de bewijsvoering. Tot besluit wordt aandacht
besteed aan het bepalen, door de rechter, bij de berechting van
diezelfde vordering, van de daarop toepasselijke rechtsregels en
rechtsnormen.
Het onderwerp is evenwel zo omvangrijk dat hier slechts een
overzicht van de bestaande vraagstukken kan worden gegeven, nu
ieder daarvan op zichzelf stof genoeg oplevert voor een uitgebreid
kritisch onderzoek.
3. Over de inhoud van de begrippen accusatoire en inquisitoire
rechtspleging heerst heel wat twijfel. Niet zelden worden aan de
rechter bepaalde bevoegdheden ontzegt, op grond dat, gezien de
accusatoire aard van de rechtspleging, het hem niet geoorloofd is
op te treden; dat hij in de loop van de rechtspleging slechts een
lijdelijke rol te vervullen heeft. Voorts wordt soms opgeworpen
dat het Gerechtelijk Wetboek aan de rechtspleging een uitgesproken inquisitoire inslag heeft gegeven, hetgeen uiteraard de
uitbreiding van's rechters bevoegdheid zou verantwoorden.
Het is wellicht niet van belang ontbloot erop te wijzen dat in het
verslag dat aan het Gerechtelijk Wetboek voorafgaat, de koninklijke commissaris, stafhouder Van Reepinghen, er sterk de klemtoon op gelegd heeft dat de ontworpen rechtspleging van accusatoire aard is en blijft. Hij schreef o.m. : « De leiding van het geding
door de partijen is een postulaat van ons gerechtelijk recht en de
practici van dit land zijn eraan gehecht ... In de accusatorische
rechtspleging komt bet burgerlijk geding voort uit de wil van de
partijen. De eiser leidt het in op de gronden die hij heeft gekozen.
Hij ziet ervan af, behalve bij uitzondering, zonder verlof van de
rechter, aan wie bet overigens verboden is het voorwerp of de
oorzaak van de vordering te veranderen. Heeft hij zich vergist in
de termen van de betwisting, dan staat het niet aan de rechter
hem er andere te suggereren; hij kan geen uitspraak doen over
minder noch over meer dan hem gevraagd wordt, noch op andere
gronden; bet geding is buiten hem om vastgesteld. Zonder twijfel
kan hij, eenmaal de vordering ingeleid, niet vrij nalaten ze te
berechten en enig initiatief is aan zijn oordeel overgelaten. Hij zal
ambtshalve een vordering die niet strookt met de openbare orde
niet toelaten en hij zal ook, zelfs als de ene partij ze niet inroept,
bet verval van recht of de nietigheid vaststellen die voortvloeien
uit de regels of substantiEHe formaliteiten die er verband mee
houden. Aldus bijvoorbeeld de laattijdigheid van een beroep, daar
het niet in de macht ligt van de particulieren de termijn van de
rechtsmiddelen te wijzigen » (1).

(1) St. Senaat, 1963-64, nr. 60, biz. 157 en 158.
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-54. Zoals uit de doctrinale publicaties over het vraagstuk blijkt
(2), zou het meergenoemde onderscheid hoofdzakelijk hierop neerkomen dat aileen de partijen over de rechtsvordering beschikken,
nu die rechtsvordering een attribuut is van het materieel recht
waarop zij aanspraak maken en waarvan zij de verwezenlijking
vorderen. M.a.w. de vrije beschikking over de rechtsvordering is
een aspect van de vrije rechtsuitoefening. Aileen de houder van
het recht beslist hoe, waar, wanneer en tegenover wie hij zijn
recht doet gelden.
Aan dit aspect van het vraagstuk wordt dan meestal ook het al
dan niet ambtshalve optreden van de rechter in bepaalde materies
verbonden, zoals de ambtshalve faillietverklaring.
Mij dunkt echter dat hier twee verschillende begrippen
aanwezig zijn en dat er precies in dit opzicht een verwarring
bestaat die tot gevolg heeft dat de juiste verhouding tussen de
macht van de rechter bij de Ieiding van het geding en de rol van de
partijen bij de behandeling van de zaak in een verkeerd daglicht
wordt gesteld.
Accusatoire en inquisitoire rechtspleging, enerzijds, en beschikkingsmacht van de partijen over de rechtsvordering, anderzijds,
sluiten elkaar niet uit, maar liggen op wei te onderscheiden
gebieden.
Bij het onderscheid tussen de accusatoire en de inquisitoire
rechtspleging wordt het vraagstuk hoofdzakelijk bekeken vanuit
de macht van de rechter of van de partij om de vordering al dan
niet in te stellen (3).
Bij de bespreking van de beschikkingsmacht van de partij gaat
men noodzakelijk uit van het standpunt dat het de partij is, en dus
niet de rechter, die de vordering instelt.
De beschikkingsmacht van de partij, als attribuut van het materieel recht waarop zij aanspraak maakt, is dus slechts een gevolg
van de accusatoire aard van de rechtspleging.
5. In de accusatoire rechtspleging treedt de rechter niet ambtshalve op, terwijl voor de inquisitoire rechtspleging integendeel
(2) Daarover bestaan er weinig algemene studies. In het Franse recht is het compleetste werk Le juge et le litige van J. NORMAND, verschenen in Parijs, 1965. Professor RIGAUX heeft aan het beschikkingsrecht een aanzienlijk deel van zijn werk La
nature du contr6le de la Gaur de cassation gewijd (zie blz. 46 tot 70). De studies van
professor MOTULSKY over bepaalde aspecten van het onderwerp zijn van fundamenteel belang : • Le role respectif du juge et des parties dans !'allegation des faits •, in
Etudes de droit contemporain, 1959; • Le Droit nature! dans la pratique jurispruden"
tielle : le respect des droits de la defense en procedure civile •, in Melanges Roubier,
1961; « L'evolution recente de la condition de la loi etrangere en France •, in Hommage au professeur Savatier; • L'office du juge et la loi etrangere •, in Hommage a
M. Mauzy.
In onze studie waaraan Mej. De Coninck heeft meegewerkt en die betrekking he eft
op de bevoegdheden van de rechter i.v.m. de kwalificatie van de feiteh die aan de vordering ten grondslag liggen, hebben wij ook het onderwerp in het algemeen behandeld (cf. • Ret ambtshalve aanvullen van rechtsgronden •, T.P.R., 1982, 655 tot 685).
Zie ook ons algemeen referaat voor het Internationaal Congres voor vergelijkend
recht, in Caracas, 11182, over het verstek en het verzet in vergelijkend recht.
(3) NORMAND, Le juge et le litige, Parijs, 1965, blz. 41 e.v.

-6kenmerkend is dat de rechter uit eigen beweging, zonder daartoe
door wie ook. gevorderd te worden, ten opzichte van een justitiabele bepaalde maatregelen mag treffen.
In de accusatoire rechtspleging ligt de klemtoon zeer bijzonder
op de overweging dat de rechter geen andere opdracht heeft dan
de hem voorgelegde feiten volledig onpartijdig en onbevooroordeeld te bekijken. Daarom is in ons land niet aileen de civiele
rechtspleging doch ook de strafrechtspleging hoofdzakelijk accusatoir : de strafvordering wordt door het openbaar ministerie ingesteld en uitgeoefend en de rechter mag aileen binnen de perken
van die vordering uitspraak doen (4).
6. In onze civiele rechtspleging zijn er echter een paar gevallen
waarin de wetgever geoordeeld heeft te mogen afstappen van deze
grondbeginselen en hij aan de rechter hetzij geheel hetzij gedeeltelijk bevoegdheid heeft verleend om ambtshalve op te reden. In
dat geval gaat het om een inquisitoire rechtspleging.
Dit treft men met name aan in de reeds vermelde faillissementsrechtspleging en in de rechtspleging vastgesteld door het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, zoals het gewijzigd werd
door a11tikel 87 van de wet van 4 augusuts 1978. Dit tweede geval is
evenwel nauw aan het eerste verwant.
De Belgische wetgeving inzake faillissementen dagtekent van
18 april 1851. Die wetgeving werd sterk be'invloed door de Franse
rechtspleging die, na aanzienlijke wijzigingen in 1838, toen
vigeerde. De bevoegdheid om ambtshalve het faillissement uit te
spreken, werd op dat tijdstip aan de rechter toegekend.
De wetgever oordeelde dat, aangezien de faillissementen de
maatschappij aanbelangen, het wenselijk was de regeling ervan
niet uitsluitend aan de beoordeling zowel van de schuldeisers als
van de schuldenaar over te laten; daarom heeft hij, bij ontstentenis van enig openbaar ambt om de vordering uit te oefenen,
ambtshalve de rechtbank van koophandel met de eventuele uitoefening daarvan belast.
Er was immers in die tijd geen openbaar ministerie bij de rechtbank van koophandel en zowel de Franse als de Belgische
wetgever weigerden de tussenkomst van die magistraat in overweging te nemen.

(4) Zie in dit verband de conclusie van het openbaar ministerie voor het arrest van
het Hof, van 28 september 1982, i.z. procureur-generaal te Gent t. Abbate, gepubliceerd in A.C. op datum van het arrest. Zeer uitzonderlijk is de bepaling van
artikel 343 van het Gerechtelijk Wetboek die luidt : • Het hof van beroep kan in verenigde kamers een van zijn !eden horen in de aangifte van misdaden en wanbedrijven; het kan de procureur-generaal ontbieden om hem bevel tot vervolging wegens
die feiten te geven of om hem de reeds ingestelde vervolging te horen
verantwoorden. • Dit is klaarblijkelijk een afwijking die des te duidelijker uitwijst
dat de rechtspleging normaal een accusatoir karakte_r draagt. Zeals de h. Marc
Somerhausen, emeritus eerste voorzitter van de Raad van State, ons deed opmerken,
werd van deze bepaling, toen artikel 11 van de wet van 20 april 1810, toepassing·
gemaakt tijdens de eerste wereldoorlog. Zie ook • Over het Openbaar Ministerie •,
rede uitgesproken door de procureur-generaal R. Charles op de plechtige openingszit-.
ting van het Hof van Cassatie, de 1e september 1982, Brussel, Belgisch Staatsblad,
biz. 10 e.v.
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-7De buitengewone bevoegdheid waarmee aldus de rechtbank van
koophandel werd bekleed, is dus door dit organisch tekort te
verklaren.
Eigenaardig is evenwel dat de wetgever toen nagelaten heeft de
rechtspleging bij ambtshalve faillietverklaring vast te stellen,
zodat de leemten die hieruit ontstaan thans nog door de rechtspraak moeten worden aangevuld.
In feite is dat verzuim grotendeels te verklaren door de omstandigheid dat de wetgever kennelijk oordeelde dat die rechtspleging
slechts in zeer zeldzame gevallen zou worden toegepast. Overigens heeft de doctrine steeds beklemtoond dat de rechtbanken
niet dan met de grootste omzichtigheid die rechtspleging mogen
aanwenden (5).
Anders is het evenwel met de rechtspleging georganiseerd bij
de wet van 4 augustus 1978, waarbij de rechtbank van koophandel
de macht werd gegeven de handelaar ambtshalve het recht te
ontzeggen handel te drijven en/of het beheer van een handelsvennootschap waar te nemen. Hier werd de rechtspleging nauwkeuriger geregeld, zodat de rechten van de verdediging beter worden
gewaarborgd.
7. Het is gewis niet doenlijk dit vraagstuk bij deze gelegenheid
van naderbij te beschouwen.
Er moet echter worden onderstreept dat de praktijk, vooral in
de laatste jareri, heeft uitgewezen dat tegen die uitzonderingen op
het accusatoir karakter van de rechtspleging grate bezwaren
bestaan.
Zij brengen met zich dat het recht van verdediging ernstig
wordt bedreigd. Dit treedt vooral aan de dag bij de ambtshalve
faillietverklaring waarbij de rechtbank soms nalaat het verweer
van de betrokken handelaar te horen vooraleer zij tegen hem de
zware maatregel van faillietverklaring uitspreekt. Vergissingen,
waarvan de gevolgen onoverzienbaar kunnen wezen, zijn helemaal niet uitgesloten. De ervaring van de laatste jaren heeft dit
jammer genoeg aangetoond (6).
Ook de onpartijdigheid van de rechter wordt weleens in twijfel
getrokken. Die opwerping werd reeds gemaakt bij de toepassing
van de rechtspleging waarin voormeld koninklijk besluit nr. 22
van 24 oktober 1934 voorziet (7). Er werd op gewezen dat wanneer

·(5) FREDERICQ, Traite de droit commercial, VII, nr. 30, blz. 96 :de aan de rechtbank
verleende buitengewone macht is te verklaren door de noodzakelijkheid de wegmakingen, verduisteringen en fraudes te voorkomen waarvoor te vrezen valt wanneer
de schuldeisers hetzij afwezig of rechtsonbekwaam zijn, ofwel in de onmogelijkheid
verkeren om te handelen. VANRYN, Droit commercial, IV, nr. 2654, blz. 219. CLOQUET,
Novelles, Droit commercial, IV, nr. 871, blz. 370 e.v.
(6) TH. AFSCHRIF'I', • La comparution du commercant declare d'office en etat de
~aillite •, J.T., 1981, 717 ..
(7) Cass., 9 december 1981, A.C., 1981-82, i.z. Wauthion, en 12 januari 1982, ibid., i.z.
Parquet. Zie ook TH. AFSCHRIF'I', • La comparution du commercant declare d'office en
faillite •, J.T., 1981, 717.
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handelaar te horen in verband met een eventueie ontzetting uit
het recht handel te drijven of het beheer van een vennootschap
waar te nemen, die beslissing reeds een vooroordeei inhoudt. AI
kan in sommige gevalien die stelling onjuist zijn, toch blijft het zo
dat die rechtspieging bij de justitiabeie het gevoei wekt dat de
rechter voor wie hij moet verschijnen, reeds heeft geoordeeid dat
er prima facie redenen zijn om de maatregei te nemen. Anders
zou de rechtspieging immers niet ingesteid worden.
In feite lijkt in zuik een rechtspieging de rechter de tegenpartij
van de justitiabele die voor hem verschijnt.
Er ontstaat dus wei een vermenging van het ambt van de
rechter met dat van de organen die, in conformiteit zo ai niet met
de letter, dan toch met de geest van de Grondwet, het openbaar
beiang door hun optreden moeten waarnemen. De rechtbank
treedt hier als het ware op ais vervoigende partij en rechter,
hetgeen regeirecht in strijd is met de grondbeginselen die onze
instellingen en in het bijzonder de instelling van de Rechterlijke
Macht beheersen. Hoef ik eraan toe te voegen dat die rechtsgang
allesbehaive in overeenstemming blijkt met de bepalingen van het
Verdrag van Rome tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamenteie Vrijheden?
Dat ik hierop zozeer de klemtoon heb geiegd, komt niet enkei
doordat de ondervinding van de Iaatste jaren geieerd heeft dat de
rechtspleging van het ambtshaive uitgesproken faillissement niet
steeds met de vereiste omzichtigheid werd gehanteerd, doch ook,
doordat de aandacht van de wetgever niet genoegzaam Iijkt te zijn
gevestigd op de zeer grote euveis weike aan de inquisitoire rechtspleging verbonden zijn. Uit de voorbereiding van de wet van
4 augustus 1978 tot economische herorientering blijkt immers dat
de wetgever zich geen rekenschap heeft gegeven van de uitzonderlijke aard van de rechtspieging die hij invoerde (8). Bovendien
werd bij de bespreking van het wetsontwerp betreffende het
gecontroieerd beheer, waarbij eveneens aan de rechtbank van
koophandei de bevoegdheid zou worden toegekend om ambtshalve
op te treden (9), het vraagstuk kiaarblijkelijk verwaarloosd (10).
Dit alles valt des te meer te betreuren daar de wetgever zelf het
initiatief heeft genomen ook bij de rechtbank van koophandei het
openbaar ministerie in te stellen. Thans echter treedt die magistraat enkei bij wege van advies op. Doch - hoe zonderling dit ook
mag zijn - sommige rechtbanken van koophandei achten dat zij,
wanneer zij ambtshaive optreden, het advies van het openbaar
ministerie niet hoeven in te winnen. Dat de wettigheid van deze

(8). Zie St. Senaat, 1977-78, nr. 415/2, biz. 135 e.v.
(9) en (10) Wetsontwerp betreffende het beheer met bijstand, versiag, art. 5, St.
Kamer, 1975-76, nr. 937, biz. 11; bijkomend versiag, art. 5, St. Kamer, nr. 937123,
biz. 17, 18 en 19.
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-9zienswijze aan sterke twijfel onderhevig is, springt in het oog (11).
Alleszins is het zeer jammer dat aldus een waarborg voor de
onpartijdigheid van de rechtspleging wegvalt (12).
8. Uit dit betoog blijkt, dunkt mij, dat met het begrip accusatoire
rechtspleging wordt bedoeld dat de rechter de macht niet heeft om
ambtshalve, zonder dat enige vordering voor hem is gebracht,
maatregelen jegens een justitiabele te treffen.
Heeft de rechter die bevoegdheid wel, dan heeft men klaarblijkelijk te maken met inquisitoire rechtspleging. Deze rechtspleging wijst, zoals reeds gezegd, een vermenging van machten uit.
De rechter oordeelt zelf of er redenen zijn om de rechtsvordering
in te stellen ten einde de wet ten uitvoer te leggen.
Er mag nu voorzeker worden gesteld dat in onze wetgeving de
civiele rechtspleging onmiskenbaar accusatoir is. De enkele
uitzonderingen die de wetgever heeft gemeend te kunnen
invoeren, zouden overigens zonder enig bezwaar mogen
wegvallen. Laten wij in dit verband de wens uitspreken dat dit in
de toekomst ook zal gebeuren.
Het is dus wel degelijk binnen de grenzen van de accusatoire
rechtspleging dat het vraagstuk van de machten van de rechter bij
de behandeling van de zaak dient te worden behandeld. Het
spreekt immers vanzelf dat wanneer men te doen heeft met een
inquisitoire rechtspleging dit vraagstuk veel minder belang
vertoont. Kent men aan de rechter de macht toe om ambtshalve op
te treden o.m. om de vordering in te stellen, dan ligt het voor de
hand dat zijn machten bij de leiding van het geding bijzonder
uitgebreid moeten zijn.
Gaat het integendeel om de accusatoire rechtspleging, dan
precies dient men te bepalen wat de rechter mag of niet mag doen.
Maar de vaststelling dat het om een accusatoire rechtspleging
gaat, volstaat op zichzelve niet om de macht van de rechter bij de
leiding van het geding te bepalen. Hiertoe dient rekening te
worden gehouden met de twee in het begin van deze uiteenzetting
genoemde beginselen.

(11) Luidens art. 764 van het Gerechtelijk Wetboek zijn aile vorderingen i.z. faillissement verplicht aan het advies van het openbaar ministerie onderworpen. Ook wanneer de vordering ambtshalve door de rechtbank wordt ingesteld, moet het advies
van het openbaar ministerie worden ingewonnen.
(12) Een aparte vermelding verdienen gewis ook sommige aspecten van de disciplinaire rechtspleging. Niet zelden treedt de disciplinaire autoriteit ambtshalve op; dit is
o.m. het geval voor de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie.en voor de eerste
voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven. Een vordering van het openbaar ministerie is immers niet vereist voor het toepassen van een van de lagere tuchtstraffen.
Soortgelijke toestanden doen zich ook voor bij de onderscheidene tuchtautoriteiten
van de wettelijk georganiseerde beroepen en ambten, z.a. aie van advocaat, geneesheer, dierenarts, architect, enz.
Dit vraagstuk is echter te omvangrijk om hier te worden behandeld.

-109. Zoals reeds werd aangestipt is de rechtsvordering een attribuut van het materieel recht waarop de partij zich beroept (13).
Dit brengt dan ook mee dat aileen die partij mag beslissen of zij
dat recht zal doen gelden. Bovendien mag niet over het hoofd
worden gezien dat met het berechten van de vordering een einde
wordt gemaakt aan de uitoefening van de rechtsvordering. Die
uitoefening is daarom een daad van beschikking, hetgeen meteen
duidelijk maakt dat, om die rechtsvordering uit te oefenen, de
partij handelingsbekwaam moet zijn.
Dit aspect van het vraagstuk, dat door de ltaliaanse rechtsleer
diepgaand is behandeld, werd daar principia dispositivo geheten
(14).
Die termen leggen gewis zeer duidelijk de nadruk op de
beschikkingsmacht van de partijen en bieden derhalve ruggesteun om de verhoudingen tussen partijen en rechter te bepalen,
althans voor zoveel de wet het vraagstuk niet uitdrukkelijk heeft
geregeld.
Kortheidshalve zullen we het hier verder hebben over het
« beschikkingsbeginsel ».
Deze term laat uitkomen dat de beschikkingmacht van de partij
al de regels overstijgt die aan de uitoefening van de rechtsvordering ten grondslag liggen.
Dit houdt echter niet in dat de rol van de rechter bij de Ieiding
van het geding steeds lijdelijk is.
We zullen integendeel vaststellen dat die rol zeer actief moet
zijn, mits - en hier zal het tweede algemeen rechtsbeginsel aan
bod komen - de rechter steeds het recht van verdediging eerbiedigt.
10. Bij de bespreking van de beschikkingsmacht van de partijen
komen de onderscheidene bestanddelen van de vordering aan de
orde : het bepalen van het onderwerp en van de oorzaak van de
- vordering en van de bij het geding betrokken partijen. Die
beschikkingsmacht geldt zowel voor de verweerder als voor de
eiser. De verweerder bepaalt immers zelf de grenzen binnen
welke hij zijn verweermiddelen zal doen gelden. Hieruit werd
destijds afgeleid dat er een gerechtelijk contract (un contrat judiciaire) ontstaat. Die uitdrukking wordt af en toe nog eens aangetroffen in memories, conclusies, vonnissen en arresten. Zij is
echter verkeerd en bovendien dubbelzinnig en verwarrend. Een

(13) Dit betekent evenwel niet dat de rechtsvordering zich met het materieel recht vereenzelvigt. Er kunnen immers rechtsvorderingen zijn die niet aan een materieel
subjectief recht verbonden zijn. Zie de conclusie van het openbaar ministerie voor
het arrest van het Hof van 19 november 1982, i.z. Sipedic/V.Z.W. Werkgroep Milieubeheer Brasschaat, in A.C., op de datum van het arrest.
(14) ANDRIOLI, Commento aJ Codice di procedure civile, 1961, 1, biz. 321, 322 en 323;
MICHELI, biz. 597-599; Vrzroz, Rev. tr. dr. civil, 1947, 79, nr. 1; MOTULSKY, « Le droit
nature! dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la defense en
procedure civile, in Melanges Roubier, biz, 190; RIGAUX, La nature du controle de
la. Cour de C/!ssatio~, biz .. 46 e.v.
'
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partijen. Die wilsovereenstemming is in de regel bij een geding
niet aanwezig (15). Wei is er aan beide kanten een eenzijdige bepaling van de rechten en verweermiddelen die elk van de partijen
meent te moeten doen gelden. Dit zijn precies de perken die door
de rechter moetert worden gerespecteerd omdat zij de grenzen
aangeven waarbinnen de partijen hun beschikkingsmacht doen
gelden en waarmee de rechter zich niet in te laten heeft. Dit geldt
echter onder voorbehoud van hetgeen verder over de openbare
orde zal worden gezegd.

11. V aststellen welke partij en in het geding zullen worden
betrokken, behoort tot de beschikkingsmacht van de houder van
de rechtsvordering. Door de uitspraak over de vordering wordt
een einde gemaakt aan de uitoefening van de rechtsvordering (16).
Zolang de vordering ten opzichte van een bepaalde partij niet is
ingesteld, blijft de uitoefening van zijn rechten jegens die partij in
handen van de houder van het recht. De rechter mag bijgevolg uit
eigen beweging geen derde in het geding roepen die er niet bij
betrokken werd. Artikel811 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dit met zoveel woorden.
Zulks neemt niet weg dat het niet-oproepen van een derde de
ontvankelijkheid van de vordering kan aantasten, hetgeen onder
meer het geval is bij onsplitsbaarheid. Het Hof oordeelt dat
ontsplitsbaarheid van het geschil de openbare orde raakt (17). Dit
is trouwens ook de draagwijdte van de artikelen 753, 1053, 1084 en
1135 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechter zal de exceptie dus
ambtshalve moeten opwerpen.
Hij mag echter gewis de partijen erop wijzen dat niet-naleving
van de voorschriften van de evengenoemde bepalingen de onontvankelijkheid van hun vordering tot gevolg zal hebben. Slaan de
partijen die waarschuwing in de wind, dan zal de rechter de vordering hie et nunc we gens onontvankelijkheid afwijzen. Dit is bijgevolg niet een afwijking van de eerder aangehaalde regel, doch
veeleer een gevolg ervan (18).
12. Wat het onderwerp betreft heeft de jurisprudentie, en meer
bepaald die van het Hof, herhaaldelijk de gelegenheid gehad de
draagwijdte ervan te bepalen.
Het onderwerp van de vordering is datgene waarop de eiser
aanspraak maakt. Het is de gevorderde zaak (la chose demandee)

(15) Zie noot 3 bij Cass., 13 juni 1975, A. C., 1975, 1090, en de daarin vermelde rechtspraak en rechtsleer.
(16) Zie nr. 9.
(17) Cass., 16 januari 1976, A.C., 1976, 577.
{18) STORME en KRINGS, • Onsplitsbaarheid •, Vereniging voor de vergelijkende
studie van het Recht in Belgie en in Nederland, 1969-1970, blz. 360 e.v.
·

-12(19). De eiser bepaalt wat hij vordert. Hier treedt de beschikkingsmacht het duidelijkst op de voorgrond. Daar mag de rechter onder
geen beding aan raken.
U hebt dus beslist dat het de rechter niet geoorloofd is als schadevergoeding een hoger bedrag toe te kennen dan het door de
eiser gevraagde; ook mogen vergoedende interesten niet worden
toegekend wanneer ze niet zijn gevorderd (20).
12bis. De bepaling van de grondslag van de controle die het Hof
in dit verband uitoefent en waarbij trouwens de perken van de
rechtsmacht van de rechter blijken, heeft een vrij belangrijke
evolutie meegemaakt.
V66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek werd
vaak de schending van de bewijskracht van de akte van rechtsingang aangevoerd. Dit was uiteraard een !outer formele grondslag.
Sindsdien echter heeft het Hof zich meestal beroepen op de bepaIing van de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, op het algemeen rechtsbeginsel dat over niet gevorderde
zaken geen uitspraak mag worden gedaan en op de bevoegdheidsoverschrijding (21).
Ik meen dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niets te
maken heeft met het vraagstuk. Het betreft weliswaar de wijziging van de vordering, maar het regelt die aangelegenheid vanuit
een totaal ander gezichtspunt en het houdt overigens in dat wijziging van de vordering op bepaalde voorwaarden geoorloofd is; hier
daarentegen is er sprake van een volstrekt verbod van wijziging
van de vordering door de rechter.
Het lijkt me evenmin verantwoord ten deze te gewagen van een
algemeen beginsel volgens hetwelk over niet gevorderde zaken
geen uitspraak mag worden gedaan. Die kwestie wordt thans
uitdrukkelijk door artikel 1138, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek
geregeld en, wanneer de wet eenmaal een bepaalde regeling heeft
ingevoerd, dan vervalt elke reden om een algemeen rechtsbeginsel
dat dezelfde draagwijdte heeft, in te roepen.
Het gaat trouwens niet zozeer om het algemeen rechtsbeginsel
dat over niet gevorderde zaken geen uitspraak mag worden
gedaan, doch veeleer om de toepassing van het meergenoemde
beschikkingsbeginsel, dat overigens, zoals reeds gezegd, veel
ruimer is.
Een en ander wijst uit dat, hoewel er misschien wei van
<< bevoegdheidsoverschrijding » sprake kan zijn, dit begrip hier
niet moet worden aangevoerd. Het beschikkingsrecht volstaat.

(19) CUCHE en VINCENT, 1981, biz. 394, nr. 370; MOREL, Traite elem., nr. 348,
biz. 287, noot 1; PLANIOL (RIPERT en BOULANGER), Tr. dr. civ., II, 1079.
(20) Cass., 2 mei 1974, A.C., 1974, 966; 30 maart 1978, ibid., 1978, 857.
(21) Cass., 22 december 1972, A.C., 1973, 445; 10 oktober 1974, ibid., 1975, 186;
25 februari 1977, ibid., 1977, 694; 10 maart 1977, ibid., 1977, 755; 29 september 1978
ibid., 1978-79, 140; 29 februari 1980, ibid., 1979-80, 813.
'

-1313. Ook de « oorzaak » van de vordering heeft aanleiding
gegeven tot een omstandige jurisprudentie van het Hof.
Het onderzoek van de aldus gewezen arresten toont evenwel
aan dat zij niet steeds van alle ambigui:teit vrij te pleiten zijn en
dat vooral het onderscheid tussen oorzaak, rechtsgrond en feiten
niet altijd met de vereiste klaarheid werd gemaakt.
Hier blijkt de bepaling van de macht van de rechter bijzonder
belangrijk, omdat de grenzen tussen die macht en de beschikkingsmacht van de partijen niet steeds erg duidelijk werden
getrokken. Dit vraagstuk zal verder worden behandeld. We zullen
ons hier beperken tot het nader bepalen van het begrip
« oorzaak ».

14. Er bestaat in de rechtsleer een vrij grote verscheidenheid
van opvattingen betreffende de inhoud van dit begrip « oorzaak »
(22}. Sommigen oordelen dat oorzaak en onderwerp samenvallen
- of ook dat de oorzaak gewoon in het geschilpunt bestaat.
Anderen zijn de mening toegedaan dat de oorzaak het ingeroepen
geschonden recht is. Nog anderen oordelen dat de oorzaak overeenkomt met de rechtsregel die aangevoerd wordt, of ook met het
juridisch beginsel op grond waarvan de partij haar aanspraak
doet gelden, of nog met het beginsel dat de ingeroepen rechtsregel
tot grondslag dient.
Er bestaat tevens een meer traditionele opvatting, waarbij, naar
mijn oordeel, de rechtspraak van het Hof aanleunt en die mij ook
de meest gegronde lijkt.
Naar die opvatting bestaat de oorzaak in het rechtsfeit of de
rechtshandeling die aan de vordering ten grondslag ligt. Er is ook
beslist dat de oorzaak de juridische titel is waarop de partij haar
vordering laat steunen.
15. We zullen, aandacht bestedend aan die begripsbepaling,
enkele arresten van het Hof bespreken.
In de zaak waarover het arrest van 13 juni 1974 (23) werd
gewezen, ging het over onderhoudswerken aan een weg die door
twee buren werd gebruikt. De partijen deden gelden dat elk van
hen voile eigendomsrecht had op een helft van de weg en dat zij
bijgevolg elk een recht van doorgang op de andere helft hadden.
De rechter oordeelde echter dater tussen partijen een gedwongen
onverdeeldheid over de voile breedte van de weg bestond en had
hieruit de verplichtingen van beide partijen afgeleid. U hebt het

(22) Zie het algemeen werk, aan deze vraag gewijd door J.P. GILL!, La cause juridique de la demande en justice, Parijs, 1962, i.z. blz. 55 e.v.; zie ook MOREL, Traite
elem., nr. 348 en noot 1; CORNU en FOYER, 1958, Proc. civile, blz. 367; JAPIOT, Traite
eJem. proc. civ., 1935, nr. 666, blz. 464; VIZIOZ, Etudes de proc. civ., 1956, nr. 59, blz. 259;
CUCHE en VINCENT, Precis de proc. civile et comm., nr. 371, blz. 395; de conclusie van
de procureur-generaal GANSHOF VANDER MEERSCH voor Cass., 4 mei 1972 (Pas.,
1972, I, 806); RIGAUX, noot bij het evengenoemd arrest, Rev. crit. jur. beige, 1973, 239
e.v.; VAN COMPERNOLLE, noot bij Cass., 24 november 1978 en 9 6ktober 1980, Rev. crit.
jur. beige, 1982, 5 e.v.
(23) A.C., 1974, 1130.

-14-'arrest vernietigd omdat de rechter aldus de oorzaak van de vordering ambtshalve had gewijzigd en het recht van verdediging had
miskend. Die wijziging van de oorzaak was immers gebaseerd op
feiten waarover de partijen geen verweer hadden gevoerd : het
gevorderde recht van doorgang veronderstelde een eigendomsrecht van elke partij op de helft van de weg, terwijl in de zienswijze van de feitenrechter beide partijen onverdeelde eigenaars
waren over de gehele breedte van de weg.
Nog meer tekenend was voorzeker het geval dat behandeld
werd in het arrest van 29 februari 1980 (24), waarin schadevergoeding was gevorderd op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek en aileen de bestanddelen van de aansprakelijkheid van
een onderneming op die enkele wettige grondslag door de partijen
ter sprake waren gebracht. De rechter veroordeelde evenwel op
het fundament van de aansprakelijkheid voor de gebreken van de
zaken die men onder zijn bewaking heeft, als bepaald in
artikel 1384. U hebt toen beslist dat het recht van verdediging
werd miskend daar het arrest zijn beslissing liet steunen op een
feit, nl. het gebrek van de zaak, dat, hoewel het mogelijk kon
worden afgeleid uit de gegevens van het dossier dat de partijen
regelmatig hadden kunnen bespreken, door hen niet tot staving
van hun vordering was aangevoerd en betreffende hetwelk eiseres
niet in de gelegenheid was gesteld het bestaan ervan en het
verband ervan met de gevraagde schade te betwisten.
Onmiskenbaar was hier ook de oorzaak van de vordering
verschillend, zoals overigens door de eiseres aangevoerd.
Op 8 december 1967 (25) heeft het Hof een vonnis vernietigd
waarbij aan een werknemer wegens een arbeidsongeval vergoedingen werden toegekend krachtens het koninklijk besluit van
28 september 1931. Voor de rechter hadden de partijen de vordering enkel besproken als een ongeval dat zich had voorgedaan op
de weg van het werk, als bepaald bij de besluitwet van
13 december 1945. U hebt beslist dat aldus uitspraak werd gedaan
op een andere oorzaak dan in de inleidende vordering en in de
conclusies aangevoerd.
Men merkt hier zeer duidelijk dat de feiten die de grondslag van
de inleidende akte vormden, niet dezelfde waren als die op grond
waarvan uitspraak werd gedaan.
Dit was ook het geval in de zaak die leidde tot uw arrest van
9 januari 1969 {26), waarin werd vastgesteld dat de oorspronkelijke eis, zoals hij ook tijdens de debatten werd behandeld, gebaseerd was op een aannemingsovereenkomst; maar de feitenrechter veroordeelde de verweerder op grond van een oneigenlijk
contract van zaakwaarneming. U hebt het arrest vernietigd omdat
de rechter aldus de oorzaak van de vordering had gewijzigd.

(24) A.c., 1979·80, 813.
(25) A.C., 1968, 507.
(26) A.C., 1969, 450.
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-15Het spreekt van zelf dat ook hier de feiten die ten grondslag
liggen aan de zaakwaarneming niet dezelfde zijn als die van een
aannemingsovereenkomst.
Karakteristieker was het geval behandeld in het arrest van
10 januari 1980 (27). Hier ging het om een vordering van de
huurder tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens het nietonderhouden van het verhuurde goed. De feitenrechter oordeelde
dat geen gebrek aan onderhoud bewezen was, maar sprak niettemin de ontbinding van de overeenkomst uit, omdat in het goed
een verborgen gebrek aanwezig was en de verhuurder deswege
vrijwaring was verschuldigd. Die beslissing hebt U vernietigd
omdat de rechter ambtshalve de oorzaak had gewijzigd. Klaarblijkelijk stoelde de beslissing op volstrekt andere feiten dan die
waarop de vordering was ingeleid.
Het arrest van 28 september 1950 (28) heeft de beslissing van de
appelrechter vernietigd, waarbij een handelshuurovereenkomst
tenietgedaan werd omdat de handelsexploitatie een einde had
genomen en het verhuurde goed een belangrijke verbouwing had
ondergaan. U hebt die beslissing vernietigd omdat de vordering
berustte op de vrijwillige verbreking van de overeenkomst. De
rechter had zodoende de oorzaak van de vordering gewijzigd.
In de zaak waarop uw arrest van 4 oktober 1956 (29) werd
gewezen, had de oorspronkelijke eiser een vordering ingesteld tot
betaling van- een aannemingswerk dat voor rekening van de
verweerder was uitgevoerd. De oorzaak van de vordering was dus
het aannemingscontract. Het hof van beroep heeft de verweerder
tot betaling van schadevergoeding jegens de eiser veroordeeld,
omdat de lasthebber van de verweerder een fout had begaan waarvoor de opdrachtgever (de verweerder) moest instaan.
Kennelijk waren hier eveneens de feiten waarop de uitspraak
was gebaseerd totaal verschillend van die waarop de vordering
stoelde. Het onderwerp van de vordering was bovendien ook
verschillend. Het arrest werd vernietigd.
Ten slotte zij hier vermeld het arrest van 20 maart 1980 (30),
waarbij het Hof een arrest vernietigde dat uitspraak deed over
een vordering tot schadevergoeding op grond van de quasidelictuele fout door de exploitant van de Citadel van Dinant
begaan, en dat de veroordeling van die exploitant had doen
steunen op burenhinder ten gevolge van verstoring van het evenwicht tussen naburige erven. In dit geval hebt U eveneens de
beslissing vernietigd omdat het arrest ambtshalve de oorzaak der
vordering had gewijzigd.
16. Overkijkt men deze jurisprudentie van het Hof, dan merkt
men dat in al die zaken een oorzaak aanwezig is waarvan de
rechtskwalificatie door de partijen werd gegeven. Telkens werd de
(27)_ A.C.,
(28) A.C.,
(29) A. C.,
(30) A.C.,

1979"80, 547.
1951, 30.
1957, 54.
1979-80, 903.
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beslissing van vernietiging gerechtvaardigd door de vaststelling
dat de rechtskwalificatie werd gewijzigd.
Doch bij nader toezien komt te blijken dat telkens ook de feiten
die ten grondslag liggen en aan de oorspronkelijke vordering en
aan de gewijzigde vordering verschillend zijn.
Het blijkt dus dat in al die zaken feiten en oorzaak van de vordering zoals door de partijen aangevoerd, onafscheidbaar met elkaar
waren verbonden.
Ik kan dan ook zeker de opvatting delen dat de oorzaak van een
vordering in de feiten besloten ligt en dat de bepaling van de
feiten op zichzelf volstaat (31).
Maar ik wens er dadelijk aan toe te voegen dat hiermee de bepaling dat de oorzaak is het juridisch feit dat ten grondslag ligt aan
de vordering, geenszins in twijfel wordt getrokken. Immers, de in
aanmerking genomen feiten moeten altijd een juridische betekenis hebben. Niet onverschillig welke feiten kunnen als oorzaak
der vordering dienen : het moeten feiten zijn die het recht waarop
de eiser zich beroept, inhouden.
Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat de vordering de uitoefening is van de aanspraak die men op een recht doet
gelden. De feiten waarop de vordering is gebaseerd, moeten dus
.de vordering inhouden, d.w.z. dat ze precies juridische betekenis
moeten hebben.
Motulsky (32} schreef in dit verband : « La cause est le fait generateur du droit. >> Elk. woord is hier van belang : een feit, waaruit
een recht ontstaat.
Ditbevestigt dat het om een rechtsfeit moet gaan : een juridisch
draagkracbtig feit en niet een bloot feit.
Van een bloot feit zou er sprake zijn bv. wanneer, wegens de
schade die zij bij een verkeersongeval zou hebben geleden, een
partij het feitenrelaas tot het volgende zou beperken : « Een
persoon A had in een autovoertuig plaatsgenomen. Tijdens de rit
greep een ongeval plaats en liep die persoon schade op. »
I>it relaas leert ons niets omtrent de feiten die verband houden
met het plaatsnemen in. de wagen en we weten evenmin hoe het
ongeval zich heeft voorgedaan en of iemand daaraan schuld heeft,
zij het door een contractuele of een buitencontractuele fout.
Dit· zijn blote feiten, zonder meer, die geen juridische draagkracht hebben.
Om voor een vordering grond te kunnen opleveren, moet het
relaas met andere feitelijke omstandigheden worden aangevuld,
zodanig dat het recht dat daaruit af te leiden is, kan worden
bepaald.

(31) VAN COMPERNOLLE, noot bij Cass., 24 november 1978 en 9 oldober 1980, Rev.
crit. jur. beige, biz. 5 e.v.; zie oak de conclusie van het openbaar ministerie voor het
arrest van 24 november 1978 in A.C., 1978-79, 341.
(32) • Le role respectif du juge et des parties dans !'allegation des faits •, in Ecrits
- Etudes et notes deprocedure civile, Parijs, 1973, biz. 46, nrs, 14 en 15.,
·

-17wanneer dus wordt beslist dat de oorzaak wordt gewijzigd, dan
wordt meteen vastgesteld dat de feiten die aan de vordering ten
grondslag liggen, verschillend zijn.
Ret is nu juist in de keuze van de feiten die aan de vordering ten
grondslag worden gelegd dat de beschikkingsmacht van de partij
uitgeoefend wordt. De partij bepaalt de feiten waarop zij haar
vordering laat steunen. Die keuze is voor de rechter bindend.
Wanneer hetzelfde feit voor verschillende kwalificaties vatbaar is,
dan rust het op de rechter de kwalificatie vast te stellen. Maar
zodra in die kwalificatie feiten betrokken worden die niet in de
oorspronkelijke kwalificatie begrepen waren (en waarover de
partijen niet gedebatteerd hebben), dan betreedt de rechter het
domein dat aan de partijen voorbehouden is en dan schendt hij
het beschikkingsbeginsel.
Ik ben dan ook van mening dat de jurisprudentie van het Hof,
dat de oorzaak van de vordering een juridisch feit moet zijn,
volkomen verantwoord is.
Ret volstaat dus niet te stellen dat de kwalificatie tot het ambt
van de rechter behoort. Dit is aileen juist binnen vrij enge per ken,
die we nog verder zullen bepalen.
17. Mag ik mij nu nog veroorloven een kritische blik te werpen
op de rechtspraak van het Hof, en wel om de wettelijke grondslag
na te gaan van de controle die het Hof, ook in dit verband, uitoefent.
Meestal heeft het Rof schending van het recht van verdediging
aanwezig geacht. Dat was o.m. het geval in uw arresten van
22 december 1972 (33), 10 oktober 1974 (34) en 19 september 1978
(35), die ongetwijfeld algehele instemming verdienen omdat, zoals
uit het voorgaande blijkt, aan de bestreden beslissingen steeds als
fundament werden gegeven feiten waarover de partijen niet
hadden gedebatteerd, d.w.z. waarvan zij noch de draagwijdte,
noch zelfs het bestaan hadderibesproken.
··
Doch benevens dit algemeen beginsel van het recht werd
eveneens en meestal schending aangevoerd van de artikelen 61 en
464 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, van de artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek en zelfs miskenning van de bewijskracht der processtukken.
Zoals reeds werd opgemerkt, is aanvoering van miskenning van
de bewijskracht van de stukken der rechtspleging wellicht niet
meer verantwoord.
Dezelfde beschouwingen gelden, naar mijn oordeel, ook wat de
schending van de vroeger vigerende artikelen 61 en 464 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging betreft. Artikel 61
bepaalde de inhoud van het inleidend exploot van dagvaarding en

(33) A.C., 1973, 445.
(34) A.C., 1975, 186.
(35) A.C., 1978-79, 140.
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in. De artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de
daarmee overeenstemmende nieuwe bepalingen.
Die bepalingen regelen in elk geval niet het verbod voor de
rechter om de oorzaak van de vordering te wijzigen. Zoals reeds
werd gezegd in verband met de wijziging van het onderwerp der
rechtsvordering geeft artikel 807 voorschriften voor de wijziging
van de vordering door de partijen. Het verbod voor de rechter is
echter algemeen.
Naar mijn oordeel is het veeleer het algemeen rechtsbeginsel
dat alleen de partijen over de rechtsvordering kunnen beschikken
hetwelk hier de grondslag vormt. Wij hebben reeds gezien dat het
wetboek uitdrukkelijk op dit beginsel berust waar het de rechter
verbiedt een derde bij het geding te betrekken (artikel 811).
Hetzelfde beginsel ligt ten grondslag aan het verbod uitspraak te
doen over niet gevorderde zaken. Het is ook dat beginsel dat de
rechter verbiedt de oorzaak van de vordering te wijzigen. Het Hof
heeft dit ingezien bij het erkennen van het bestaan van een algemeen rechtsbeginsel houdende verbod om over niet gevorderde
zaken uitspraak te doen. Het ware m.i. beter dit beginsel te
omschrijven door de klemtoon te leggen op de beschikkingsmacht
van de partij, d.i. het beschikkingsbeginsel, het principia dispositivo, het principe dispositif, dat werkelijk de grondslag uitmaakt
van de controle die het Hof uitoefent.
18. Na aldus de grenzen te hebben aangegeven waarbinnen
alleen de partijen bevoegd zijn om op te treden, zullen wij het
hebben over de eigenlijke Ieiding van het rechtsgeding.
Het is ongetwijfeld op dit gebied dat de meningsverschillen over
de draagwijdte van de rechtsbeginselen die de stof beheersen het
sterkst zijn.
Er is meer dan eens sprake van de lijdelijkheid van de rechter
bij de leiding van het geding (36).
Dit lijkt mij volkomen onterecht.
Is er eenmaal op het ambt van de rechter een beroep gedaan,
dan behoort de rechter zijn ambt ook ten volle uit te oefenen.
De rechter is overigens zelf gebonden door wettelijke voorschriften, waaronder in het bijzonder het verbod van rechtsweigering. Het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden legt de rechter trouwens ook op
binnen een redelijke tijd uitspraak te doen (artikel 6).
19. Dit alles wijst uit dat de taak van de rechter in dit verband
geenszins lijdelijk is. Hij treedt actief op. Hij mag beslissen of hij
de zaken aanhoudt, dan wel of hij ze verdaagt. Hij kan de partijen
verzoeken hun conclusies in te dienen, binnen de termijnen die de
wet stelt (artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek).

(36) GLASSON, Precis de procedure civile, 1908, I, nr. 9, biz. 8; CORNU en FOYER,
1958, biz. 366; CUCHE en VINCENT, 1981, nrs. 379 e.v., biz. 407.
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-19Hij mag beslissen dat hij de zaak zal horen op de dag en het uur
die hij heeft vastgesteld.
Dient men in dat opzicht nader in te gaan op de toepassing van
artikel 749 van het Gerechtelijk Wetboek? Deze bepaling is niet
altijd uitgelegd zoals het hoort. De rechtsdagen worden vastgesteld door de rechter die daarvoor verantwoordelijk is, en ook door
de voorzitter van het gerecht, belast met het toezicht en de
controle op de goede werking ervan. Daarbij wordt de rechter
bijgestaan door de griffier die, vanzelfsprekend, zorgt voor de
uitvoering van de hem gegeven richtlijnen.
Het is dus onjuist te beweren dat, hetzij wegens de accusatoire
aard van onze rechtspleging, hetzij wegens het beschikkingsbeginsel, de rechter passief moet blijven en zich naar de wil der
partijen moet schikken.
Hij draagt integendeel de verantwoordelijkheid voor de leiding
van de debatten en moefervoor zorgen dat deze behandeling overeenkomstig de regels van de rechtspleging en binnen een redelijke tijdsruimte plaatsheeft.
Gewis moeten hier ook omzichtigheid en redelijkheid betracht
worden. Als beide partijen van oordeel zijn dat de zaak niet in
staat is om te worden behandeld, dan mag de rechter niet
aandringen. Maar wanneer hij op de onwil van een partij stuit,
dan bezit hij de vereiste macht om op te treden en heeft hij de
plichtvan die macht gebruik te maken.
20. Er is evenwel een vraag waarmee tal van magistraten, en
misschien ook veel advocaten, geen raad weten, ik bedoel het te
late indienen van conclusies en ook de overdreven lengte van
conclusies.
Er moet worden beklemtoond dat de misbruiken die een en
ander betekenen een oorzaak van aanzienlijke vertragingen bij de
berechting van de vorderingen zijn en bovendien meer dan eens
de weg openen voor dilatoire middelen die met klem moeten
worden afgekeurd.
Welke zijn in dit opzicht de actiemogelijkheden van de rechters?
De vraag is ongetwijfeld kies.
De wet heeft bewust geen bepaling gegeven van de inhoud van
de conclusies, en, hoewel de termijnen waarin zij ter griffie
moeten worden overgelegd, wettelijk geregeld zijn, is hier
eveneens met opzet geen sanctie bepaald (zie de artikelen 741 tot
748 Gerechtelijk Wetboek).
Mag de rechter niettemin het naleven van die bepalingen
gebieden en mag hij treden in beoordeling van de vorm die aan de
conclusies moet worden gegeven ?
Hier komen gelijktijdig aan bod de machten van de rechter, het
recht van verdediging en de beschikkingsmacht van de partijen.
Een partij kan gew1s beschlkken over een dwangmiddel om van
haar tegenstander het overleggen van de conclusies te verkrijgen,
namelijk met toepassing van de artikelen 751 tot 753 van het
Gerechtelijk Wetboek.
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zoveel verwijl worden overgelegd dat de vordering niet meer kan
worden behandeld op de terechzitting die daarvoor is bepaald.
Buiten kijf staat dat op dit punt de machten van de rechter
uitgebreid zouden moeten worden.
Hoewel hieruit geenszins mag worden afgeleid dat afbreuk
wordt gedaan aan het beschikkingsbeginsel of aan het recht van
verdediging, zou aan de rechter de macht moeten worden verleend
om, hetzij de overlegging van de conclusies ter griffie, hetzij de
rechtstreekse mededeling ervan aan de tegenpartij, v66r de zitting
waarop de vordering zal worden behandeld, en binnen een door
hem te bepalen termijn, te bevelen. Bij gebrek hieraan te voldoen,
zouden de conclusies niet meer aanvaard mogen worden, hoewel
bet vonnis steeds geacht zou worden op tegenspraak te zijn
gewezen.
Het is echter duidelijk dat bier, zoals overigens in aile omstandigheden, de rechter met de grootste omzichtigheid moet
optreden. Willekeur is uiteraard uit den boze, maar de rechter
moet steeds zijn gezag met vastberadenheid doorzetten. Mag ik
eraan toevoegen dat in dit verband de tussenkomst van de voorzitters van de gerechten van beslissende aard moet zijn, nu zij een
controle uit te oefenen hebben over de goede gang van zaken in
hun hof of hun rechtbank. Ze hebben de plicht na te gaan of de
leden van hun rechtbank van hun machten gebruik maken, zodat
zo efficient mogelijk recht gesproken wordt.
Het vraagstuk van de overdreven lange conclusies kan, naar
mijn oordeel, niet binnen het bestek van de Ieiding van het geding
door de rechter worden geregeld. Hier is immers het beschikkingsbeginsel aan de orde. De partij aileen oordeelt hoe zij haar
rechten doet gelden en er kan niet geduld worden dat de rechter
zich bier zou inmengen.
Hier rijst echter klaarblijkelijk een deontologisch probleem
voor de balie. De advocaat moet weten dat, wanneer hij een
conclusie neemt die nutteloos lang is en die bijgevolg veeleer een
pleitnota dan een conclusie uitmaakt, hij zoniet de letter dan toch
alleszins de geest van de wet miskent. Een conclusie is een
bondige doch nauwkeurige samenvatting van de middelen, zowel
in feite als in rechte, die de partij doet gelden en waarop de
rechter gehouden is te antwoorden. Meestal zijn de conclusies
waarin deze regel niet nageleefd wordt, duister en bieden zij geen
mogelijkheid het precieze middel te bepalen dat de partij meent te
doen gelden. Mag men dan de rechter het verwijt toesturen dat
middel zelf niet ontdekt te hebben?
Dit alles wijst dus uit hoe in het kader van het beschikkingsbeginsel, en gewis ook van de eerbiediging van het recht van verdediging, de rechter over de vereiste machten kan beschikken om de
Ieiding van de debatten daadwerkelijk waar te nemen.
21. Soms leest of hoort men evenwel dat het wenselijk zou zijn,
naar het voorbeeld van buurlanden, met dit doe! een bijzondere
regeling voor het rechterlijk ambt in te voeren, zoals het ambt van
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mise en etat).
Ik ben echter niet overtuigd dat dit efficienter zou blijken. Zulk
een regeling biedt weliswaar het voordeel de klemtoon te leggen
op de overweging dat de rechter de macht heeft om actief op te
treden bij het in staat brengen van de zaak. Maar zoals reeds
gezegd, hebben wij daartoe noch een nieuwe tekst noch een
bijzondere regeling nodig.
Ret thans bestaande stelsel is met de enkele lichte aanpassingen, zoals zoeven vermeld, soepel genoeg om de gestelde doeleinden te bereiken. De vraag is alleen of het voldoende gebruikt
en doorgezet wordt. Daartoe moet de rechter over de nodige wilskracht beschikken en moeten de partijen, en meer i.h.b. de leden
van de balie, daadwerkelijk hun steentje bijdragen of in een
woord: meewerken.
22. Een ander aspect van het vraagstuk ligt in de bewijsvoering.
Rier ook is meer dan eens beweerd dat de accusatoire aard van
de rechtspleging zich ertegen verzet dat de rechter op dit gebied
actief optreedt. Er werd zelfs beweerd dat de rechtspleging betreffende de bewijsvoering, zoals ze door het Gerechtelijk Wetboek i~
geregeld, een inquisi toir karakter. draagt.
Ik meen dat deze opvatting fout is.
Reeft de partij eenmaal beslist het geschil voor de rechter te
brengen, dan ligt het in de rechtsmacht van de rechter na te gaan
of de eis gegrond is. Rij moet een rechtstitel verlenen op grond
waarvan de partij haar rechten zal doen eerbiedigen en verder ten
uitvoer zal mogen brengen.
De rechter moet dus in geweten de overtuiging hebben dat de
vordering gegrond is. Om tot die overtuiging te komen moet hij de
vereiste bewijslevering kunnen gelasten. Rij mag zich dus niet
vergenoegen met de door de partijen aangeboden bewijzen,
wanneer hij van mening is hetzij dat die bewijzen niet tot de
beoogde doeleinden kunnen leiden, hetzij dat ze ontoereikend
zijn.
Ret Rof heeft dit reeds meer dan eens beslist o.m. in de arresten
van 14 juni 1967 (37) en. van 19 september 1974 (38). De rechter
mag ambtshalve, zo hebt U beslist in het eerste arrest, binnen de
perken van het geschil onderzoeksmaatregelen bevelen en zijn
beslissing laten steunen op de feiten die aldus bewezen zouden
worden; in het tweede arrest hebt U gezegd dat « de rechtsmacht
van de rechter er niet alleen in bestaat het geschil te beslechten,
doch ook de vereiste onderzoeksmaatregelen te bevelen ».
Dit laatste lijkt mij bijzonder belangrijk, omdat hier niet alleen
een macht maar ook een verplichting voor de rechter bedoeld
wordt. De rechter mag geen vordering afwijzen wanneer hij de

(37) A. C., 1967' 1264.
(38) A.C., 1975, 84.
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bestaan van het ingeroepen recht hem niet voldoende bewezen
voorkomt. In beide gevallen heeft hij de verplichting de leiding
van de bewij svoering te nemen.
Mag hier terloops worden benadrukt dat die regel zowel bij de
behandeling van een zaak bij verstek als bij de behandeling op
tegenspraak geldt. Dat de zaak bij verstek wordt behandeld, kan
voor de rechter zeker geen mogelijkheid inhouden een rechtstitel
te verlenen waarvan de gegrondheid hem twijfelachtig dunkt (39).
De rechter mag dus ambtshalve alle bewijzen aanwenden die de
wet heeft bepaald. Hij mag ambtshalve de overlegging van
stukken, een getuigenverhoor, een plaatsopneming, de persoonlijke verschijning van de partijen, een deskundigenonderzoek
gelasten.
23. Uiteraard zal hij die bewijsmiddelen slechts aanwenden
voor zoveel hem gebleken is dat daartoe reden kan bestaan. ·
Hij zal de overlegging van stukken slechts bevelen indien een
van de partijen het bestaan ervan aanvoert of als hij meent te
weten dat er voor de berechting van het geschil belangrijke
stukken bestaan; een getuigenverhoor zal hij slechts bevelen
indien hem meegedeeld is dat er getuigen zijn. Maar als hij het
bestaan van getuigen kent en hij constateert dat het gewichtig is
die getuigen te horen, dan mag hij dat verhoor bevelen, al is hem
zulks door de partijen niet gevraagd.
24. Men weet dat het Gerechtelijk Wetboek aan de rechter ook
de macht heeft verleend om in bepaalde in artikel 872 vermelde
gevallen van het openbaar ministerie te vorderen inlichtingen in
te winnen omtrent de punten die hij aangeeft.
Dit optreden van het openbaar ministerie, dat aldus door
artikel 872 op beperkende wijze wordt omschreven, moet ook
worden gezien in samenhang met het optreden van het openbaar
ministerie bij de arbeidsgerechten. Luidens artikel 138 van het
Gerechtelijk Wetboek immers kan de arbeidsauditeur van de
bevoegde minister of van de bevoegde openbare instellingen of
diensten de nodige bestuurlijke inlichtingen vorderen en een
beroep doen op de medewerking van de daartoe bevoegde ambtenaren.
Deze zeer uitzonderlijke bevoegdheid van het openbaar ministerie, die buiten elke tussenkomst van de rechter wordt uitgeoefend, moet echter binnen de in dat artikel 138 bepaalde bestek
gehouden worden. Ret mag onder geen enkel voorwendsel een
uitgebreid onderzoeksrecht van het openbaar ministerie zijn of
worden.

(39) Zie noot onder Cass., 16 januari 1976, A. C., 1976, 577. Zie ook ons rapport voor
het voorvermeld Internationaal Congres van vergelijkend recht, 1982. Vgl. DE CORTE
en LAENENS, « Verstekprocedure en de taak van de rechter »,in Procesrecht vandaag,
biz. 447 tot 503, die er een andere mening.op nahouden.
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-23Dat bet openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten van de
wetgever de bevoegdheid heeft gekregen om inlichtingen in te
winnen bij de bevoegde openbare besturen, komt hoofdzakelijk
omdat geoordeeld werd dat, voor zoveel de berechting van een
zaak afhankelijk zou wezen van de inlichtingen die in het bezit
van die besturen zouden kunnen zijn, het wenselijk is dat al die
gegevens, zelfs zonder tussenkomst van de justitiabelen, aan de
rechter worden voorgelegd. Er mag immers niet uit bet oog
worden verloren dat de aanhangige geschillen die besturen
meestal onmiddellijk aanbelangen, zodat het dus niet te verantwoorden zou zijn dat zij hun medewerking niet verlenen. En
precies om die medewerking zo doeltreffend mogelijk te maken,
werd aldus op de tussenkomst van bet openbaar ministerie een
beroep gedaan.
In feite reikt deze regeling niet verder dan bet in artikel 871
neergelegde voorschrift, naar hetwelk de rechter aan iedere
gedingvoerende partij kan bevelen bet bewijsmateriaal dat zij
bezit, over te leggen.
Ik meen derhalve in dit opzicht te moeten aanstippen dat bet
niet tot de taak van het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten behoort onderzoekingen bij derden, werkgevers e.a., te
verrichten, getuigen te verhoren, partijen te doen verschijnen,
enz. Zulke onderzoeksverrichtingen kunnen niet buiten het
optreden van de rechter plaatshebben.
25. Uit deze beknopte beschouwingen over de behandeling van
de zaak na de inleiding ervan, doch v66r de sluiting van de
de batten, blijkt dus dat bier de beschikkingsmacht van de partijen
meestal niet meer geldt. Doordat de vordering bij de rechter
aanhangig wordt gemaakt, moeten de partijen aannemen dat de
beslechting van bet geschil moet geschieden overeenkomstig de
regels die de wet heeft gesteld en waarbij de ambtsuitoefening
van de rechter is bepaald. Er kan derhalve geen sprake meer
wezen van vrije appreciatie door de partijen. De rechter heeft tot
taak het geschil onpartijdig te beoordelen en daartoe zijn er wetsvoorschriften die tot doel hebben elke willekeur te voorkomen en
een gelijke behandeling voor alle partijen te waarborgen.
Wat dit laatste punt betreft, is er een regel die zo dadelijk nog
uitvoeriger zal worden besproken maar die eveneens tijdens bet
onderzoek van de zaak moet worden nageleefd, namelijk bet
beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. Bij al
wat de rechter doet v66r de sluiting van de debatten moeten alle
partijen steeds gelegenheid hebben tot"tegenspraak. Ze moeten er
dus steeds bij betrokken worden (40).
26. Er blijft nu nog na te gaan hoe de rechter bet geschil moet
berechten en wat zijn bevoegdheden in dit opzicht zijn.

(40) Zie MOTULSKY, • Le respect des droits de la defense en procedure civile •,
1961, Melanges Roubier! blz. 191.

-24Dat al wat zoeven werd gezegd aangaande de beschikkingsmacht van de partijen, nopens de bepaling van het onderwerp en
van de oorzaak van het geschil, alsmede betreffende de bij het
geschil te betrekken of betrokken partijen, door de rechter moet
worden geeerbiedigd bij de beslechting daarvan, behoeft natuurlijk geen nader betoog.
Maar wat moet en wat kan hij doen, wat mag hij niet doen
binnen die grenzen ?
27. Zijn allereerste plicht is vast te stellen dat de aangevoerde
feiten bewezen zijn (41). We hebben daarnet gezien dat desaangaande de rechter de macht bezit om het leveren van de vereiste
bewijzen voor te schrijven.
28. Vervolgens dient de rechter de rechtsregel te bepalen die op
het geschil toepasselijk is.
Op de macht die de rechter in dit opzicht heeft, heeft het Hof
meermaals gewezen : de rechter moet de hem onderworpen feiten
juridisch juist kwalificeren, ongeacht de kwalificatie die de partijen aan die feiten gegeven hebben (42).
Tal van uw arresten zijn in dit verband leerrijk.
Reeds in het arrest van 10 mei 1957 (43) overwoog het Hof
uitdrukkelijk en precies dat de rechter de macht heeft om de op de
vordering toepasselijke juridische normen te bepalen en dat hij
dit niet aileen doet aan de hand van de dagvaarding, maar ook van
de conclusies der partijen.
Een gelijkaardige beslissing is te vinden in het arrest van
27 november 1959 (44).
Van dezelfde strekking is het arrest van 8 april1960 (45) waarbij
beslist werd.dat de rechter met reden had geoordeeld dat de hem
voorgelegde overeenkomst geen bediendencontract was, als door
partijen aangevoerd, maar een vennootschapsovereenkomst.
Op 9 mei 1968 (46) oordeelde het Hof nogmaals dat de rechter
vermag de kwalificatie van de overeenkomst, die de oorzaak van
de vordering uitmaakt, te wijzigen.
Over een soortgelijk geval werd ook het arrest van
30 maart 1979 gewezen (47).
Het is zonder meer duidelijk dat zulk een kwalificatiewijziging
tot gevolg heeft dat ook andere materiele rechtsregels moeten
worden toegepast en dat bijgevolg de oplossing van het geschil er
totaal anders kan uitzien dan de partijen verwachten.

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

Cass., 29 september 1978, A.C., 1978-79, 140.
Cass., 29 november 1967, A.C., 1968, 460; 6 december 1968, ibid., 1969, 358.
A.C., 1957, 758.
A.C., 1960, 277.
A.C., 1960, 731.
A.C., 1968, 1114.

(47) A.C., 1978-79, 900.
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-'- 25Vandaar ongetwijfeld het misverstand dat in de doctrine blijkt
te bestaan. Hierin wordt o.m. betoogd dat een partij, wanneer zij
de feiten die ze aanvoert heeft gekwalificeerd, niet benadeeld mag
.worden tegenover een partij die er zich bij bepaalt de feiten aan te
voeren zonder de minste kwalificatie. In het eerste geval zou de
rechter gebonden zijn doordat hij anders de oorzaak van de vordering zou kunnen wijzigen, terwijl hij in het tweede geval volledige
vrijheid zou hebben om de meest passende kwalificatie te geven
(48).
29. In dat opzicht bestaat de kern van het vraagstuk erin hoe
het juridisch feit of de juridische handeling door de partij wordt
omschreven.
Duidelijkheidshalve lijkt het mij aangewezen een voorbeeld te
geven : een persoon A bestelt een taxi om zich te laten vervoeren.
Bij dit vervoer rijdt de taxichauffeur B roekeloos door een rood
verkeerslicht en verooraakt zodoende een ongeval, waarbij de
passagier schade lijdt.
Deze stelt een vordering in tegen de taxichauffeur en verlangt
vergoeding van de schade.
Nu kunnen zich twee hypothesen voordoen :
a) Eerste hypothese : in het exploot van rechtsingang en in de
latere conclusies voor de rechter wordt geen nadere rechtskwalificatie gegeven van de titel waarop de eiser zijn vordering laat
steunen. Hij beperkt zich dus tot een feitenrelaas waaruit hij dan,
zonder meer, het onderwerp van zijn vordering (schadevergoeding) deduceert.
b) Tweede hypothese : de eiser zou echter in zijn inleidend
exploot kunnen aangeven dat hij de taxibestuurder hetzij een
contractuele tekortkoming, gebaseerd op het vervoercontract,
hetzij een buitencontractuele fout die de chauffeur heeft begaan,
ten laste legt, zoals uit het feitenrelaas blijkt. Hij heeft dan een
keuze gemaakt tussen de feiten die in zijn inleidend relaas voorkwamen, en zelf een van die feiten tot grondslag van zijn vordering genomen (49).
30. Voor sommigen volstaat de feitelijke omschrijving, zoals
vobr het eerste geval gegeven, omdat de oorzaak daarin besloten
ligt (50). In feite zijn er in het gekozen voorbeeld twee mogelijke
juridische feiten waartussen een keuze kan worden gemaakt (51).
In die stelling behelst het feitenrelaas de oorzaak en behoeft er
geen andere bepaling te worden gegeven. De juridische kwalificatie wordt aan de rechter overgelaten (52). Heeft de partij die
(48) VAN COMPERNOLLE, Joe. cit., biz. 26, nr. 20.
(49) Het is hier uiteraard niet de vraag of beide grondslagen gelijktijdig door de
partij kunnen worden ingeroepen. Wij Iaten ditvraagstuk hier uitdrukkelijk ter zijde.
(50) VAN COMPERNOLLE,Joc. cit., nr. 20, biz. 26 e.v.
.
(51) De eiser heeft echter ogenschijnlijk de keuze niet gemaakt. 'Het zou nochtans
kunnen zijn dat hij dat impliciet heeft gedaan, o.m. bij het bepalen en berekenen van
de gevorderde vergoeding.
(52) VAN COMPERNOLLE,Joc. cit.

-26kwalificatie wel gegeven, dan zou, naar die stelling luidt, de
rechter ze evenwel mogen wijzigen omdat die wijziging van kwalificatie geen wijziging van de oorzaak inhoudt.
In een tweede stelling bestaat de oorzaak in de rechtstitel die
door de partij wordt ingeroepen en die uiteraard ook op feiten
berust. Luidens deze stelling is het de rechter niet geoorloofd een
andere rechtstitel in de plaats te stellen, omdat hij zodoende de
oorzaak zou wijzigen.
In werkelijkheid komt het erop neer te bepalen of de kwalificatiewijziging een wijziging behelst of niet van de feiten die aan de
vordering ten grondslag liggen.
De kwalificatiewijziging mag niet steunen op andere feiten dan
die waarop de partij haar vordering heeft gegrond.
In het gegeven voorbeeld zijn er twee verschillende feiten : enerzijds, de vervoerovereenkomst en anderzijds, het feit dat de
buitencontractuele fout van de bestuurder oplevert.
Als de eiser een keuze heeft gemaakt tussen die feiten mag de
rechter deze niet wijzigen.
31. Zulks blijkt uit 's Hofs rechtspraak.
Naar deze rechtspraak is de rechter, wanneer de eiser de kwalificatie van de rechtstitel niet gegeven heeft, verplicht ze te
verrichten op grond van de elementen van de vordering die in de
dagvaarding en in de conclusies worden opgegeven (53). Heeft
integendeel de eiser de keuze wel gemaakt, dan is de rechter niet
meer vrij om daarvan af te wijken. Beslist de eiser dus zich op het
vervoercontract te beroepen, dan mag de rechter de vergoeding
niet toekennen op grond van de buitencontractuele fout van de
chauffeur.
Het Hof heeft meermaals beklemtoond dat de rechter zijn
beslissing in geen geval mag laten steunen op feiten waarover
geen debat tussen de partijen is gevoerd (54).
Dit kan dan zowel een schending van het recht van verdediging
als een miskenning van het reeds vermeld beschikkingsbeginsel
opleveren. Schending van het recht van verdediging zal altijd
aanwezig zijn, daar de partijen desaangaande hun verweermiddelen niet hebben kunnen doen gelden. Bovendien zal miskenning
van het beschikkingsbeginsel aanwezig zijn, wanneer het
aanvoeren van die feiten een wijziging van de oorzaak der vordering insluit of tot gevolg heeft.
Het is dus niet de kwalificatie die de rechter bindt, doch de
keuze door de partij van de feiten die ze als oorzaak van haar
vordering opgeeft.
Een en ander is de toepassing van de regel die meestal wordt
verwoord in de adagia << da mihi factum, dabo tibi ius » en nog
«. iura novit curia ».
(53) Cass., 24 november 1978, A.C., 1978-79, 341, en de conclusie van het openbaar
ministerie; .28 september 1981, A.C., nr. 73; 15 februari 1982 i.z. R.M.Z. t. Piron.
(54) Cass., 10 oktober 1974, A. C., 1975, 186; 16 november 1977, ibid., 1978, 315; 29 september 1978, ibid., 1978-79, 140.
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de feiten toe te passen.
Op de grondslag van die regel hebt U terecht beslist dat de partij
slechts tot plicht heeft, overeenkomstig artikel 702 van het
Gerechtelijk Wetboek, de feiten te vermelden op grand waarvan
de vordering wordt ingeleid (55). Zij is dus niet verplicht de wetsbepalingen of rechtsregels aan te geven waarvan zij toepassing
vraagt. Dat moet de rechter doen. Deswege een exceptie obscuri
libelli opwerpen kan dus niet.
Ik wil hier echter aanstippen, in aansluiting bij wat reeds werd
gezegd, dat het in de processtukken vervatte feitenrelaas zodanig
moet zijn dat het de feiten met een juridische draagkracht te
kennen geeft. Schiet het relaas in dat opzicht te kort, dan kan een
exceptie obscuri Jibellivolkomen verantwoord zijn. Immers, in dat
geval kunnen noch de rechter noch de tegenpartijen de oorzaak
bepalen op grand waarvan de vordering is ingeleid en derhalve
evenmin de rechtsregel vinden die daarop toepasselijk is.

33. Het Hof heeft ook beslist, uit kracht van dezelfde beginselen, dat de rechter die buitenlands recht moet toepassen, de
plicht heeft de inhoud van dat recht te bepalen (56).
Dit hebt U beslist in verband met het Franse recht, dat in de
aanhangige zaak dezelfde wettekst had als het Belgische recht,
namelijk artikel 1645 van bet Burgerlijk Wetboek, maar die in
Belgie en Frankrijk verschillend wordt uitgelegd, zodat de draagwijdte ervan ten onzent helemaal anders is (57).
U hebt dit andermaal beslist voor het Duits wegverkeersrecht
dat op Belgische militairen, die in Duitsland gelegerd zijn, van
toepassing is. Ret spreekt vanzelf dat hier ook acht moet worden
geslagen op de interpretatie die in Duitsland van die wetsbepalingen wordt gegeven (58).
De Belgische rechter moet dus niet aileen de buitenlandse wet
bepalen die op bet geschil toepasselijk is, maar dient tevens, als
gezegd, zoveel mogelijk rekening te houden met de uitlegging
welke die tekst in bet land van oorsprong krijgt.
Men mag zich gewis niet ontveinzen dat bij het naleven van die
verplichting grate moeilijkheden kunnen rijzen, omdat de informatiebronnen van de rechter jammer genoeg en begrijpelijkerwijze beperkt zijn (59}.
Dat de partijen tot die informatie hun medewerking moeten
verlenen, is duidelijk. Zij hebben er overigens alle belang bij. De
ervaring leert nochtans dat die medewerking niet steeds zeer doeltreffend is, net als dit trouwens niet zelden gebeurt met bet
interne recht. Hieraan moet toch nog toegevoegd worden dat die

Cass., 24 november 1978, A.C., 1978-79, 341.
en (57) Cass., 9 oktober 1980, A. C., 1980-81, nr. 90.
Cass., 15 september 1982 i.z. Gilson, op zijn datum in A.C., 1982-83.
Zie RIGAUX, noot bij Cass., 9 oktober 1980, Rev. crit. jur. belge, 1982, 38 e.v.;
VANDER ELST, J.T., 1981, 70 e.v.
(55)
(56)
(58)
(59)
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zoals voorheen wei werd gezegd (60).
In elk geval mag de rechter steeds zijn toevlucht nemen tot de
toepassing van het Europees Verdrag van Londen van 7 juni 1968,
mits weliswaar dit verdrag van toepassing is. Het is tot nog toe
aileen toepasselijk in de Ianden die deel uitmaken van de Raad
van Europa en die dat verdrag hebben aangenomen.
34. Benevens de juridische kwalificatie van de feiten, die de
rechter te bepalen heeft, staat het hem ook vrij ambtshalve
andere redenen te geven dan die waarop de partijen hun eis en
hun verweer hebben Iaten steunen, voor zoveel de feiten die de
rechter in aanmerking neemt hem regelmatig door de partijen
kenbaar zijn gemaakt en de debatten erover gevoerd zijn. Dit
vraagstuk is aan de orde geweest in talrijke arresten van het Hof
(61), waarbij zeer duidelijk het onderscheid werd. gemaakt tussen
de redenen en de kwalificatie der feiten die de oorzaak van de
vordering vormen.
Het Iigt nochtans voor de hand dat wijziging van de door de
partijen aangevoerde redenen vrijwel altijd wijziging van de
kwalificatie der feiten met zich zal brengen.
35. Op 's rechters bevoegdheid om eigen redenen in de plaats te
stellen van die der partijen is er evenwel een belangrijke beperking, die hierin bestaat dat bij geen gescbilpunt mag opwerpen
dat door het akkoord van de partijen uitgesloten is. In zeer talrijke
arresten heeft het Hof deze regel vastgesteld (62), daarbij dikwijls
uitgaande van schending van de bewijskracht der processtukken.
Soms is die grondslag verantwoord gezien de redactie van de
bestreden beslissing. Dit is echter niet altijd bet geval. Ook heeft
de eiser tot cassatie soms scbending van het gerechtelijk contract
aangevoerd. Over deze uitdrukking hoef ik bier verder niet meer
uit te weiden.
Het geldt ook voor sommige regels van het procesrecht, in het
bijzonder de regels betreffende de vervaltermijnen bij bet
aanwenden van rechtsmiddelen, en voor de regels op de rechterIijke organisatie die steeds van openbare orde zijn.
Mag ik bierbij beklemtonen dat de toetsing van de toe te passen
rechtsgrond aan de regels van openbare orde tot de taak van de
recbter behoort zoals wij ze zoeven hebben bescbreven, d.w.z. de
bepaling van de rechtsnorm op de te berecbten vordering.
Docb eens te meer gaat het hier om schending van het beschikkingsbeginsel. Als er tussen de partijen omtrent een bepaald punt

(60) Zie o.m. de uiteenzetting van die vraag door RIGAUX, La nature du contr6Je de
la Cour de cassation, blz. 129 e.v.
(61) Cass., 25 januari 1968, A.C., 1968, 700; 7 maart 1968, ibid. 1968 899·
23 april1969, ibid., 1969, 797.
'
'
'
(62) Cass., 13 ~eptember 1979, A.C., 1979·80, 43; 8 december 1977, ibid., 1978, 424;
16 oktober 1969, Ibid., 1970, 169; 17 oktober 1968, ibid., 1969, 188; 25 januari 1968, ibid.,
1968, 700; 3 juni 1965, Pas., 1965, I, 1072; 18 juni 1970, A.C., 1970, 981; 31 maart 1978
ibid., 1978, 865; 13 september 1974, ibid., 1975, 49.
'
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optreden. Hij mag o.m. niet beslissen dat een deel van de gevorderde som niet verschuldigd is wanneer het gevorderd bedrag, als
zodanig, niet betwist wordt.

36. Op die regel is er echter een belangrijke uitzondering, die
zich voordoet wanneer de rechter oordeelt dat de regeling die de
partijen getroffen hebben en waarop zij zich beroepen of die zij in
elk geval niet betwisten, in strijd is met de openbare orde. Dit
geldt ook wanneer het onderwerp van de vordering met de openbare orde in strijd is.
·
In die gevallen moet .de rechter de exceptie ambtshalve
opwerpen. De regel van openbare orde heeft in dit geval de hovenhand op de beschikkingsmacht van de partijen over de vordering.
Dit is een toepassing van het beginsel van de hierarchie der
normen, waarvan het Hof reeds herhaaldelijk toepassing heeft
gemaakt (63).
Dit geldt o.m. voor de exceptie van onbevoegdheid, wanneer de
bevoegdheidsregel van openbare orde is. Zelfs de overeenstemming tussen de partijen kan afwijking hiervan niet wettigen. ·
Hier komt dan duidelijk het onderscheid naar voren tussen de
regels die van openbare orde zijn en ambtshalve door de rechter
moeten worden toegepast, en de regels die slechts van imperatieve
aard zijn, d.w.z. die alleen tot doel hebben de prive-belangen van
een partij in een bepaalde rechtstoestand te beschermen (64). Van
die bescherming kan de partij steeds afzien, althans op het ogenblik dat zij voor de rechter verschijnt. Zulke regels hoeft de
rechter dus niet ambtshalve op te werpen.
37. De ambtsuitoefening van de rechter bij de leiding van het
rechtsgeding moet voortdurend bekeken worden in het kader van
het bijzonder belangrijk rechtsbeginsel van de eerbiediging van
het recht van verdediging. Dit beginsel is een fundamenteel
element van geheel het procesrecht en het drukt zijn merk op alle
regels die op dat recht betrekking hebben.
Men heeft dit algemeen rechtsbeginsel weleens gezien als
speciaal verbonden aan de contradictoire aard van de rechtspleging (65). Ik ben er nochtans niet zeker van dat dit juist is, omdat
eerbiediging van het recht van verdediging geboden is, ook bij een
eenzijdige rechtspleging. Immers, zowel het recht van verdediging
van de eiser als dat van de verweerder moeten in acht genomen
worden en de rechter bij wie een eenzijdige reGhtspleging
aanhangig wordt gemaakt, moet ook het verdedigingsrecht van de
verzoeker eerbiedigen.

(63) Cass., 27 mei 1971, A. C., 1971, 959, en de cone!. van pFocureur·generaal GANS.
HOF VAN DER MEERSCH.

(64) Zie de conclusie van advocaat-generaal LENAERTS voor Cass., 26 februari 1975,

A.C., 1975, 729.

{65) F. RIGAUX, La nature du controle de la Cour de cassation, biz. 66 e.v.

·
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bijzonder telkens wanneer de rechter bij de behandeling van de
vordering ambtshalve een beslissing neemt.
Het Hof heeft, in het bijzonder in de laatste arresten waarin de
kwestie ter sprake kwam, nadrukkelijk overwogen dat, wanneer
de rechter de rechtsgrond van de vordering ambtshalve bepaalt,
hij er zorg voor moet dragen het recht van verdediging te eerbiedigen, d.w.z. dat hij, alvorens te beslissen, de partijen in de gelegenheid moet stellen hun standpunt kenbaar te maken (66).
U hebt zulks o.m. beslist in verband met het bepalen van het toe
te passen buitenlands recht (67). U hebt trouwens in dezelfde zin
geoordeeld dat, wanneer U zelf inlichtingen inwint over de draagwijdte van dat recht, met toepassing van het Verdrag van Londen
van 7 juni 1968, de uitslag van het onderzoek eerst aan de partijen
moet worden meegedeeld, om het hun mogelijk te maken hun
opmerkingen te doen gelden. Het spreekt vanzelf dat de regel
waaraan het Hof zich te dien aanzien moet houden ook van
toepassing moet zijn voor de rechter in feitelijke aanleg (68).
Een soortgelijke beslissing is te vinden in het arrest van
24 november 1978 luidens hetwelk wanneer de partijen de rechtsregels waarvan op hun geschil toepassing moet worden gemaakt,
niet hebben bepaald, zulks door de rechter moet worden gedaan. U
hebt er de klemtoon op gelegd dat dit moet geschieden onder
eerbiediging van het recht van verdediging.
38. Ter wille van hetzelfde algemeen rechtsbeginsel is in het
Gerechtelijk Wetboek de bepaling van artikel 774 opgenomen.
Ik meen hier nochtans te moeten aanstippen dat de tekst van
die bepaling aanzienlijk werd ingeperkt toen hij ter bespreking
kwam in de Commissie voor de Justitie van de Senaat. De
oorspronkelijke tekst van het antwerp luidde immers dat de
rechter de heropening van de debatten moest bevelen, « alvorens
de aanvraag in te willigen of af te wijzen, op grond van een middel
dat de partijen voor hem niet hadden ingeroepen, (69).
De wetgevende kamers hebben hier sterk gesnoeid, doordat zij
de ·toepassing van de tekst beperkten tot de afwijzing van de
vordering op een exceptie die de partijen niet hadden ingeroepen
(70).
Gevreesd werd namelijk dat de algemene verplichting die in het
oorspronkelijk ontwerp was neergelegd, aanleiding zou kunnen
geven tot misbruiken en o.m. tot cassatiemiddelen die in feite niet
anders dan dilatoir zouden zijn.

(66) Cass., 24 november 1978, A.C., 1979, 431; 9 oktober 1980, A.C., 1980-81, nr. 90.
(67) •Cass., 11 januari 1979, A. C., 1978-79, 524.
(68) A.C., 1978-79, 341.
(69) St. Senaat, 1963-64, nr. 60, biz. 564.
(70) St. Senaat, 1964-65, nr. 170, biz. 133; St. Kamer, 1965-66, nr. 49, biz. 126.
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het vraagstuk nauw verband hield met dat van het eerbiedigen
van het recht van verdediging.
Hoe dit ook zij, de rechtspraak van het Hof is alleszins ruimer
dan de wettekst. Zij is er niet mee in tegenspraak, maar vult hem
aan en draagt, gelet op de aard van het algemeen rechtsbeginsel,
een even dwingend karakter. Maar misschien laat deze oplossing
meer soepelheid toe, waarom zij, naar mijn oordeel, te verkiezen
is. De controle van het Hof is dus in ieder geval mogelijk.

39. Met deze enkele beschouwingen over de ambtsuitoefening
van de rechter bij de leiding en de beoordeling van het rechtsgeding bedoel ik te betogen dat, zonder de algemene beginselen van
het procesrecht geweld aan te doen en binnen de perken van de
thans vigerende wettelijke regeling, de rechter over de middelen
beschikt om in alle opzichten de leiding van de debatten waar te
nemen en de partijen ertoe te brengen hun zaken te behandelen.
Mag ik echter benadrukken dat die ambtsuitoefening voor de
rechter een plicht is waaraan hij zich volstrekt niet mag
onttrekken.
De vraag is nu of er steeds gebruik wordt gemaakt van al de
beschikbare middelen en of er steeds met voldoende gezag opgetreden wordt.
Dienaangaande is het mijn stellige mening dat tussen de
rechter en de partijen een nauwe samenwerking noodzakelijk is,
vooral wanneer deze door de leden van de balie vertegenwoordigd
worden. Ik ben er vast van overtuigd dat de achterstand die bij
sommige gerechten is ontstaan in elk geval gedeeltelijk verholpen
zou kunnen worden indien die gerechten en de balie beter en
vollediger mochten gaan samenwerken. De ondervinding heeft
overigens geleerd dat waar die samenwerking tot stand kwam, de
moeilijkheden wel degelijk overwonnen konden worden. De gang
van zaken bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen is
daarvan een treffend voorbeeld.
Zou voor de Nationale Orde van Advocaten, die ik het voorrecht
had ten doop te houden, hier geen bijzondere taak weggelegd
zijn ? De conferentie van alle stafhouders van hetland is beter dan
wie ook aangewezen om met kennis van zaken voorstellen te
doen. Zoals ik daarnet zei, zijn de regels voorhanden die het stramien van de rechtsgang bepalen, maar die uitvoering zelve moet
aangepast worden aan de vereisten van elke plaatselijke situatie.
Wie kan beter dan de Nationale Orde, mijnheer de deken, hierin.
een alomvattend inzicht hebben? Onder Uw oordeelkundige
leiding kan ongetwijfeld iets, ja veel, bereikt worden.

*
*

*

Het Hof heeft in het afgelopen jaar het heengaan van onze dierbare collega, emeritus raadsheer Gustave Neven, moeten
betreuren. Hij had nog onze plechtige openingszitting op

-321 september 1982 bijgewoond en was eveneens aanwezig, de
20ste oktober, op de viering van het honderdvijftigjarig bestaan
van de Rechterlijke Macht.
Enkelen onder ons hebben nog het voorrecht gehad hem bij zijn
ambtsuitoefening in het Hof te leren kennen. Hij was een zeer
innemend man, die met grote minzaamheid in de omgang zijn
collega's in zijn ruime en diepe kennis van het recht deelachtig
maakte. Ik hoef er niet aan toe te voegen dat de leden van het
parket de samenwerking met raadsheer Neven altijd bijzonder op
prijs gesteld hebben.
Wij zullen zijn nagedachtenis steeds pieteitsvol bewaren.

*

*

*

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

----:~
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ARRESTEN .VAN HET HOF VAN CASSATIE

GERECHTELIJK JAAR 1983-1984

Nr. 1

1•

KAMER -

2 september 1983

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE
ZAKEN - GEWETI'IGDE VERDENKING - VERZOEK TOT ONTI'REKKING VAN EEN ZAAK AAN
EEN RECHTBANK VAN KOOPHANDEL- FElTEN DIE NIET KUNNEN LEIDEN TOT VERDENKING T.AV. DE RECHTBANK - VERWERPING
VAN HET VERZOEK.

Het Hof verwerpt een vorderingverzoek
tot verwijzing van een rechtbank naar
een andere wegens gewettigde verdenking wanneer de aangevoerde feiten
niet kunnen doen vermoeden dat de
rechter, bij wie de zaak aanhangig is,
deze niet met de vereiste sereniteit en
onpartijdigheid zou kunnen behandelen (1).
(JOHNS MANVILLE BELGIUM N.V.
T. CREDIT GENERAL N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4090)

HET HOF; - Gelet op het met
redenen omklede en ondertekende
verzoekschrift, op 2 juni 1983 ter
griffie van het Hof ingediend door
mr. Biitzler, advocaat bij het Hof,
waarbij namens verzoekster wordt
gevraagd dat een procedure die aanhangig is bij de Rechtbank van
Koophandel te Brussel, met betrekking tot een geding tussen verzoekster en de naamloze vennootschap.

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

(1) Zie Cass., 13 nov. 1980 (A.C., 1980-81,
nr. 161).

Credit general, aan voornoemde
ll'echtbank wordt onttrokken wegem
wettige verdenking;
Overwegende dat verzoekster als
gronden van haar verzoek het volgende aanvoert : In 1979 werden
twee bestuurders van de naamloze
vennootschap Socol ermee belast de
toestand van de vennootschap te
analyseren en vervolgens een herstructurerings- of herstelplan aan de
Rechtbank van Koophandel te Brussel en aan een consortium van
banken voor te leggen. Op 14 augus.tus 1979 werd een plan voorgelegd,
waarbij de bestuurders de bankiers
verzochten de bestaande kredieten
ten minste vijf jaar in stand te houden en een overbruggingskrediet
van 400 miljoen frank te verlenen,
terugbetaalbaar bij toekenning van
een krediet van 500 miljoen frank
door de N.M.K.N. Over dit plan
werd onderhandeld onder toezicht
van de rechtbank en haar « depistagedienst », hetgeen leidde tot een
akkoord, op 24 augustus 1979, tussen de aandeelhouders, de bankiers
en de N.M.K.N. Bij de goedkeuring.
van en het toezicht over de uitvoering van het herstelplan was de
rechtbank zeer nauw betrokken en
was zij overtuigd van de mogelijkheid om de naamloze vennootschap
Socol voor een faillissement te
behoeden. Dit volgt onder meer uit ·
een verslag van een vergadering op
17 december 1979 met de bankiers,
een brief van 14 januari 1980 van de
voorzitter van de rechtbank en een
verslag van een vergadering op 11
januari 1980 op de rechtbank zelf. Op
1 december 1979 werd door verzoekster een wisselbrief voor een bedrag

-----------

-2van 1.539.926 frank, met vervaldag
25 februari 1980, getrokken op
de naamloze vennootschap Socol
wegens levering van asbestcementplaten. De wissel werd op 1 december 1979 verdisconteerd door de
naamloze vennootschap Credit general in het kader van een leveranciersdisconto. De naamloze vennootschap Socol werd op 25 januari 1980
failliet verklaard door de zesde
kamer van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Op 22 september
1980 dagvaardde de naamloze vennootschap Credit general verzoekster voor de tweede kamer van
dezelfde rechtbank tot betaling van
1.539.926 frank, overeenkomstig artikel 43 van de Wisselwet. Bij conclusie stelde verzoekster een tegeneis
in, a) tot vergoeding van de schade
die zij leed doordat de naamloze
vennootschap Credit general op foutieve. wijze het leveranciersdiscontokrediet ten voordele van de naamloze
vennootschap
Socol
had
gehandhaafd, aldus haar een schijn
van solvabiliteit meegaf en verzoekster overtuigde om met haar te contracteren, alsmede b) tot gerechtelijke schuldvergelijking met de cambiaire vordering. In haar conclusie
voerde verzoekster aan : 1o dat de
naamloze vennootschap Credit general bij de verdiscontering wist of
moest weten dat de naamloze vennootschap Socol zich in een hopeloze toestand bevond, en 2° dat de
naamloze vennootschap Credit ge.neral onrechtmatig een krediet in
stand had gehouden. Bij de beoordeling van die kwesties is van doorslaggevend belang de beoordeling
van de intrinsieke waarde van het
herstelplan en de goedkeuring hiervan door de rechtbank en haar
« depistagedienst »;
Overwegende dat de voorzitter en
de « depistagedienst » van de Rechtbank van Koophandel te Brussel
b" h t t t
betrokken zijn geweest lJ e 0
stand komen van een maatregel van
herstel met het oog op het voorkomen van het faillissement van de
naamloze vennootschap Socol, welke'

maatregel uiteindelijk niet tot het
gewenste resultaat heeft geleid, en,
na de faillietverkaring van de naamloze vennootschap Socol, tussen verzoekster en de naamloze vennootschap Credit general een geschil is
ontstaan waarbij de vraag rijst of
het herstelplan door de naamloze
vennootschap Credit general, als
redelijk en behoedzaam bankier,
kon worden geacht voldoende waarborgen en zekerheid te bieden met
betrekking tot de sanering van de.
naamloze vennootschap Socol;
Overwegende dat het betrokken
zijn van de voorzitter en zijn
« depistagedienst » van de Rechtbank van Koophandel te Brussel bij
een maatregel tot herstel van de
naamloze
vennootschap
Socol,
waarna deze vennootschap toch failliet werd verklaard, niet het vermoeden of de vrees wettigt dat de rechters van die rechtbank en de rechters in handelszaken, die over het
tussen verzoekster en de
1geschil
naamloze vennootschap Credit general te oordelen hebben, dat niet
onbevooroordeeld en onpartijdig zullen kunnen doen; dat daaraan niet
afdoet de omstandigheid dat de
rechers zullen moeten onderzoeken
of de naamloze vennootschap Credit
general als redelijk en behoedzaam
bankier heeft gehandeld;

Om die redenen, verwerpt het verzoek tot onttrekking van de zaak
aan de Rechtbank van Koophandel
te Brussel; veroordeelt verzoekster
in de kosten.
2 september 1983 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel Gelijkluidende conclusie van van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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- aard die hij tot staving
1vraag had aangevoerd :

Nr. 2
3'

KAMER -

van zijn aan-

5 september 1983

1° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - HERKEURINGSRAAD - VERSCHIJNING VAN EEN DIENSTPLICHTIGE VOOR DE
HERKEUR!NGSRAAD NA DE DOOR DIE RAAD
BEVOLEN !NOBSERVAT!ESTELLING - GEEN
CONCLUSIE TOT BETW!ST!NG VAN HET DESKUNDIGENRAPPORT REGELMATIG MET
REDENEN OMKLEDE BESL!SS!NG - BEGRIP.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - DIENSTPL!CHTZAKEN VERSCHIJNING VAN EEN DIENSTPLICHTIGE
VOOR DE HERKEUR!NGSRAAD NA DE DOOR
DIE RAAD BEVOLEN INOBSERVATIESTELLING
- GEEN CONCLUSIE TOT BETWISTING VAN
HET DESKUND!GENRAPPORT - REGELMAT!G
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING BEGRIP.

Overwegende dat eiser een aanvraag om vrijstelling of voorlopige
afkeuring op lichamelijke grand
heeft ingediend en heeft aangevoerd
dat hij door een ongeval twee
lichaamsgebreken had opgelopen op
grond waarvan hij kon worden vrijgesteld;
Dat
de
herkeuringsraad
op
29 maart 1983 in de afwezigheid van
eiser zijn inobservatiestelling heeft
bevolen met het oog op een onderzoek van elk van de aangevoerde
lichaamsgebreken;

Dat uit de bestreden beslissing
blijkt dat de herkeuringsraad, nadat
hij in het bezit was van de besluiten
1" en 2" Wanneer een dienstplichtige van de geneesheren-deskundigen,
wiens inobservatiestelling door de her- eiser heeft opgeroepen en hem heeft
keuringsraad is bevolen voor die raad gehoord;
verschijnt na de neerlegging van de
deskundigenrapporten en. de dienstDat uit het dossier niet blijkt dat
plichtige die rapporten niet bij conclu- eiser bij zijn verschijning de dessie heeft betwist, is de beslissing van
de herkeuringsraad waarbij de aan- kundigenrapporten bij conclusie zou
vraag om vrijstelling wordt afgewezen hebben betwist;
op grand dat de aangevoerde aandoening geen vrijstelling kan wettigen,
Dat de beslissing, die erop wijst
regelmatig met redenen omkleed. dat de aangevoerde aandoening
(Art. 48 Dienstplichtwet.)
geen vrijstelling van militaire dienst
(L... )

kan wettigen, met redenen is
omkleed in de zin van artikel 48 van
de gecoordineerde dienstplichtwetten;

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. M 336 F)

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 5 juli 1983 door de
Herkeuringsraad van de Provincie
Namen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 48 van de gecoordineerde dienstplichtwetten,
doordat de beslissing, die de aanvraag
om vrijstelling of voorlopige afkeuring
op lichamelijke grand van de dienstplichtige verwerpt, niet regelmatig met redenen is omkleed, daar ze niet antwoordt
op de argumenten van geneeskundige

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
5 september 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, waarnemend voorzitter - Verslaggever. : de h. Bosly
Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, eerste advocaat-generaal
Advocaat: mr. Brion, Namen.

4Nr. 3
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6 september 1983 ·

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN
ARREST DAT EEN VERZET NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - DRAAGWIJDTE VAN DE
VOORZIENING.

2° VOORZIENING

IN

VORM - STRAFZAKEN MEMORIE - TERMIJN.

CASSATIE

Overwegende dat de voorzieningen van Guido Brosse en Willy Doubels gericht zijn tegen het arrest
van 28 juli 1982; dat de voorziening
van Gustaaf Goethals gericht is
tegen het arrest van 13 december
1982, op zijn verzet gewezen tegen
het voornoemd arrest van 28 juli
1982; dat beide arresten dezelfde
zaak betreffen, zodat er reden is om
de voorzieningen samen te voegen;

NEERLEGGEN VAN

I. Wat betreft de voorzieningen
tegen het arrest van 28 juli 1982 :

1° De voorziening ingesteld tegen een

arrest dat een verzet tardief en niet
ontvankelijk ve1·klaart, werpt geen
andere kwestie op dan die van de wettigheid van die beslissing (1).

A. Op de voorziening van Guido
Brosse :
Overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
rechtsvormen in
2° Niet ontvankelijk is de memorie tot voorgeschreven
staving van een voorziening in strafza- acht zijn genomen en de beslissing
ken die op de griffie van het Hoi is overeenkomstig de wet is gewezen;
neergelegd na het verstrijken van de
termijn bepaald bij art. 420bis, tweede
!id, Sv. (2) (3).

B. Op de voorziening van Willy
Doubels :
1. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
(BROSSE, DOUBELS T. VERGISON, « DISCO
strafvordering tegen eiser :
PROF! » P.V.B.A.; GOETHALS T. « SIMOENS •
Overwegende dat de substantH:ile
P.V.B.A.)
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
ARREST
genomen en de beslissing overeen(A.R. nrs. 7669 en 8089))
komstig de wet is gewezen;
2. In zoverre de voorziening
HET' HOF; - Gelet op de bestre- gericht is tegen de beslissing op de
den arresten, op 28 juli en civielrechtelijke vorderingen van de
13 december 1982 door het Hof van verweerders tegen eiser :
Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot betaling
(1) Zie m.b.t. het verzet dat ongedaan is ver· ·
d b
l"k
klaard : cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978_79 , 691 ) van· proVIstes aan
e urger lJ e
en 28 okt. 1981 (ibid, 1981-82, nr. 145). Wanneer partijen en de zaak terugwijst naar
bij wettige beslissing het verzet hetzij niet ont- de eerste rechter voor verdere
vankelijk hetzij ongedaan wordt verklaard, afdoening van de civielrechtelijke
onderzoekt het Hof niet de middelen die enkel
het arrest waartegen verzet betreffen (Cass., vorderingen;
19 sept. 1978, ibid., 1978-79, 65).
Overwegende dat zodanige beslis(2) Cass., 23 juni 1975 (A.C., 1975, 1134) en sing geen eindbeslisisng is in de zin
14 dec. 1976 (ibid., 1977, 420). Zie Cass., 14 feb. .van het artikel 416 van het Wetboek
1978 (ibid., 1978, 709) en 5 maart 1980 (ibid., van Strafvordering en evenmin uit1979-80· nr. 424)·
spraak doet over een geschil inzake
(3) De zaak werd op 3 nov. 1982 op de alge- bevoegdheid;
mene rol van het Hof ingeschreven; de memoDat de voorziening mitsdien niet
rie werd op 3 jan. verstuurd maar op 4 jan.
1983 op de griffie ontvangen.
ontvankelijk is;

----------------l
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tegen het arrest van 13 december
1982 :
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Overwegende dat het arrest eisers
verzet tegen het arrest van 28 juli 1° NACHTGERUCHT, NACHTRUMOER
1982 waarbij hij bij verstek werd
- ART. 561, 1°, STRAFWETBOEK - BEGR!P.
veroordeeld, niet ontvankelijk verklaart omdat het laattijdig werd
2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENingesteld;
NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE

-

VERNIETIGING

VAN

DE

BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - VEROverwegende dat de voorziening
NIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDtegen een arrest waarbij een verzet,
BESL!SSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
wegens laattijdigheid, onontvankeINGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDElijk wordt verklaard, slechts de overRING.
eenstemming van deze beslissing
met de wet voor het Hof brengt;
1• De overtreding als nachtgerucht of

nachtrumoer omschreven in art. 561,
1", Sw. vereist hetzij een opzettelijke
Overwegende dat, wat betreft de
daad hetzij een schuldige nalatigheid
beslissing op de strafvordering, de
(1).
substantiEHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
Vernietiging, op de niet beperkte voorin acht zijn genomen en de beslis- z• ziening
van de beklaagde, van de
sing overeenkomstig de wet is gewebeslissing op de strafvordering brengt
zen; dat, wat betreft de beslissing op
vernietiging mede van de eindbeslisde civielrechtelijke vordering van
sing op de tegen die beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering die
verweerster, eiser geen middel aanhet gevolg is van de eerst bedoelde
voert;
beslissing (2).

(IMPENS, DE BEER T. VAN BELLE)
ARREST

Om die redenen, voegt de zaken
ingeschreven op de algemene rol
onder de nrs. 7669 en 8089 samen;
zonder acht te slaan op de memorie
van Guido Brosse en Willy Doubels,
op de griffie van het Hof ontvangen
op 4 januari 1983, dit is buiten de
bij artikel 420 bis, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering
bepaalde termijn, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in
de kosten van hun respectieve voorziening.

(A.R. nr. 7947)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 januari 1983 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 561, 1", van het Strafwetboek,

6 september 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Zie Cass., 3 juni 1980 (A.C., 1979-80,
Gelijkluidende conclusie van de h. -nr.(1)621).
Declercq, advocaat-generaal - Advoca(2) Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 655) en
ten :mrs. G. Cammaert, Gent; S. Beuse16 maart 1982 (ibid., 1981-82, nr. 415).
linck, Gent.

I-----------------

-6doordat het bestreden vonnis de eisers
op strafgebied wegens de beide telastleggingen A en B samen elk tot een geldboete van 20 frank veroordeelt, en op
burgerrechtelijk gebied beide eisers solidair veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij van een morele schadevergoeding van een frank op de volgende
gronden : dat de eisers zich schuldig
maakten aan de hun ten laste gelegde
feiten door niet de nodige voorzorgen te
treffen om de door de honden veroorzaakte geluidsexcessen tot de normale
draagdrempel te reduceren, te meer daar
uit het door de eisers overgelegde veeartsattest blijkt : « de sterkte van het
blaffen is gewoon aan dat soort handen "· Deze weliswaar onopzettelijke
daden van eisers ressorteren onder toepassing van de kwestieuze overtreding
en werden dan ook op gepaste wijze
bestraft door de eerste rechter,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun conclusie uitdrukkelijk staande hielden dat geenszins aangewezen werd dat
zij geen maatregelen zouden genomen
hebben om het blaffen te verminderen of
te vermijden; de eisers erop wijzen dat
de hondjes na 21.30 uur niet meer worden buitengelaten en zij overdag in de
keuken opgesloten worden en aangemaand worden tot kalmte; het bestreden
vonnis geoordeeld heeft dat de eisers
niet de nodige voorzorgen genomen hebben zonder enige concrete tekortkoming
aan te wijzen, zodat er op deze omstandig gemotiveerde conclusie niet ten
genoegen van recht geantwoord werd
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, het zich plichtig
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer, waardoor de rust van de inwoners
kan worden verstoord, een persoonlijke
daad van de eisers veronderstelt, hetzij
opzettelijk, hetzij onopzettelijk, door
gebrek aan voorzorg; nu geen dergelijke
daad ten laste van de eisers weerhouden
werd, zij onwettelijk veroordeeld werden
(schending van artikel 561, 1", van het
Strafwetboek) :

partij niet aanwijst dat concluanten
geen maatregelen hebben genomen
om dit blaffen te verminderen of te
vermijden; dat concluanten er bijvoorbeeld willen op wijzen dat de
hondjes na 21.30 uur niet meer worden buitengelaten; dat zij overdag in
de keuken opgesloten zitten; dat zij
aangemaand worden tot kalmte; dat
derhalve dient besloten te worden
dat concluanten geen misdrijf pleegden »;
Overwegende dat het vonnis, na
de elementen te hebben aangeduid
waaruit bet bestaan van bet nachtgerucht of nachtrumoer werd bewezen geacht, het verweer van de
eisers verwerpt op grond dat : « De
appellanten zich derhalve plichtig
(maakten} aan de hun ten laste
gelegde feiten door niet de nodige
voorzorgen te treffen om de door
hun honden veroorzaakte geluidsexcessen tot de normale draagdrempel
te reduceren, te meer uit het door
beklaagden overgelegde veeartsattest blijkt dat : de sterkte van het
blaffen gewoon (is} aan dit soort
honden »;
Overwegende dat het vonnis uit
bet zuiver bestaan van het nachtgerucht of nachtrumoer de schuld van
de eisers afleidt en noch met voormelde considerans noch met enige
andere redengeving het verweer van
de eisers beantwoordt waarin dezen
enige persoonlijk door hen gestelde
daad betwisten;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de cassatie van
de beslissing op de strafvordering,
op de niet beperkte voorziening van
de beklaagden, de vernietiging meebrengt van de beslissing op de
civielrechtelijke vordering die er uit
volgt;

Overwegende dat voor het door
artikel 561, 1•, van het Strafwetboek
strafbaar gestelde misdrijf een persoonlijke, hetzij opzettelijke daad,
hetzij een schuldigde nalatigheid
van de beklaagde vereist is;
Overwegende dat de eisers voor
Om die redenen, vernietigt het
de appelrechter als volgt hadden
geconcludeerd : « dat de burgerlijke bestreden vonnis, beveelt dat van
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-7dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde, zitting houdende in
hoger beroep.

(MOONS T. , ASSUBEL • N.V., SIMONS, OPDEBEECK, " DE SOCIALE VOORZORG » COOPERATIEVE VERZEKERINGSMAATSCHAPIJ)
ARREST

(A.R. nr. 7967)

HET HOF; - Gelet op het bestre6 september 1983 - 2• kamer - Voor- den arrest, op 3 februari 1983 door
zitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzit- het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
ter - Verslaggever: de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h.
I. In zoverre de voorziening
Declercq, advocaat-generaal
Advo- gericht is tegen de beslissing waarcaat : mr. Houtekier.
bij de strafvordering met betrekking
tot het aan eiser ten laste gelegde
feit B vervallen wordt verklaard
wegens verjaring :
Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Nr. 5

2• KAMER - 6 september 1983

VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN BEROEPEN VONNIS NIETIG BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP DIE BIJ WEGE VAN NIEUWE
BESCHIKKING UITSPRAAK DOET OP GROND
VAN EIGEN REDENEN - NIETIGHEID VAN
HET BEROEPEN VONNIS ZONDER INVLOED OP
DE WETTIGHEID VAN DE BESLISSING IN
HOGER BEROEP.

De nietigheid van het beroepen vonnis is
zonder invloed op de wettigheid van de
beslissing van de rechter in hager
beroep wanneer die bij wege van
nieuwe beschikking uitspraak doet op
grand van eigen redenen, zelfs al verklaart hij te verwijzen naar de in het
beroepen vonnis aangewezen wettelijke bepalingen. (1).

(1) Cass., 3 dec. 1974 (A.C., 1975, 397) en
26 jan. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 316). Over het
feit dat de beslissing van de rechter in hoger
beroep nietig is wanneer hij, door te steunen
op de motileven van het beroepen vonnis, de
nietigheid van dat vonnis overneemt, zie Cass.,
30 nov. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 212).

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij eiser, op de strafvordering,
wegens het feit A veroordeeld
wordt, en tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders naamloze vennootschap Assubel en cooperatieve verzekeringsmaatschappij De Sociale
Voorzorg tegen eiser :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 779 van het
Gerechtelijk Wetboek, 78 van het Wethoek van Strafvordering en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt voor zover het, op strafgebied,
eiser wegens overtreding van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek veroordeelt tot een geldboete van 100 frank
of een vervangende gevangenisstraf van
vijftien dagen en, op civielrechtelijk
gebied, hem veroordeelt tot betaling van
schadevergoeding aan de cooperatieve
verzekeringsmaatschappij De Sociale
Voorzorg en, rekening houdend met de
uitbreiding van haar eis, tot betaling van
201.938 frank en tweemaal een frank aan
de naamloze vennootschap Assubel,
terwijl, het proces-verbaal van de
terechtzitting van 6 maart 1981 van de
Correctionele Rechtbank te Hasselt
waarop het vonnis a quo uitgesproken
werd, vermeldt dat de aanwezige rechters waren : de heer Moens, mevr.
Beeckman en de heer Nouwkens; de

-8doorhaling door overdekking met een wit
produkt van de naam van mevr.
Beeckman en de vermelding erover van
de naam van de heer Raskin niet conform artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering werd goedgekeurd, zodat
deze doorhaling als onbestaande moet
beschouwd worden; er derhalve een
tegenstrijdigheid bestaat tussen de vermeldingen van het bedoelde proces-verbaal en deze van het vtmnis dat vermeldt
dat het door de heren Moens, Raskin en
Nouwkens uitgesproken werd, hetgeen
de nietigheid meebrengt van het vonnis,
met toepassing van artikel 779 van het
Gerechtelijk Wetboek, vermits mevr.
Beeckman op de andere zittingen van de
zaak niet zetelde; het arrest dat zich
deze nietigheid toeeigent door naar het
vonnis a quo te verwijzen voor wat
betreft de aangehaalde wetsbepalingen
- waarvan de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek en het enig artikel van
de wet van 25 juni 1975 - en door dit
vonnis gedeeltelijk te bevestigen, derhalve de in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt :

genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
Lucas Simons en Eddy Opdebeeck
tegen eiser :
Ovezwegende dat eiser, zonder
berusting, afstand doet van zijn
voorziening wegens het niet definitief kenmerk van die beslissingen;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand; vezwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt
eiser in de kosten.
6 september 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.· Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat : mr. Dassesse.

Ovezwegende dat de door eisers
aangevoerde nietigheid van het
beroepen vonnis zonder invloed is
op de wettigheid van de beslissingen
van de rechters in hoger beroep; dat
de appelrechters weliswaar verwijzen naar de in het vonnis aangehaalde wetsbepalingen, maar voorts, Nr. 6
zonder te steunen op de erin vermelde redengeving, op grond van
2" KAMER - 6 september 1983
eigen redenen eiser schuldig verklaren aan het misdrijf bepaald door
de artikelen 418 en 420 van het VOORZIENING IN CASSATIE - TERStrafwetboek en de opgelegde straf
MIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE
verantwoorden; dat zij eveneens,
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
WAARBIJ HET VERZET VAN DE VERDACHTE
wat de civielrechtelijke vorderingen
TEGEN EEN BESCHIKKING TOT VERWIJZING
van de naamloze vennootschap
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIET
Assubel en de cooperatieve verzekeONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD - GEEN
ringsmaatschappij De Sociale VoorUITSPRAAK OVER EEN GESCHIL INZAKE
zorg betreft, door vast te stellen dat
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGEde gevorderde bedragen niet worden
RECHTEN VOORZIENING VAN DE VERbetwist en dat de vorderingen
DACHTE V66R DE EINDBESLISSING - NIET
gegrond zijn, hun beslissingen op
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.
eigen redenen Iaten steunen;
Wanneer de bevoegdheid van de onderDat het middel niet kan worden
zoeksgerechten noch voor de raadkaaangenomen;
mer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling is betwist, is niet
En overwegende, wat de strafvorontvankelijk de voorziening v66r de
dering betreft, dat de substantiele of
eindbeslising tegen het arrest van de
op straffe van nietigheid voorgekamer van inbeschuldigingstelling dat,
zonder uitspraak te doen over een
schreven rechtsvormen in acht zijn
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-9geschil inzake bevoegdheid, het verzet
van de verdachte tegen de beschikking
van de raadkamer tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank niet ontvankelijk verklaart. (1). (Art. 416 Sv.)
(HERKENS)
ARREST

(A.R. nr. 8210)

Nr. 7
2•
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSING WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
BESCHEROPENSTAAT - STRAFZAKEN MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING
VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ HET VERZOEK
VAN DE GEINTERNEERDE TOT PLAATSING IN
EEN PRIVE-INRICHTING WORDT VERWORPEN
- VOORZIENING IN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1983 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel2° BESCHERMING VAN DE MAATling;
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COMOverwegende dat het arrest, zonMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATder uitspraak te doen over een
SCHAPPIJ WAARBIJ HET VERZOEK VAN DE
geschil inzake bevoegdheid, eisers
GE'iNTERNEERDE TOT PLAATSING IN EEN
verzet tegen de beschikking van de
PRIVE-INRICHTING WORDT VERWORPEN raadkamer van de Rechtbank van
VOORZIENING IN CASSATIE - NIET ONTVANEerste Aanleg te Antwerpen van
KELIJKE VOORZIENING.
16 juni 1983, waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwe- 1• en 2" Niet ontvankelijk is de voorziening die een gei'nterneerde instelt
zen, niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat die beslissing
de kamer van · inbeschuldigingstelling dat
een zuiver voorbereidende beslissing beslist
dat het verzet tegen de beschikking tot
is en een beslissing van onderzoek verwijzing
niet ontvanklijk was. De niet-ontin de zin van artikel 416 van het vankelijkheid van het verzet, behalve wanneer
Wetboek van Strafvordering; dat de het gaat om een betwisting van bevoegdheid
het onderzoeksgerecht die is opgeworpen
voorziening derhalve, nu zij is inge- van
voor de raadkamer, is immers een absolute
steld v66r de eindbeslissing, niet niet-ontvankelijkheid (Cass., 9 mei 1972, A.C.,
1972, 840). De beslissing als dusdanig is niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers memorie die niet de
ontvankelijkheid van de voorziening
betreft (2); verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.
6 september 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal
caat : mr. R. Tournicourt, Brussel.

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

(1) Cass., 8 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 21).
(2) In zijn memorie had eiser gepoogd aan
te tonen dat, in tegenstelling tot 's Hof jurisprudentie, bet verzet van de verdachte tegen
de beschikking van de raadkamer tot verwijzing naar de correctionele rechtbank in beginsel ontvankelijk was. D.at middel had niets te
maken met het probleem van de ontvankelijkheid van de voorziening tegen het arrest van

vatbaar voor verzet, omdat de beklaagde, die
naar de rechtbank is verwezen, er geen enkel
belang bij heeft de beslissing waarbij zijn verwijzing is uitgesproken voor de appelrechter
te brengen, aangezien hij al zijn verweermiddelen en alle excepties voor het vonnisgerecht
kan uiteenzetten. Ret verzet is niet ontvankelijk, zowel onmiddellijk na de beschikking als
achteraf na de beslissing van het vonnisgerecht.
De niet-ontvankelijkheid van de voorziening
in het geval van eiser daarentegen ·is geen
radikale niet-ontvankelijkheid.
Men zegt niet dat het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling een beslissing is
waartegen geen voorziening kan worden ingesteld.
Tegen de beslissing kan in beginsel een
voorziening worden ingesteld. Maar ingevolge
de regel van artikel 416 Sv. is de voorziening
thans niet ontvankelijk. Eiser had moeten.
wachten tot de eindbeslissing van het vonnisgerecht over de strafvordering om zijn voorziening in te stellen. Die regel houdt geen verband met de vraag of de beklaagde al dan niet
verzet kon doen tegen de beschikking van de
raadkamer.
·

-

10-

tegen de beslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij
waarbij zijn verzoek tot plaatsing in
een prive-inrichting die daarvoor
geschikt is, uit het oogpunt van veiligheid en verzorging, wordt verworpen
(1). (Art. 14, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij.)

6 september 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

(MASFRANCX)

Nr. 8

ARREST

2•

(A.R. nr. 8217)
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HET HOF; - Gelet op de bestre- 1° VOORLOPIGE HECHTENIS - ARden beslissing, op 16 juni 1983 geweREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DE INVRIJHEIDSTELzen door de commissie tot bescherLING WORDT BEVOLEN MITS ZEKERHEIDming van de maatschappij, ingesteld
STELLING - BETALING VAN DE SOM EN
bij de psychiatrische afdeling van
INVRIJHEIDSTELLING - VOORZIENING VAN
de gevangenis te Gent;
DE VERDACHTE - VOORZIENING DOELLOOS
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij het verzoek tot invrijheidstelling 2° VOORZIENING IN CASSATIE
STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN
van eiser wordt verworpen :
INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DE
Overwegende dat de substantiele
INVRIJHEIDSTELLING WORDT BEVOLEN MITS
ZEKERHEIDSTELLING - BETALING VAN DE
of op straffe van nietigheid voorgeSOM EN INVRIJHEIDSTELLING - VOORZIEschreven rechtsvormen in acht zijn
NING VAN DE VERDACHTE - VOORZIENING
genomen en de beslissing overeenDOELLOOS - NIET ONTVANKELIJKE VOORkomstig de wet is gewezen;
ZIENING.

II. In zoverre de voorziening
en 2• Doelloos en derhalve niet ontvangericht is tegen de beslissing waar- 1• kelijk
is de voorzieiling van de verbij het verzoek van eiser tot plaatdachte tegen een arrest van de kamer
sing en bewaring in een prive-psyvan inbeschuldigingstelling, waarbij de
chiatrische inrichting wordt verworinvrijheidstelling mits zekerheidstelpen:
ling wordt bevolen, wanneer de voorlopige hechtenis op het ogenblik van de
Overwegende dat zodanige beslisvoorziening (1) reeds was beeindigd
sing niet vatbaar is voor cassatiebedoor de betaling van de borgsom en de
roep;
vrijlating van de verdachte (2).
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Nota's arrest nr. 8 :

1---------------(1) De voorziening was ingesteld op 1 juli
1983. Eiser was vrijgelaten op 20 juni 1983, de

dag waarop hij de borgsom had betaald.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
Nota arrest nr. 7 ·.
(1) Cass., 13 sept. 1983, A.R. nr. 8241, infra,
(A.C., 1983-84, nr. 23), en de noot getekend
B.J.B.

I

(2) Ret cassatieberoep van de verdachte
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij het bevel tot aanhouding wordt bevestigd (of waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen) heeft geen reden van bestaan meer als
later de voorlopige hechtenis eindigt voordat
het Hof op het cassatieberoep uitspraak heeft
ged.aan (Cass., 9 juni 1982, A.R. nr 2385, A.C.,
(Zie vervolg nota volgende biz.)

11Nr. 9

(STRAUVEN)
ARREST

2•
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(A.R. nr. 8235)

HET HOF; - Gelet op het bestre- DOUANE EN ACCIJNZEN - PROCESl'1ENVERBAAL VAN DE BEAMBTEN BIJ HET
den arrest, op 17 juni 1983 door het
BESTUUR- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE.
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen,
Overwegende dat het arrest de Inzake douane en accijnzen heeft het
door de bevoegde beambten regelma tig
voorI opige hechtenis van eiser handopgemaakte proces-verbaal wettelijke
haaft en beslist dat hij in vrijheid
zal gesteld worden mits betaling van
tot andere beslissingen over de voorlopige
een borgsom van 500.000 frank;
hechtenis, een • ontbindende voorwaardi! •
Overwegende dat, na betaling van zijn in de zin van artt. 1168 e.v. B.W. De
beslissing van de rechter naar wie de zaak is
dit bedrag, eiser op 20 juni 1983 in verwezen
zou volgens artikel 1179 van hetvrijheid werd gesteld;
zelfde wetboek terugwerkende kracht hebben.
Nadat
men
door een reeks ficties, ~an
Dat de voorziening derhalve geen de beslissingaldus,
van de verwijzingsrechter een
reden van bestaan meer heeft;
retrospectief en retroactief karakter heeft toe-

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

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op eisers memorie, die geen
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
6 september 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal
Advocaat: mr. H. Van Wynckel, Antwerpen.

-------------------1
(Vervolg nota van vorige biz.)
1981-82, nr. 602). Is de oplossing verschillend

als de invrijheidstelling gepaard gaat met een
modaliteit, het stellen van een zekerheid ?
In een arrest van het Hof van 20 juli 1982,
A.R. nr. 2448 (Rev. dr. pen., jan. 1983, biz. 108;
A.C., 1981-82, nr. 667, met conclusie van mevr.
de adv.-gen. Liekendael), wordt zulks impliciet
aagenomen.
Volgens dat arrest is het cassatieberoep niet
doelloos geworden als de verdachte tegen betaling van een borgsom in vrijheid is gesteld. In
de onderstelling dat het Hof de voorziening
onderzoekt, beslist tot vernietiging van het
arrest en de zaak naar een andere kamer van
inbeschuldigingstelling verwijst, dan zou, volgens de conclusie bij het arrest van 20 juli
1982, die kamer zich fictief moeten plaatsen op
het ogenblik dat de vernietigde beslissing is
genomen. De beslissing van de rechter naar
WJe de zaak 1s verwezen zou, met betrekking

gekend, komt men ertoe te besluiten dat: de
verdachte in vrijheid kan worden gesteld, niet
op het ogenblik van de beslissing waarbij dat
wordt bevolen maar op het ogenbik van een
vorige beslissing, die is • vervangen • do01; de
beslissing van de verwijzingsrechter. Het ·cassatieberoep zou aldus niet helemaal doelloos
zijn geworden en zou ontvankelijk blijven. Het
onderhavige arrest heeft die redenering niet
gevolgd. Volgens dit arrest eindigt de voorlopige hechtenis door de invrijheidstelling, bevo'Ien mits zekerheidstelling en uitgevoerd na de
betaling van de borgsom. Het cassatieberoep
verliest zijn voorwerp en zijn belang.
Inzake voorlopige hechtenis is een beslissing nooit retrospectief. Zij heeft steeds
betrekking op een toekomstige periode (zie
Cass., 20 jan. en 11 feb. 1981, A.C., 1980-81, nrs.
292 en 345). De regels betreffende de voorwaardelijke verbintenis, een begrip uit het
burgerlijk recht (artt. 1168 e.v. B.W.), hebben
niets uitstaande met deze materie.
In strafzaken is de beslissing van de rechter
een en ondeelbaar. Men kan aldus de schul'digverklaring en het bepalen van de strafmaat
niet scheiden. Een nietigheid die de ene aantast, tast noodzakelijk ook de andere aan; een
·vernietiging is in beginsel totaal, behoudens
sommige gedeeltelijke vernietigingen - eventueel zonder verwijzing - die betrekking hebben op bijkomende maatregelen, waarvan de
nietigheid het geheel van de beslissing niet
aantast.
Die regel is ook van toepassing wanneer het
de borgstelling betreft die, wanneer zij wordt
geeist, een ondeelbaar geheel vormt met de
beslissing tot invrijheidstelling zelf.
Het aannemen van de voorziening zou in
geen geval kunnen leiden tot het opnieuw
opsluiten van de verdachte (zie de concl. van
.proc.-gen. Krings voor Cass., 22 juni 1983, A.R.
nr. 2965, A.C., 1982-83, nr 586). Het IS evenzeer
uitgesloten dat men op een ander dee! van
hetzelfde dispos1tief zou terugkomen.
R.D.
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bewijswaarde totdat de valsheid ervan
is bewezen (1). (Art. 272 algemene wet
inzake douane en accijnzen.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. MlNET)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2873)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1983 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste mMdel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 56, 58, 138,
139, 220, 221, 267 en 272 van het koninklijk besli.Iit van 18 juli 1977 hou~ende
coordinatie van de algemene bepalmgen
inzake douane en accijnzen, bekrachtigd
bij artikel 1 van de wet van 6 juli 1978
die algemene wet inzake douane en
accijnzen wordt genoemd,
dooi'dat het arrest, ofschoon het eraan
herinnert dat, volgens het op 20 mei 1981
·door de · ambtenaren van douane en
accijnzen te Eynatten opgemaakte proces-verbaal, verweerder is staande
gehouden terwijl hij met zijn voertuig
niet aangegeveri goederen vervoerde, dat
hij door de verklaring 155 te. ondertekenen zich ertoe had verbonden om het
beWijs te leveren van de herkomst van
die goederen, en ofschoon, het eraan toevoegt dat de niet-nakoming van die verbintenis met niet-aangifte moet worden
gelijkgesteld; verweerder niettemin vrijspreekt, op grand dat : « uit het procesverbaal van 20 · mei 1981 blijkt dat het
·hier onderdelen betreft van een in· het
voertuig genionteerde radio; ·dat het derhalve gaat om gebruikt materieel; dat er
althans tWijfel bestaat omtrent de telastlegging van sluikinvoer en dat die tWijfel
de verdachte ten goede moet komen "• ·
terwijl, eerste onderdeel, artikel 56 van
de algeniene wet inzake douane · ep.
accijnzen bepaalt dat aile in Belgie ingeyoerde goederen moeten worden aangegeven; .zelfs al ·kunnen bepaalde goederen van invoerrecht worden. vrijgesteld,
de aangifte. dan nog een v:ereiste is, en
degene die de aangifte doet, moet bewijzen dat de voorwaarden voor vrijstelling
vervuld zijn (artikelen. 56, 58, 138, 139
(1) Cass., 4 mei en 7 juni 1983 (A.C., 1982-83,

nrs. 486 en 555),

van de algemene wet inzake douane en
accijnzen en de artikelen 24 en 28 van
het ministerieel besluit van 17 februari
1960 tot regeling van de vrijstellingen
inzake invoerrechten); met andere woorden, het enkele verzuim van de aangifte
van goederen een overtreding is van artikel 56 van de algemene wet inzake
douane en accijnzen; uit de door het bestreden arrest overgenomen bewoordingen zelf van het proces-verbaal van
20 mei 1981 bleek dat verweerder twee
luidspekers van het merk Pioneer in Belgie had ingevoerd zonder daarvan aangifte te doen en zich ertoe had verbo~
den het beWijs te leveren van het fe1t
dat hij ze in Belgie gekocht had, wat hij
al evenmin had gedaan; het arrest bijgevolg niet zonder van de artikelen 56, 220
en 221 van de algemene .wet inzake
douane en accijnzen verweerder wegens
het bestaan van twijfel kon vrijspreken
op grond dat de litigieu~~ toestell~n
gebruikt waren en _het biJ~evolg met
bewezen is dat ze met van mvoerrecht
waren vrij gesteld;

tweede onderdeel, wanneer, zoals ten
deze de bestanddelen van het misdrijf,
nam~lijk de invoer van goederen zonder
aangifte, door de ambtenare.I?- van ~~t
bestuur van douane en acCIJnzen ZIJn
vastgesteld in een door hen regelmatig
opgemaakt proces-verbaal, de rechter de
beklaagde niet meer vermag vrij te spreken wegens het bestaan van tWijfel; ~e
vrijspraak aileen dan verantwoord IS
wanneer. op wettige wijze het tegendeel
is bewezen van aile of van sommige
vaststellingen van het proces-verbaal;
artikel 272 van de algemene wet inzake
douane en accijnzen. immers bepaalt dat
de processen-verbaal van de douaneambtenaren betreffende hun handelingen en
ambtsverrichtingen valle geloof in rechten verdienen totdat de valsheid ervan
bewezen wordt; het arrest bijgevolg, nu
het de door de verbalisanten van 20 mei
1981 regelmatig vastgestelde materiele
bestanddelen vim het misdrijf niet bewezen .verklaart zonder. te vermelden dat
het beWijs is' geleverd van de valsheid
van hun vaststellingen en verklaringen,
de beWijskracht van dat proces-verbaal
miskent (schending van artik~l. ~72 van
het koninklijk besluit van 18 JUh 1977);

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 56 en 221 van de algemene
wet inzake douane en accijnzen, een
ieder die in. Belgie' goederen invoert,
daarvan aangifte .moet do en en, op
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straffe van geldboete, de daarop ver- Nr. 10
schuldigde rechten moet betalen; dat
artikel 58 van genoemde wet bepaalt
2'
dat de aangifte de herkomst en de
oorsprong van die goederen moet
vermelden;
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REGELING VAN RECHTSGEBIED

Overwegende dat verweerder vervolgd werd ter zake dat hij twee
luidsprekers van het merk Pioneer
in Belgie had ingevoerd zonder aangifte daarvan te hebben gedaan en
zonder de daarop verschuldigde
invoerrechten en de belasting over
de toegevoegde waarde te hebben
betaald;
Dat die feiten door de bevoegde
ambtenaren zijn vastgesteld in het
daartoe op 20 mei 1981 regelmatig
opgemaakte
proces-verbaal
dat,
naar luid van artikel 272 van voormelde wet, valle geloof in rechten
verdient totdat de valsheid daarvan
bewezen wordt;
Overwegende dat het arrest, door
verweerder vrij te spreken op grand
« dat er althans twijfel blijft bestaan
omtrent de telastlegging van sluikinvoer en dat die twijfel de beklaagde
ten goede moet komen », de in het
middel opgegeven wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet kan leiden
tot ruimere cassatie, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwij st de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.

STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN DE BEKLAAGDEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
WEGENS EEN WANBEDRIJF - VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OP GROND DAT ZICH NA DE VERWIJZINGSBESCHIKKING .EEN OMSTANDIGHEID
HEEFT. VOORGEDAAN WAARDOOR HET FElT
MET
EEN
CRIMINELE
STRAF _ WORDT
GESTRAFT- BESLISSINGEN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGAAN __: TOEZICHT VAN HET
HOF- BESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLARING BLIJKBAAR GEGROND REGELING
VAN RECHTSGEBIED --' NIETIGVERKLARING
VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING VAN
DE ZAAK NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

Wanneer de raadkamer de daders van
een als wanbedrijf gekwalificeerd feit
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en die rechtbank zich bij
vonnis onbevoegd heeft verklaard op
grand dat zich na de verwijzingsbeschikking een omstandigheid heeft
voorgedaan waardoor het feit bij de
wet met een criminele straf wordt
gestraft, onderzoekt het Hof, op een
verzoek tot regeling van rechtsgebied,
of beide beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan en of de vaststelling van de rechter juist blijkt te zijn,·
zo ja, dan vernietigt het de bestreden
beschikking en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling (1 ).

{PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT
T. PISVIN, ROBERT)

(A.R. nr. 3096)

7 september 1983 - 2' kamer "-- Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter .Verslaggever: de h. Poupart -:- Gelijklui7 september 1983 - 2' kamer - Voor- dende conclusie van de h. Velu, advozitter : de h. Legros, eerste voorzitter caat-generaal.
Verslaggever : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie 1-----------,..---,...---van de h. Velu, advocaat-generaal
(1) Cass.; 4 ap~il 1979 (A.C., 1978-79, 920).
Advocaat: mr. De Bruyn.
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2"

wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij de
wet van 25 juni 1975 en bij artikel 36 van
de wet van 2 juli 1981;
KAMER -

7 september 1983

1° STRAF-

GELDBOETE _ OPDECIEMENWET VAN 2 JULI 1981 WAARBIJ DE STRAFRECHTELIJKE GELDBOETEN MET 590 DECIEMEN WORDEN VERHOOGD - WET TOEPASSEL.iJK OP DE SINDS 8 JULI 1981 GEPLEEGDE
MISDRIJVEN.

2° ~TRAF -

GELDBOETE - OPDECIEMEN WET VAN 2 JULI 1981 WAARBIJ DE STRAFRJ,;:CHTELIJKE GELDBOETEN MET 590 DECIE1\i'EN WORDEN VERHOOGD - ONZEKERHEID
OlvrrRENT HET FElT OF HET MISDRIJF V66R
Of NA DE INWERKINGTREDING VAN DIE WET
IS GEPLEEGD - TOEPASSING VAN DIE WET
NlET WETTELIJK VERANTWOORD.

1" l)e wet van 2 juli 1981, tot wijziging

van de wat van 5 maart 1952, waarbij
de strafrechtelijke geldboeten met 590
deciemen worden verhoogd, is toepasselijk op de geldboeten die zijn uitgesproken voor de sinds 8 juli 1981
gepleegde misdrijven (1).
'

2" Niet naar recht verantwoord is de toe-

passing, op een geldboete, van de verhoging met 590 deciemen, ingevoerd
bij de wet van 2 juli 1981, wanneer de
vaststellingen van de beslissing in het
onzekere Jaten of het misdrijf is
gepleegd v66r 8 juli 1981, op welke
datum die wet in werking is getreden,
of daarna (2).
(KOSARIC T. A.S.L.K.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3148)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1983 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering ten laste van eiser :

Overwegende dat het arrest eiser,
met name wegens heling, gepleegd
op een onbekende datum tussen
12 juni 1981 en 3 december 1981
(telastlegging B herzien en beperkt
in de zaak I), veroordeelt tot een
gevangenisstraf en een geldboete
van 200 frank verhoogd . met 590
deciemen, waardoor de geldboete
aldus Op 12.000 frank WOrdt
gebracht met toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1982,
gewiJ" zigd biJ" artikel 36 van de wet
van 2 juli 1981;
Overwegende dat die wetsbepaling, waarbij de strafrechtelijke
geldboeten met 590 deciemen worden verhoogd, op 8 juli 1981 in werking is getreden; dat de bij deze wet
bepaalde verhoging niet van toepassing is op de geldboeten die uitgesproken worden wegens misdrijven
gepleegd v66r die inwerkingtreding;
dat het arrest, nu het vaststelt dat
de aan eiser ten laste gelegde heling
werd gepleegd tussen 12 juni 1981
en 3 december 1981, zonder daarbij
te preciseren dat zij sinds 8 juli 1981
is gepleegd, niet aantoont waarom
toepassing werd gemaakt van artikel 1 van de wet van 5 maart 1982,
zoals zij is gewijzigd;
Overwegende dat, voor het overige, de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen:
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering jegens
eiser;
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 1 van de
(1) en (2) Zie Cass., 25 april 1979 (A. C.,
1978-79, 1013) en 15 sept. 1981 (ibid., 1981-82,
nr. 42).

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de stukken die op
30 augustus 1983 op de griffie van
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het Hof zijn ontvangen, buiten de
termijn bepaald bij artikel 420bis,
eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de ten
laste van eiser wegens heling uitgesproken geldboete met 590 deciemen
verhoogt; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; veroordeelt eiser in
vier vijfde van de kosten; laat het
overblijvende vijfde ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Luik.
7 september 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.
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HOGER BEROEP-

BURGERLIJKE ZAKEN
- GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1063, 2° BEROEPEN BESLISSING HOUDT EEN BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN OF EEN
VOORLOPIGE MAATREGEL IN - BEGRIP.

Wanneer het beroepen vonnis een beslissing alvorens recht te doen inhoudt of
een voorlopige maatregel beveelt, moet
de akte van hager beroep de plaats, de
dag en het uur van de verschijning
vermelden, zelfs als in bedoeld vonnis,
benevens de beslissing alvorens recht
te doen of de voorlopige maatregel,
een eindbeslissing voorkomt en het
enkel t.a. v. sommige partijen een vonnis alvorens recht te doen is; in dat
geval moet de akte van hager beroep
bovendien de grieven vermelden (1).
(Artt. 1057, 7', en 1063, 2", Ger.W.)

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

(1) Cass., 2 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1040) en
de noten 1 en 2.

(ZURICH N.V., HERREMANS, BERSIPONT
T. N.M.B.S.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6777)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 april 1982 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1057, inzonderheid
7', 1063, inzonderheid 2', van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat bet arrest ontvankelijk verklaart bet boger beroep dat verweerster
heeft ingesteld bij een akte die geen
melding maakte van de dag en bet uur
van de verschijning of van de grieven
tegen bet beroepen vonnis dat voor recht
verklaarde dat verweerster ten volle aansprakelijk was voor bet ongeval, haar
veroordeelde tot een provisionele vergoeding en de heropening van de debatten
beval, en doordat bet arrest die beslissing hierop doet steunen « dat de akte
van boger beroep de plaats, de dag en
bet uur van verschijning moet vermelden, wanneer de bestreden beslissing
een beslissing alvorens recht te doen of
een voorlopige maatregel inhoudt; ... dat
een vonnis dat definitief uitspraak doet
over de aansprakelijkheid, aan bet
slachtoffer een provisionele vergoeding
toekent en een heropening van de debatten beveelt om bet saldo van de verschuldigde vergoedingen te bepalen, niet
onder de toepassing van artikel 1063, 2",
van bet Gerechtelijk Wetboek valt; dat
de spoedprocedure van bet boger beroep
tegen een bepaalde datum slechts in
·bepaalde aangelegenheden kan worden
aangenomen, hetzij dat ze uit hun aard
dringend zijn, hetzij dat ze normaal geen
lange debatten vereisten; ... dat tegen
een vonnis dat hoofzakelijk een beslissing voor recht inhoudt, doch waarbij
een bijkomende onderzoeksmaatregel
wordt bevolen, op de gewone wijze boger
beroep moet worden ingesteld »,
terwijl bet boger beroep tegen elk vonnis dat een beslissing alvorens recht te
doen inhoudt of een voorlopige maatregel beveelt, op straffe van nietigheid, de
plaats, de dag en bet uur moet vermelden en de grieven van appellant moet
opgeven, zelfs als dat vonnis ook eindbeslissingen inhoudt; daaruit volgt dat bet
arrest, door bet boger beroep van verweerster ontvankelijk te verklaren, de in

het middel
schendt :

aangewezen

16-

bepalingen

Overwegende dat, volgens artikel
1063, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, waarvan de Nederlandse tekst
is gewijzigd bij de wet van 24 juni
1970, de akte van hager beroep de
plaats, de dag en het uur van verschijning moet vermelden, wanneer
de bestreden beslissing een beslissing alvorens recht te doen of een
voorlopige maatregel inhoudt; dat in
die gevallen de akte bovendien,
krachtens artikel 1057, 7°, van dat
_wetboek, de grieven moet opgeven;
Overwegende dat die verplichting
is voorgeschreven ongeacht het feit
dat de bestreden beslissing, benevens de voorlopige of onderzoeksmaatregel,
eindbeslissingen
inhoudt en dat ze slechts ten aanzien·
van sommige partijen, zoals ten
deze, een beslissing alvorens recht
te doen is;
Overwegende dat het arrest, door.
ontvankelijk te verklaren het hager
beroep dat verweerster heeft ingesteld bij een akte die geen melding
maakte van de dag en het uur van
verschijning of van de grieven tegen
het beroepen vonnis, op grand dat
tegen een vonnis dat hoofdzakelijk
een beslissing voor recht inhoudt,
doch waarbij een bijkomende onderzoeksmaatregel wordt bevolen, op
de gewone wijze hager beroep moet
worden ingesteld, voormelde wettelijke bepalingen schendt;

sens de Bisthoven, advocaat-generaal -

Advocaten: mrs. Kirkpatrick, Dassesse.
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - VERKEERSONGEFOUTEN BEGAAN DOOR TWEE
VAL BESTUURDERS - OORZAKELIJK VERBAND
TUSSEN DE FOUTEN EN DE SCHADE BEG RIP.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - VERKEERSONGEFOUTEN ACHTEREENVOLGENS BEVAL GAAN DOOR TWEE BESTUURDERS- VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST WAARUIT BLIJKT
DAT DE SCHADE ZONDER DE FOUT VAN EEN
DER BESTUURDERS ZICH OP DEZELFDE
WIJZE ZOU HEBBEN VOORGEDAAN - BESL!SSING DAT DE SCHADE UITSLU!TEND IS VEROORZAAKT DOOR DE ANDERE BESTUURDER
- WETTEL!JKE BESLISSING.

1o Wanneer de rechter heeft vastgesteld

dat meer dan een persoon fouten heeft
begaan, moet hij onderzoeken of tussen elk van die · fouten en de schade
een noodzakelijk verband bestaat. Hij
moet derhalve onderzoeken of elk van
de vastgestelde fouten, ondanks het
medebestaan van een andere fout,
noodzakelijkerwijze de schade heeft
veroorzaakt, d. w.z. dat hij voor elke
fout moet nagaan of, zonder die fout,
de schade zoals ze zich concreet voordoet oak zou hebben plaatsgehad (1).
2" Naar recht verantwoord is het arrest

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.

dat, na te hebben vastgesteld dat twee
in een ongeval betrokken bestuurders
achtereenvolgens een fout hebben begaan door de macht over hun voerh,Iig
te verliezen op een gladde rijbaan,
beslist dat de fout die de eerste
bestuurder heeft begaan v66r de
tweede er aankwam, niet in oorzakelijk verband staat met de schade,
dewelke uitsluitend is veroorzaakt

8 september 1983 - 1• kamer - Voor-.
zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
(1) Cass., 24 april 1981 (A.C., 1980-81,
- Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h. J ans- nr. 484).
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op ijzel, is gestopt, geenszins impliceert
dat de te zijnen laste in aanmerking
genomen fout niet in oorzakelijk verband staat met de schade, zodat bet
arrest, door te verklaren dat eiser de
enige aansprakelijke is voor de schadelijke gevolgen van dat ongeval, zonder in
zijn motivering vast te stellen dat de
(HANNOT T. GALLEZ)
schade zoals ze zich concreet heeft voorgedaan ook zou hebben plaatsgehad zonder de ten laste van verweerder in aanARREST ( vertaling)
merking genomen fout, geen verantwoording naar recht geeft voor de beslissing
(A.R. nr. 6851)
dat er tussen de ten laste van verweerder in aanmerking genomen fout en de
HET HOF; - Gelet op het bestre- schade geen enkel oorzakelijk verband
den arrest, op 18 maart 1982 door bestaat of voor de beslissing dat eiser
het Hof van Beroep te Brussel ten volle aansprakelijk is voor bet litigewezen;
gieuze ongeval, en bijgevolg de in bet
middel aangewezen wettelijke bepalinOver het middel, afgeleid uit de schen- gen schendt :
ding van de artikelen 1382, 1383 van bet
Burgerlijk Wetboek en 97 van de GrondOverwegende dat wanneer de
wet,
rechter, inzake aansprakelijkheid
doordat bet arrest erop wijst dat bet buiten overeenkomst, heeft vastgelitigieuze ongeval zich heeft voorgedaan steld dat meer dan een persoon foutoen verweerder, wegens het slippen van ten heeft begaan, hij moet onderzoezijn voertuig, op de linkerrijstrook ten ken of tussen elk van die fouten en
opzichte van de door hem gevolgde richk
k
b d
ting stond, dat bet voertuig was geslipt de schade een noodza e 1ij ver an
voordat eiser aankwam en dat deze niet J>estaat; dat hij derhalve moet
tijdig v66r die hindernis heeft kunnen onderzoeken of elk van de vastgestoppen, en, met wijziging van bet beroe- stelde fouten, niettegenstaande het
pen vonnis, enerzijds, beslist dat de fout feit dat er een andere fout tussendie verweerder heeft begaan « door zijn komt, noodzakelijk de schade heeft
snelheid niet onder controle te houden veroorzaakt, dat wil zeggen voor
niet in oorzakelijk verband staat met het elke fout moet nagaan of, zonder die
ongeval »; dat immers « een voertuig dat fout, de schade zoals ze zich conin dezelfde richting reed als Hannot
(thans eiser), op bet einde van de bocht, ·creet voordoet zou hebben plaatsgeop die rijstrook had kunnen stilstaan had; dat hij alsdan mag vaststellen
wegens een verkeersbelemmering, zodat .dat de feitelijke toestand v66r de
bet ongeval zich op dezelfde wijze zou schade zich ook had kunnen voorhebben voorgedaan », en, anderzijds, ver- doen zonder een als fout in aanmerklaart dat eiser ten volle aansprakelijk ·king genomen vroeger feit en dat,
is voor het ongeval, daar (eiser) bij bet wegens die toestand, de schade zich
ingaan van een scherpe bocht, « op een
zeer gladde rijbaan, zeer traag had moe- ook concreet zou hebben voorgeten rijden, zodat hij had kunnen stoppen daan, en daaruit afleiden dat er tusv66r een hindernis die, wegens de weers- sen dat vroeger feit en de schade
omstandigheden, niet als onvoorzienbaar geen oorzakelijk verband bestaat;
kon worden beschouwd »,
Overwegende dat het arrest vastterwijl de omstandigheid dat een stelt, enerzijds, dat het voertuig van·
derde die in dezelfde richting reed als verweerder wegens een slip op ijzel
eiser, wegens een verkeersbelemmering, op de linkerrijstrook stond voordat
had kunnen stilstaan op de plaats waar
bet voeruit van verweerder, na een slip het voertuig van eiser aankwam en,
anderzijds, dat eiser niet tijdig heeft
kunnen stoppen, terwijl hij bij het
(2) Cass., 25 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 52): ingaan van een scherpe bocht, op
4 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 422); 25 juni
1980 (ibid., 1979-80, nr. 682) en 31 maart 1981 een zeer gladde rijbaan, zeer traag
(ibid., 1980-81, nr. 442).
had moeten rijden, « zodat hij had
door de fout van de tweede bestuurder,
wanneer uit zijn vaststellingen blijkt
dat, zonder de fout van de eerste
bestuurder, het ongeval tach zou hebben plaatsgehad zoals het zich heeft
voorgedaan (2).
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kunnen stoppen v66r een hindernis
die, wegens de weersomstandigheden, niet als onvoorzienbaar kon
worden beschouwd »;
Dat het arrest oordeelt dat de fout
die verweerder heeft begaan door
zijn snelheid niet onder controle te
houden niet in oorzakeUjk verband
staat met het ongeval; « dat een
voertuig dat in dezelfde richting
reed als eiser, op het einde van de
bocht, op die rij strook had kunnen
stilstaan wegens een verkeersbelemmering, zodat het ongeval zich op
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan »;
Dat het arrest aldus beslist dat de
fout die verweerder had begaan
voordat eiser aankwam, niet in oorzakelijk verband staat met de
schade, daar deze zich zou hebben
voorgedaan zoals ze heeft plaatsgehad als de wagen van verweerder
had stilgestaan zonder enige fout
van zijnentwege;
Dat het arrest zijn beslissing
regelmatig met redenen omkleedt
en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 september 1983 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.
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l" GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIREcrE BELASTINGEN BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD - RECHTSMACHT.

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN- DIREGrE BELASTINGEN -BEZWAAR- BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN
PROVINCIERAAD - UITOEFENING VAN EEN
RECHTSMACHT - VERPLICHTING HET RECHT
VAN VERDEDIGING TE EERBIEDIGEN.

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE BELASTINGEN - BEZWAAR- BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN
PROVINCIERAAD - WEIGERING INZAGE TE
VERLENEN VAN DE STUKKEN WAAROP DE
BESLISSING IS GEGROND MISKENNING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN DIREGrE BELASTINGEN BEZWAAR BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD - WEIGERING INZAGE TE VERLENEN VAN DE STUKKEN WAAROP DE BESLISSING IS GEGROND - MISKENNING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING.

1• De bestendige deputatie van een pro-

vincieraad, waarbij een bezwaar aanhangig is tegen directe gemeentebelastingen, verricht een handeling van
eigenlijke rechtspraak (1).
2• De bestendige deputatie van een provincieraad, waarbij een bezwaar aanhangig is tegen directe gemeentebelastingen, is in de uitoefening van haar
rechtsmacht verplicht het recht van
verdediging te eerbiedigen (2).

a•

en 4• De bestendige deputatie van een
provincieraad die uitspraak doet over
een bezwaar tegen een directe
gemeentebelasting miskent het recht
van verdediging wanneer zij de belastingplichtige niet in staat stelt kennis
te nemen van de stukken waarop zij
haar beslissing steunt (3).

(1) Cass., 26 jan. 1977 (A.C., 1977, 590).
(2) Cass., 26 jan. 1977 (A.C., 1977, 590); zie
Cass., 27 feb. 1981 (ibid, 1980-81, nr. 384).
(3) Cass., 20 maart 1974 (A.C., 1974, 803);
4 mei 1977 (ibid., 1977, 910); zie Cass., 13 nov.
1978 (ibid, 19711-79, 307).
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19(GONTHIER T. GEMEENTE ELSENE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. F 595 F en F 596 F)

HET ~ 0 ~; - Gelet op de bestreden beshssmgen, op 7 oktober 1982
door de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Brabant gewezen;
Overwegende dat de onder de nrs.
F 595 F en F 596 F op de algemene
rol ingeschreven zaken samenhangen en dat ze dienen te worden
samengevoegd;

maakt en aangeplakt zijn op 18 februari
1977; dat de ter zake voorgeschreven
wettelijke bepalingen in acht zijn genamen»;

terwijl uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de brief
-'van de minister van Binnenlandse Zaken
van 3 februari 1977 en de afschriften van
de drie certificaten van de bekendmaking van de bedoelde belastingverordeningen door verweerster, op verzoek, aan
de bestendige deputatie zijn medegedeeld in bijlage bij de brief van 19 mei
1982 van verweerster aan de bestendige
deputatie; daarentegen uit geen enkel
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat die brief van verweerster, de erbij gevoegde stukken en de
voor eensluidend verklaarde afschriften
van de oproeping van 12 november 1976
en van de besluiten van 18 november
1976 aan eiser zijn medegedeeld of dat
hij daarvan inzage heeft kunnen nemen;
daaruit volgt dat de bestreden beslissingen, door de decisie te doen steunen op
stukken waarvan eiser geen kennis heeft
gekregen in dier voege dat hij zijn
opmerkingen kon doen gelden, het recht
van verdediging van eiser schendt :

Over het eerste middel, dat geldt voor
de beide bestreden beslissingen, afgeleid
uit de schending van het algemeen
beginsel inzake het recht van verdediging,
doordat, op reclamaties van eiser
tegen de directe gemeentelijke wegenbelastingen voor de belastingjaren 1980 en
1981, de bestreden beslissingen, na
onderzoek van het middel waarin eiser
betwistte dat de verordeningen tot vaststelling van de litigieuze belastingen
Overwegende dat eiser in zijn
door de koning waren goedgekeurd en in reclamaties onder meer de regelmahet bestuursmemoriaal waren bekendge- tigheid betwistte van de verordeninmaakt, dit verweer niet gegrond ver- gen waarop de litigieuze aanslagen
klaart op grand dat « uit de stukken van
het dossier, en inzonderheid uit een gegrond waren; dat de bestendige
afschrift dat voor eensluidend is ver- deputatie derhalve diende na te
klaard met het origineel van de oproe- gaan of de verordeningen die ze
ping van 12 november 1976 voor de ver- moest toepassen met de wetten
gadering van 18 november 1976, blijkt overeenstemden; dat ze een eigendat het tiende onderwerp, punten g, h, i, lijke rechtspraak uitoefende en als
de verlenging van de betwiste belasting- zodanig het recht van verdediging
verordeningen vermeldt, en uit de voor van eiser in acht moest nemen;
eensluidend verklaarde uittreksels uit
Overwegende dat de bestendige
het register met de besluiten van de
gemeenteraad van de vergadering van deputatie, door haar beslissing te
18 november 1976 blijkt dat de belasting- doen steunen op stukken die tijdens
verordeningen op de riolen, op de wegen- de behandeling van de zaak aan
uitrusting en op de verwerving van de verweerster zijn gevraagd « om
aardebaan van de openbare wegen, tij- bepaalde middelen van (eiser) en
dens de vergadering van 18 november van
het
gemeentebestuur
van
1976, door de gemeenteraad van Elsene
voor een termijn van vijf jaar zijn ver- Elsene toe te lichten », eiser in staat
lengd »; dat de verordeningen, op grand 'had moeten stellen om daarvan
waarvan die belastingen ten kohiere zijn inzage te nemen, vooral daar eiser
gebracht, « op 1 december 1976 ter goed- uitdrukkelijk had gevraagd zulks te
keuring aan de bestendige deputatie zijn mogen doen;
gezonden en op 11 januari 1977 uitvoerOverwegende dat de bestendige
baar zijn geworden bij brief van de
minister van Binnenlandse Zaken van deputatie, door eiser niet in staat te
3 februari 1977 en, overeenkomstig arti- stellen om van die stukken inzage
kel 102 van de Gemeentewet, bekendge- te nemen in dier voege dat hij even-
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tueel zijn opmerkingen kon doen
gelden, het recht van verdediging
heeft geschonden;

~
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Dat het middel gegrond is;
SCHIP,

VERVOER
SCHEEPVAART
OVER ZEE- ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID WEGENS VERLIES OF SCHADE ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN OF VOORTSPRUITENDE UIT PERIKELEN, GEVAREN EN ONHEILEN VAN DE ZEE OF VAN ANDERE BEVAARBARE WATEREN- BEGRIP.

Om die redenen, en ongeacht de
overige middelen die niet tot een
ruimere cassatie kunnen leiden,
voegt de onder de nummers
F 595 F en F 596 F op de algemene
rol ingeschreven zaken samen; vernietigt de bestreden beslissingen,
behalve in zoverre de beslissing
nr. 44989 ingaat op de reclamatie
tegen de aanslag in de verhaalbelastingen op de riolen, op de wegenuitrusting en op de verwerving van de
aardebaan van de openbare wegen,
die eiser voor het belastingjaar 1979
is opgelegd voor de werken in de
Kriekebomenstraat en de Eekhorentjesbrodenlaan, in zoverre de,
beslissing nr. 44990 ingaat op de
reclamatie tegen de aanslag in de
belasting op de verwerving van de
aardebaan van de openbare wegen
voor de belastingjaren 1980 en 1981,
wat de werken in de Bosvoordsebaan betreft, en in zoverre die beide
decisies beslissen dat de bedragenvan de betwiste belastingen terugbetaald of als niet invorderbaar
ingeschreven zullen worden naar
gelang ze al dan niet zijn betaald;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissingen; veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Henegouwen.

1" Voor de toepassing van artikel 91,
§ IV; 2", c, van boek II van het Wet-

boek van Koophandel, luidens welke
bepaling noch de vervoerder noch het
schip aansprakelijk zijn wegens verlies of schade als gevolg van of voortspruitende uit perikelen, gevaren en
onheilen van de zee of van andere
bevaarbare wateren, is vereist maar
voldoende dat de vervoerder zich in de
onmogelijkheid bevindt de vervoerde
goederen tegen de schadelijke gevolgen van die gebeurtenissen te beschutten; die onmogelijkheid kan onrechtstreeks blijken uit een geheel van
omstandigheden dat elke mogelijkheid
van een lout aan de zijde van de vez:voerder uitsluit (1).
(« NAVIGA

»

N.V. E.A. T. REDERIJ • A.S. MOSLASH
SHIPPING (!> » E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3845)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening in
zoverre zij tegen tweede verweerster is gericht, .door deze verweerster opgeworpen en hieruit afgeleid
dat het beroepen vonnis de vordering van de eiseressen niet ontvankelijk verklaarde in zoverre zij
tweede verweerster was
8 september 1983 - 1• kamer - Voor- tegen

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

zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Poupart (1) Zie Cass., 13 april 1956 (A.C., 1956, 670)
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans- en ook de noot Meenen onder het voormelde
sens de Bisthoven, advocaat-generaal
arrest in Rev. crit. jur. beige, 1957, biz. 87 tot
98.
Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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gericht, het arrest deze beslissing
bevestigt en geen enkel onderdeel
van het middel van de eiseressen
deze beslissing bekritiseert :
Overwegende dat het middel van
niet-ontvankelijkheid van de voorziening in zoverre zij tegen tweede
verweerster is gericht, gegrond is;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1147, 1148, 1315, 1781 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 46 van hoofdstuk I en 91,
voornamelijk § 4, 2°, a en c, van hoofdstuk II van titel II van boek II van het
Wetboek van Koophandel,
doordat het hof van beroep het hoger
beroep van de eiseressen ongegrond verklaart op grond van de overwegingen
dat : « de mogelijkheid van een aanvaring door het binnenschip "Wal-An ", dat
eerst in de procedure in kort geding
betrokken werd, uitgeschakeld zijnde, de
expert tot het besluit is gekomen dat het
lek het gevolg is geweest van een aanvaring met een andere laadbak in de tijdsspanne begrepen tussen 5 september
'1972 en 7 september 1972; aan de hand
van zijn berekeningen de expert heeft
uitgemaakt dat de aanvaring moet plaats
hebben gevonden tussen 5 september om
15 u. 37 en 7 september te 00.28 u.; de
aanduiding van een later uur in nota
nr. 5 (blz. 40) klaarblijkelijk een vergissing is; gedurende deze periode de
lashbarge onbeweeglijk was gebleven op
haar meerplaats tussen nrs. 229 en 230
der dokken; bijgevolg de door de gei'ntimeerden (de verweersters) ingeroepen
aansprakelijkheidsontheffing ingevolge
nautische fout niet dient onderzocht te
worden; zij zich echter terecht beroepen
op de vrijstelling van artikel 91, § IV, 2°,
van de Zeewet; uit hetgeen voorafgaat
moet afgeleid worden dat het lek veroorzaakt werd door aanvaring met een
andere laadbak, zoals door kapitein Van
Dijck (de expert) geponeerd in zijn
besluit (biz. 48, 2° en 3°); de materialiteit
van deze zaak niet wordt aangetast door
de onzekerheid omtrEmt het juiste ogenblik van de aanvaring en de onnauwkeurigheid door de deskundige begaan in de.
hypothese, die hij hieromtrent heeft
neergeschrev~n in blz. 40; er geen rede- ·
nen zijn om aan te nemen dat de
lashbarge. zelf niet in- goede staat verkeerde; dat de ruimen ge"inspecteerd
werden en droog bevonden werden v66r
de inlading; het evenmin bewezen wordt

dat er een fout werd begaan in de bewaking van de lashbarges, waarvan de slagzij ontdekt werd toen er amper 24 ton
water binnengedrongen was en de inzinking slechts 0,145 m bereikt had; de
mogelijkheid dat de aanvaring veroorzaakt werd door een andere lashbarge,
toebehorend aan dezelfde maatschappij
als de 311, die niet aan de gei'ntimeerden
(de verweersters) behoort, niet van aard
is om de contractuele aansprakelijkheid
van de gei'ntimeerden in het gedrang te
brengen, evenmin als de omstandigheid
dat de juiste identiteit van het aanvarend tuig niet kon uitgemaakt worden,
van het ogenblik dat de materialiteit van
de aanvaring wordt vastgesteld en de
fout van de aangevarenen (de verweersters) niet wordt bewezen •,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, overeenkomstig de
artikelen 91, § IV, 2°, c, van hoofdstuk II
van titel II van boek II van het Wetboek
van Koophandel, 1147, 1148 van het Burgerlijk Wetboek, de perikelen, gevaren
en onheilen van de zee of van andere
bevaarbare wateren de vervoerder en
het schip slechts van hun aansprakelijkheid wegens verlies of schade ontslaan
op voorwaarde dat de vervoerder zich in
de onmogelijkheid bevindt de vervoerde
goederen tegen de schadelijke gevolgen
van die gebeurtenissen te beschutten; nu
door het hof van beroep werd vastgesteld dat de verweersters in hun conclu.sie een beroep deden op een nautische
fout om aan hun aansprakelijkheid te
ontsnappen en door de eiseressen in hun
'conclusie werd ingeroepen, enerzijds, dat
diende te worden bepaald of de laadbak,
waardoor de aanvaring werd veroorzaakt, al dan niet door de zeevervoerder
werd gehuurd of gebruikt, anderzijds,
dat het, in hoofde van de verweersters,
tegenstrijdig was zowel op het bestaan
van een nautische fout als op het
bestaan van zeefortuin een beroep te
doen, uit de loutere vaststelling dat de
schade het gevolg van een aanvaring
was, door het hof van beroep kennelijk
niet wettelijk kon worden afgeleid dat
het materieel feit van de aanvaring als
.zeefortuin in aanmerking diende te worden genomen; zodat het arrest niet wettelijk is gerechtvaardig, vermits uit het
materieel feit van de aanvaring niet wettelijk kan worden afgeleid dat het
bestaan van zeefortuin werd bewezen,
bij ontstentenis van de feitelijke vaststelling dat de aanvaring voor de verweerster onoverkomelijk was (schending van
de artikelen 91, § IV, 2°, a en c, van
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hoofdstuk II van titel II van boek II van
het Wetboek van Koophandel, 1147 en
1148 van het Burgerlijk Wetboek) en niet
regelmatig is gemotiveerd (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, .. .
vierde onderdeel, .. .

Wat het eerste onderdeel betreft:
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat naar luid van
-artikel 91, § IV, 2°, c, noch de vervoerder noch het schip aansprakelijk zijn wegens verlies of schade
ontstaan als gevolg van of voortspruitende uit « perikelen, gevaren
en onheilen van de zee of van
andere bevaarbare wateren »;
Overwegende dat voor de toepassing van deze grand van ontheffing
van aansprakelijkheid vereist is
maar ook voldoende dat de vervoerder zich in de onmogelijkheid
bevindt de vervoerde goederen
tegen de schadelijke gevolgen van
die gebeurtenissen te beschutten;
Overwegende dat bedoelde onmogelijkheid onrechtstreeks kan blijken uit een geheel van omstandigheden, dat elke mogelijkheid van
een fout aan de zijde van de vervoerder uitsluit;
Overwegende dat het arrest het
bestaan van zeefortuin ten deze niet
afleidt uit de loutere vaststelling dat
de schade het gevolg van een aanvaring was; dat het daarenboven vaststelt dat de « lashbarge » op het
ogenblik dat deze door een onbekend gebleven laadbak werd aangevaren, onbeweeglijk was gebleven
op haar meerplaats tussen de nummers 229 en 230 der dokken, dat er
geen redenen zijn om aan te nemen
dat de « lashbarge » zelf niet in
goede staat verkeerde, dat de ruimen gei:nspecteerd werden en droog
bevonden werden v66r de inlading,
en dat evenmin bewezen werd dat
enige fout werd begaan in de bewaking van de « lashbarges »,

Overwegende dat het arrest uit
het geheel van die omstandigheden
de onmogelijkheid voor de vervoerder om de goederen tegen de schadelijke gevolge van de zeefortuin te
beschutten, impliciet doch zeker
afleidt, en naar recht heeft kunnen
afleiden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde en het vierde
onderdeel betreft :
Dat de onderdelen, die stoelen op
een verkeerde lezing van het arrest,
feitelijke grondslag missen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt de eiseressen in de kosten.
9 september 1983 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :

mrs. Simont en Dassesse.
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING
- DOOR DE OVERHEID TEWERKGESTELDE
WERKLOZEN - ARBEIDSONGEVAL.

De door een arbeidsongeval getroffen
werklozen die door de overheid
tewerkgesteld zijn, hebben ten Jaste
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aanspraak op de voordelen die
aan de werknemers worden toegekend
door het Fonds voor Arbeidsongevallen, met toepassing van het koninklijk
besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor
Arbeidsongevallen. (Art. 169 Werkloos-

heidsbesluit.)

- - ----"1

23 (RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. OOMS)
ARREST

(A.R. nr. 3912)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1982 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 169 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, 58, § 1, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 9 en 15 van het
koninklijk besluit van 21 december 1971
betreffende de bijslagen en de sociale
bijstand verleend door het Fonds voor
Arbeidsongevallen, en 97 van Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het vonnis van de eerste rechter,
beslist dat verweerder ten laste van eiser
recht heeft op de aanvullende bijslag en
de sociale bijstand bedoeld in het
koninklijk besluit van 21 december 1971
betreffende de bijslagen en de sociale
bijstand verleend door het Fonds voor
Arbeidsongevallen, op grond onder meer
dat • de tewerkgestelde zijn recht (put)
uit artikel 169 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende werkloosheid en arbeidsvoorziening » en dat
deze bepaling niet aileen de voordelen
omvat die rechtstreeks door de Arbeidsongevallenwet worden verstrekt, doch
eveneens die welke worden toegekend
krachtens de uitvoeringsbesluiten van
deze wet, zoals de voordelen toegekend
door het Fonds van Arbeidsongevallen,
terwijl enerzijds artikel 169 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
aileen de voordelen toegekend door de
wetgeving op de arbeidsongevallen aan
de tewerkgestelde werkloze waarborgt,
anderzijds, zowel luidens artikel 58, § 1,
van
de
Arbeidsongevallenwet
van
10 april 1971 als luidens de artikelen 9
en 15 van het koninklijk besluit van
21 december 1971 het toekennen van
aanvullende bijslagen en van sociale bijstand aileen opgedragen wordt aan het
Fonds voor Arbeidsongevallen, met uitsluiting van elke andere persoon, zodat
het arrest, door te oordelen dat eiser
gehouden is tot betaling van de aanvullende bijslagen en de sociale bijstand
bedoeld in het koninklijk besluit van

21 december 1971, alle in het middel
ingeroepen bepalingen schendt :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 169 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, de tewerkgestelde werklozen bedoeld in artikel 161 vari
hetzelfde besluit, ten laste van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
dezelfde voordelen genieten als die
welke worden toegekend aan de
werknemers met toepassing van de
wetgeving op de arbeidsongevallen;
Dat de in deze bepaling bedoelde
voordelen die zijn welke zowel door
de wet zelf als krachtens de wet
door de uitvoeringsbesluiten ervan
worden toegekend;
Overwegende dat artikel 58, § 1, 7°
en 8o, van de Arbeidsongevallenwet
het Fonds voor Arbeidsongevallen
opdraagt aan de door een arbeidsongeval getroffen werknemers en hun
rechthebbenden bijslagen en sociale
bij stand te verlenen onder de voorwaarden bepaald door de Koning;
dat de toekenning van deze voordelen geregeld wordt door het koninklijk besluit van 21 december 1971
betreffende de bij slagen en de sodale bijstand verleend door het
Fonds voor Arbeidsongevallen;
Dat de omstandigheid dat het
Fonds voor Arbeidsongevallen belast
is met de toekenning van die voordelen aan de gerechtigden die onder
de arbeidsongevallenwetgeving vallen, niets afdoet aan de verplichting
van eiser om, met toepassing van
artikel 169 van het Werkloosheidsbesluit, dezelfde voordelen te verlenen
aan de tewerkgestelde werklozen
die door een arbeidsongeval zijn
getroffen;
Dat het middel faalt naar recht;

vm die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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12 september 198a - a• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, wnd.
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Simont en Biitzler.
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CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN ~ VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN - NIET TOEPASSELIJKE WETSBEPALING.

Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending aanvoert van een andere
wettelijke bepaling dan die welke de
rechter heeft toegepast, wanneer niet
wordt betoogd dat hij de bepaling
waarvan de schending wordt aangeklaagd, had moeten toepassen in
plaats van die welke hij heeft toegepast (1).
(MOONS T. BLUE-BELL N.V.)

ARREST

(A.R. nr. a91a)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1982
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen a9, § 1, van de wet
van a juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1, 2, 3, 4 van de
collectieve
arbeidsovereenkomst van
23 april 1979, gesloten in het paritair
comite voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de betaling van een
aanvullende vergoeding aan het dubbel
.vakantiegeld, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 26 oktober 1979, 1135 van het Burgerlijk Wethoek en, voor zoveel nodig, 97 van de
Grondwet,

(1) Zie Cass., 22 feb. 1982 (A.C., 1981-82,
nr. 368) en 11 feb. 1983 {ibid., 1982-83, nr. 335).

doordat het arrest, na te hebben
beslist dat het « aanvullend dubbel
vakantiegeld • uit collectieve arbeidsovereenkomst een voordeel is dat, op
grond van artikel 39 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in de berekeningsbasis van
de opzeggingsvergoeding dient te worden
opgenomen, verweerster veroordeelt om
aan eiseres de som van 100 frank te
betalen, vermeerderd met de wettelijke
interest vanaf 4 maart 1980 en de
gerechtelijke interest, op de volgende
gronden : « de collectieve arbeidsovereenkomst in kwestie, zoals door eiseres
overgelegd (kleding- en confectiebedrijf,
31 maart 1978, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
10 augustus 1979) » - op het ogenblik
van het ontslag van eiseres reeds vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 1979, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 26 oktober 1979 - « bepaalt
het aanvullend dubbel vakantiegeld op
6,5 pet. van het in de onderneming verdiende brutoloon met betrekking tot de
werkelijk gepresteerde dagen in de referentieperiode; Monique Moons heeft in
de referentieperiode een aantal werkelijk gepresteerde arbeidsdagen gehad en
ontving daarvoor een bedrag van 1.606
frank aan zogenoemd aanvullend vakantiegeld bij de uitdiensttreding (brief van
8 september 1980 van de werkgever);
eiseres had dus slechts een gedeelte verworven van een voordeel dat in werkelijkheid de kenmerken van een regelmatigheids- of produktiviteitspremie vertoont; aangezien het voordeel, zoals het
gestipuleerd is, uit de aard van de zaak
zelf een veranderlijk emolument oplevert, kan men niet van rechtswege de
maximale uitkering in de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding opnemen; zoals bij andere gelijkaardige premies, of naar analogie met de redenering
bij overuren, moet men rekening houden
met hetgeen belanghebbende als reeel
verworven kan doen gelden; bij ontstentenis van een nadere bespreking door
partijen menen wij de zaak ex aequo et
bono met een toekenning ten belope van
het bedrag van 100 frank te mogen
afdoen •,
terwijl de opzeggingsvergoeding die
verweerster , aan eiseres verschuldigd
was wegens beeindiging van de arbeidsovereenkomst door eerstgenoemde op
4 februari 1980 zonder dringende reden
en zonder inachtneming van de opzeg_gingstermijn vastgesteld in artikel 59
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van de Arbeidsovereenkomstenwet van
3 juli 1978, luidens artikel 39, § 1, tweede
lid, van die wet, niet aileen het lopend
loon behelst maar ook de voordelen verworven kraehtens de overeenkomst,
zoals de « aanvullende vergoeding aan
het dubbel vakantiegeld •, vastgesteld op
6,5 pet. van het brutoloon door de artikelen 2, 3 en 4 van de bij koninklijk besluit
van 26 oktober 1979 algemeen verbindend verklaarde eoileetieve arbeidsovereenkomst van 23 april 1979, gesloten in
het paritair eomite voor het kleding- en
eonfeetiebedrijf; de in artikel 39 van
voormelde wet van 3 juli 1978 bedoelde
opzeggingsvergoeding van forfaitaire
aard is en niet gelijk is aan het loon,
met inbegrip 1Van de voordelen verworven kraehtens de overeenkomst, dat de
werkne.mer tijdens de niet genoten
opzeggingstermijn zou verdiend hebben
of v66r de beiHndiging van de overeenkomst heeft verdiend, maar berekend
wordt met inaehtneming van het loon en
de bedoelde voordelen, waarop de werknemer aanspraak heeft op het ogenblik
waarop de arbeidsovereenkomst een
einde neemt; nu de overeenkomsten, volgens het beginsel neergelegd in artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek,
niet aileen verbinden tot hetgeen daarin
uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot
aile gevolgen die door de billijkheid, het
gebruik of de wet aan de verbintenis,
volgens de aard ervan, worden toegekend, en eiseres, kraehtens voormelde
algemeen verbindend verklaarde eolleetieve
arbeidsovereenkomst
van
23 april 1979, reeht had op een « aanvullende vergoeding aan het dubbel vakantiegeld », reehtstreeks door verweerster
te betalen en vastgesteld op 6,5 pet. van
het brutoloon, waaruit volgt dat, nu die
vergoeding een door eiseres kraehtens
de overeenkomst verworven voordeel is,
eiseres, op het ogenblik waarop de overeenkomst een einde nain, aanspraak had
op een uurloon van 135,90 frank, verhoogd met 6,5 pet.; het arrest, door ten
deze eiseres ex aequo et bono sleehts
een bedrag van 100 frank toe te kennen
hoven de opzeggingsvergoeding berekend op het uurloon van 135,90 frank,
onder meer op grond dat eiseres voor
werkelijk gepresteerde arbeidsdagen in
de referentieperiode sleehts een bedrag
van 1.606 frank aanvuilend vakantiegeld
bij uitdiensttreding had ontvangen, zijn
beslissing niet wettelijk verantwoordt :

toepassing te hebben gemaakt van
de collectieve arbeidsovereenkomst
van 23 april 1979, gesloten in het
paritair comite voor het kleding- en
confectiebedrijf, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding
aan het dubbel vakantiegeld, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 26 oktober
1979;
Dat het bestreden arrest niet deze
eollectieve arbeidsovereenkomst toepast maar een gelijknamige collectieve arbeidsovereenkomst van
31 maart 1978, algemeen verbind•:md
verklaard bij koninklijk besluit van
10 augustus 1979 en gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 3 november 1978; dat het arrest kennelijk bedoelt de collectieve arbeidsovereenkomst van dezelfde datum,
algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 10 augustus
1978 en verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 8 november 1978;
Dat het middel weliswaar aanstipt
dat deze collectieve arbeidsovereenkomst op het ogenblik van het ont.slag van eiseres vervangen was door
die van 23 april 1979; dat evenwel
niet wordt betoogd dat het arbeidshof de collectieve arbeidsovereenkomst waarvan de schending wordt
aangevoerd, had moeten toepassen
in plaats van die van 31 maart 1978
en de wettigheid van de beslissing
.niet om die reden wordt aangevochten;
Dat het middel niet ontvankelijk
'is;

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

12 september 1983 - 3• kamer- Voorzitter : de h. Delva, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. VervloetGeiijkluidende conclusie van de h. LeOverwegende dat het middel het naerts, advoeaat-generaal - Advocaat:
arbeidshof verwijt een verkeerde mr. Biitzler.
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ARBEIDSOVEREENKOMST -

HANDELSUITWININGSVERVERTEGENWOORDIGER GOEDING TEWERKSTELLING VAN EEN
JAAR - BEGRIP.

Een handelsvertegenwoordiger kan op
een uitwinningsvergoeding slechts
aanspraak maken na een tewerkstelling van een jaar; voor de berekening
van deze tewerkstelling worden de
perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst meegerekend. (Art. 101,
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)

(VAN DE PU'ITE T. VERDURMEN)
ARREST

(A.R. nr. 3918)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1982 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 28, 1•, en 101 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten,
dbordat het arrest de door eiser tegen
verweerder ingestelde vordering tot betaling van een uitwinningsvergoeding van
130.941 frank verwerpt op grond : « dat, ·
zo (eiser) !anger dan een jaar in dienst
van (verweerder) was en hij derhalve
een ancienniteit had van meer dan een
jaar, hij daarom nog niet kon bogen op
een tewerkstelling van een jaar; dat
" tewerkstelling, tewerkstellen" immers
betekent " iemand daadwerkelijk arbeid
doen verrichten ingevolge een dienstbetrekking ", dat de termen "in dienst treden, zijn " wijzen op het "bestaan van
een dienstbetrekking ", van een verplich- ·
ting tot het verrichten van arbeid, behou-'
dens schorsing, en niet op het daadwer-.
kelijk verrichten van arbeid; dat een
uitwinningsvergoeding " pas verschul.digd (is) na een tewerkstelling van een
jaar" (artikel 101, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet); dat de wetgever die
tewerkstellingsduur als een absoluut
minimum heeft gesteld voor een te vergoeden aanbreng van clienteel; dat dit

inhoudt dat de wettelijke of conventionele schorsingsperiodes van het arbeidscontract niet mogen meegerekend worden voor de berekening van de tewerkstelling van een jaar; dat iemand, wiens
arbeidsovereenkomst geschorst is, niet
wordt tewerkgesteld en zijn tewerkstelling tijdens wettelijke schorsingsperiodes
zelfs strafbaar kan zijn; dat voor de toepassing van artikel 101 van de wet op de
arbeidsovereenkomsten geen gelijkstelling met tewerkstellingsdagen bestaat;
dat (verweerder) bewijst dat de arbeidsovereenkomst van (eiser), gedurende de
ganse maand juli 1978, was geschorst
wegens vakantie; dat (eiser) dan ook
geen (volledig) jaar daadwerkelijk arbeid
verrichtte in dienst van (verweerder) en
derhalve geen (volledig) jaar tewerkgesteld was bij (verweerder); dat (eiser)
dan ook geen recht heeft op een uitwinningsvergoeding »,
terwijl het feit dat de arbeidsovereenkomst van eiser gedurende de maand
juli 1978 geschorst was, wegens vakantie
niet tot gevolg heeft dat eiser, die doo~
verweerder van 10 april 1978 tot 30 april
1979 in dienst was genomen als handelsvertegenwoordiger, geen jaar tewerkstelling zou hebben gehad bij het einde van
zijn contract; immers, ingevolge de tussen de partijen gesloten overeenkomst,
eiser gedurende meer dan een jaar
tewerkgesteld was en de schorsing van
de overeenkomst gedurende de jaarlijkse
vakantie van deze periode, voor de toek~nnin~ van de uitwinningsvergoeding,
met bemvloedt; door de tewerkstelling de
·contractueel bepaalde termijn van het
« in dienst zijn » van de werkgever
bedoeld wordt, en het arrest, door te stellen dat de termijn, gedurende dewelke
het contract geschorst is door vakantie,
niet in aanmerking komt om de duur
van de tewerkstelling te berekenen, een
voorwaarde aan de wet toevoegt die deze
niet stelt :

Overwegende dat het middel het
arrest slechts aanvecht in zoverre
eisers vordering tot betaling, door
verweerder, van een uitwinningsvergoeding ongegrond wordt verklaard;
Overwegende dat artikel 101, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat, wanneer de
overeenkomst wordt beeindigd door
de werkgever zonder dringende
reden of door de handelsvertegenwoordiger om een dringende reden,
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een vergoeding wegens uitwinning
verschuldigd is aan de handelsvertegenwoordiger die een clienteel heeft
aangebracht, tenzij de werkgever
bewijst dat uit de beeindiging van
de overeenkomst geen enkel nadeel
volgt voor de handelsvertegenwoordiger; dat, luidens het tweede lid
van dat artikel, die vergoeding pas
verschuldigd is na een tewerkstelling van een jaar;
Dat de laatstvermelde bepaling
niet inhoudt dat een periode van
schorsing van de arbeidsovereenkomst niet mag meegerekend worden bij de berekening van de
tewerkstelling van een jaar;
Overwegende dat het arrest, nu
het vaststelt dat eiser als handelsvertegenwoordiger van 10 april 1978
tot 30 april 1979 in dienst van verweerder was, door te beslissen dat
eiser niet een jaar was tewerkgesteld op grond dat de arbeidsovereenkomst wegens vakantie gedurende de maand juli 1978 was
geschorst, de toepassing van arti- ·
kel 101 doet afhangen van een voorwaarde die er niet in voorkomt; dat
het arrest derhalve die wetsbepaling.
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het
eisers vordering tot uitwinningsvergoeding ongegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het .gedeeltelijk vernietigde ar!est;
houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Antwerpen.
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ARBEIDSONGEVAL -

VERGOEDING
TJJDELIJKE, GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - WEDERTEWERKSTELLING ANDERE WERKGEVER.

In geval van tijdelijke, gedeeltelijke
arbeidsohgeschiktheid heeft de weder
tewerkgestelde getroffene, krachtens
artikel 23, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet, recht op een vergoeding
die gelijk is aan het verschil tussen
het loon verdiend v66r het ongeval en
het loon dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt; deze bepaling
vindt geen toepasing wanneer de
getroffene, zonder de instemming ·van
de werkgever in wiens dienst het
arbeidsongeval is gebeurd, tewerkgesteld is door een andere werkgever (1).
(MAGNIEN T. FEDERALE VERZEKERINGEN)
ARREST

(A.R. nr. 3957)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 augustus 1982 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 23, inzonderheid
derde lid, van de Arbeidsongevallenwet
·van 10 april 1971,
doordat het arrest voor recht zegt dat
geen vergoedingen verschuldigd zijn aan
eiser voor de periode van tijdelijke,
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, en
.eiser veroordeelt om aan verweerster het
bedrag van 234.885 frank meer de
gerechtelijke intresten vanaf 24 maart
·1982 terug te betalen, op grond : « dat
verweerster terecht stelt dat ter zake
artikel 23, derde lid, van de Arbeidsonge·vallenwet van 10 april 1971 dient toegepast te worden; dat deze alinea bepaalt
dat, indien de getroffene de wederte'Werkstelling aanvaardt, hij recht heeft
op een vergoeding die gelijk is aan het

12 september 1983 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Delva, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h. Le- ' (1) Raadpl. .cass., 2 okt. 1974 (A.C., 1975,
naerts, advocaat-generaal - Advocaten: 156); 24 sept. 1975 (ibid,; 1976, 116) en 27 juni
mrs. Houtekier en De Gryse.
1983 (ibid, 1982-83, nr. 599).
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verschil tussen het loon verdiend v66r
het ongeval en het loon dat hij ingevolge
zijn wedertewerkstelling ontvangt; dat
ter zake eiser sedert 27 juli 1970 weder
tewerkgesteld werd, weliswaar in een
ander beroep en bij een andere werkgever; dat zulke wedertewerkstelling de
toepassing van voormeld artikel 23,
derde lid, niet in de weg staat; dat inderdaad uit de geest en de economie van
artikel 23 duidelijk blijkt dat het de
bedoeling van de wetgever is geweest
dat het slachtoffer geen loonverlies zou ·
lijden, doch geenszins dat het een
hogere vergoeding zou genieten dan het
bedrag dat het v66r het arbeidsongeval
verdiende; dat uit de overgelegde stukken blijkt dat er in de successieve
perioden van tijdelijke gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid geen loonverlies
is geweest ten opzichte van de toestand
v66r het ongeval; dat eiser dan ook niet
gerechtigd is op enige vergoeding voor
de periode van tijdelijke gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid »,

tegen betaling van een ten minste even
hoog loon, hoewel hij nog verkeerde in
een periode van tijdelijke gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid, derhalve niet
wettig heeft kunnen beslissen dat artikel 23, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet moest worden toegepast, en bijgevolg evenmin voor recht kon zeggen dat
eiser geen recht kon laten gelden op vergoeding voor de periode van tijdelijke
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid :

Wat het middel zelf betreft
Overwegende dat, voor de toepassing van het in het middel aangehaalde artikel 23, derde lid, van de
Arbeidsongevallenwet, onder « wedertewerkstelling )) wordt verstaan
de tewerkstelling die aan de getroffene wordt aangeboden door zijn
werkgever overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van hetzelfde artikel, of die de getroffene
als gevolg van een
terwijl artikel 23, derde lid, van de wet aanneemt
van 10 april 1971 bepaalt dat : « indien akkoord met zijn werkgever;

de getroffene de wedertewerkstelling
aanvaardt, hij recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan het verschil tussen
het loon verdiend v66r het ongeval en
het loon dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt •; deze wettelijke
bepaling slechts van toepassing is indien
de werknemer, slachtoffer van een
arbeidsongeval, bij dezelfde werkgever
zijn taak opnieuw opneemt of een
andere taak opneemt bij dezelfde werkgever; de term «. wedertewerkstelling
door de werkgever » waarover het eerste
lid van genoemd artikel 23 spreekt,
immers duidelijk uitgaat van de veronderstelling dat de oorspronkelijke wetgever aan de werknemer de mogelijkheid ·
biedt om zijn werkzaamheden te hervatten of voorlopig andere taken te vervullen in afwachting van zijn herstel, en
indien, zoals ten deze, niet de oorspronkelijke werkgever, maar de werknemer
zelf een andere tewerkstellingsplaats
vindt, in een andere onderneming, er
geen enkele reden voorhanden is
waarom de verzekeraar, verweerster in
dit geval, er niet toe zou zijn gehouden.
de wettelijke vergoedingen te betalen
voor de perioden van tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid; het arrest
van 10 augustus 1982, waarin is vastgesteld dat eiser werk heeft gevonden bij
andere werkgevers vanaf 26 juni 1970,

Dat artikel 23, derde lid, geen toepassing vindt wanneer de getroffene, zonder de instemming van de
werkgever in wiens dienst het
arbeidsongeval is gebeurd, tewerkgesteld is door een andere werkgever;
Overwegende dat het arbeidshof
vaststelt dat eiser « sedert 27 juli
1970 weder tewerkgesteld werd,
weliswaar in een ander beroep en
bij een andere werkgever », en oordeelt dat zulk een « wedertewerkstelling de toepassing van voormeld
artikel 23, derde lid, niet in de weg
staat »;
Dat het arbeidshof, nu het niet
vaststelt dat eiser in dienst van een
andere werkgever is getreden op
voorstel of met instemming van zijn
oorspronkelijke
werkgever,
zijn
beslissing niet naar recht verant.woordt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede middel dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, in
zoverre het beslist dat geen vergoeding verschuldigd is voor de
perioden van tijdelijke gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid en verweerster veroordeelt tot terugbetaling
van 234.885 frank, met de gerechte-.
lijke interesten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68
van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Gent.
12 september 1983 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie : van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn
en Simont.

neer eiser die vaststelling niet in de
wettelijke vormen van valsheid heeft
beticht (2).

(CALLEWAERT)
ARREST

(A.R. nr. M 510 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 24 maart 1983
door de Hoge Militieraad gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 37 van de Dienstplichtwet en 97 van de Grondwet,
doordat de Hoge Militieraad oordeelt
dat eiser behoorlijk ontboden werd om
.zijn verweermiddelen te Iaten gelden ter
zitting van 10 maart 1983, waarop de
raad uitspraak diende te doen over
eisers hoger beroep tegen de beslissing
van de militieraad,
terwijl eiser zulks stellig betwist en uit
de stukken blijkt dat hij niet ontbo.den
werd voor de zitting van 10 maart 1983 :
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1° DIENSTPLICHT -

HOGE MILITIERAAD
- OPROEPING VAN DE DIENSTPLICHTIGE VASTSTELLING.

Overwegende dat het middel
berust op de beweerde valsheid van
een authentieke vaststelling van de·
bestreden beslissing; dat eiser niet
bewijst die vaststelling wegens valsheid in de wettelijke vormen te hebben aangeklaagd;

2° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN - M!DDEL
GEGROND OP DE BEWEERDE VALSHEID VAN
EEN VASTSTELL!NG IN DE BESLISSING.

Dat het middel niet ontvankelijk
is;

1o De vaststelling in de beslissing van de

Hoge Militieraad dat de dienstplichtige
behoorlijk is ontboden om zijn ver.. weermiddelen te doen gelden, is een
Om die redenen, verwerpt de
authentieke vaststelling die alleen voorziening.
door een betichting van valsheid kan
worden aangevochten (1).
12 september 1983 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva,
2° Niet ontvankelijk is het middel waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
gegrond op een beweerde valsheid van conclusie van de h. Lenaerts, advocaateen authentieke vaststelling in de generaal.
beslissing van een militiegerecht. w~!-1-
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(1) Cass., 7 mei 1975 (A.C., 1975, 982).

(2) Contra : Cass., 14 jan 1976 (ibid., 1976,
567) met noot.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN
RAMING VAN DE

SCHADE - GEBEURTENIS NA DE SCHADE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE GEBEURTENlS - GEEN GEGEVEN TER BEOORDELING
VAN DE SCHADE.

Om de vergoeding wegens de door een
inisdrijf veroorzaakte schade te bepalfm, mag geen rekening worden gehoudeil met een loutere gissing, zoals de
mogelijkheid van een wijziging van de
wetgeving (1). (Artt. 1382, 1383 B.W.)
(DULLEKENS T. HERREGODTS, « HERREGODTS
GEBROEDERS • P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7978)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1983 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uit11praak doet over de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen de
verweerders met betrekking tot het
door haar geleden inkomstenverlies;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de verweerders in
solidum veroordeelt om aan eiseres de
sam van 400.000 frank 100.000 frank =
300.000 frank te betalen, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten en de
kosten, op grand : « dat in de huidige
economische toestand talrijke wijzigingen tussenkomen en nag te verwachten
zijn in de sociale wetgeving; dat, waar in
deze sector nag andere besparingsmaatregelen kunnen tussenkomen, de huidige.
stand van de wetgeving een te onzekere
basis uitmaakt om er berekeningen op te
steunen van vergoedingen en pensioen
die slechts na september 1984 zouden
genoten worden indien het ongeval zich
niet had voorgedaan; dat daarom geen
(1) Cass., 22 sept. 1969 (A.C., 1970, 82).

steu'n kan gemaakt worden op de berekeningen die de partijen in hun conclusies voorhouden; dat, nu geen voldoende
zekere basis bestaat om de schade op
rigoureuse mathematische wijze te berekenen, een " ex aequo et bono "-begroting
zich opdringt; ... dat, ... , de geleden
schade billijk vergoed wordt door toe ken-.
ning van een vergoeding ten bedrage
van 400.000 frank waarop de provisie van
100.000 frank moet aangerekend worden;
dat er dus een saldo te betalen valt van
300.000 frank »,
terwijl de rechter, om de vergoeding
van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade te bepalen, zich moet
plaatsen op het tijdstip van zijn beslissing en, bij de beoordeling van die
schade, geen rekening mag houden met
latere gebeurtenissen die aan de
onrechtmatige daad en aan de schade
zelf vreemd zijn en die de toestand van
de schadelijder verbeterd of verergerd
hebben, a fortiori evenmin met een loutere gissing of een loutere waarschijnlijkheid van latere gebeurtenissen, oak
al zouden zij de schade be'invloeden en
de toestand van de schadellijder verbeteren of verergeren, zodat het arrest zijn
beslissing de door eiseres geleden en
door de onrechtmatige daad van verweerder Herregodts veroorzaakte schade ·
« ex aequo et bono » te ramen, niet wettig kon steunen op de hierboven weergegeven redenen aileen, met name « dat in
de huidige economische toestand talrijke
wijzigingen ... nag te verwachten zijn in
de sociale wetgeving (en) dat ... in deze
sector nag andere besparingsmaatregelen kunnen tussenkomen » (schending
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat eiseres voor
de periode, gaande van 30 mei 1979,
datum van het ongeval, tot 14 september 1984, datum waarop het
slachtoffer de pensioengerechtigde
leeftijd zou hebben bereikt, geen
inkomstenverlies ondergaat, releveert dat, wat de periode na de
oppensioenstelling betreft, « eerst
dient te worden nagegaan welk het
eventueel inkomstenverlies van eiseres zou zijn indien het schadeverwekkend feit zich niet zou hebben
voorgedaan, om vervolgens de toe te
kennen schadevergoeding te begroten op de dag waarop de rechter uit-
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spraak doet »; dat het arrest, na bij
wijze van indicatie het jaarlijkse
inkomstenverlies van eiseres voor
die periode op grond van de indexstand per 1 april 1981 en de op die
datum van toepassing zijnde wetgeving te hebben berekend op 67.777
frank, een kapitalisatieberekening
op dit bedrag verwerpt op grond
« dat in de huidige economische toestand talrijke wijzigingen tussenkomen en nog te verwachten zijn in de
sociale wetgeving; dat het hof, meer
bepaald, de invloed niet mag negeren van het nieuwe koninklijk
besluit van 13 januari 1983, verschenen in het Belgisch Staatsblad van
20 januari 1983; dat dit op 1 januari
1983 in werking getreden besluit op
het slachtoffer zou van toepassing
zijn; dat ingevolge artikel 2 van dit
besluit de jaarlijkse vergoedingen
.toegekend door de wetten betreffende de schadeloosstelling voor
beroepsziekten slechts in beperkte
mate mogen gecumuleerd worden
met rust- en overlevingspensioenen,
namelijk tot beloop van de bedragen
vastgesteld overeenkomstig artikel 1
van het koninkijk besluit van 17 juli
1974; dat, waar in deze sector nog
.andere besparingsmaatregelen kunnen tussenkomen, de huidige stand
van de wetgeving een te onzekere
basis uitmaakt om er berekeningen
op te steunen van vergoedingen en
pensioenen die slechs na september
1984 zouden genoten worden indien
het ongeval zich niet had voorgedaan, dat daarom geen steun kan
gemaakt worden op de berekeningen die de partijen in hun conclusie
voorhouden; dat, nu geen voldoende
zekere basis bestaat om de schade
op rigoureuze mathematische wijze
te berekenen, een " ex aequo et
bono "-begroting zich opdringt »;
Overwegende dat de appelrechters .
met de considerans « dat in deze
sector nog andere besparingsmaatregelen kunnen tussenkomen », niet
te kennen geven dat die maatregelen zeker of naar redelijke verwachting zullen genomen worden;

Overwegende dat bij het bepalen
van de schade die aan een benadeelde verschuldigd is, geen rekening mag gehouden worden met een
loutere gissing, zoals de mogelijkheid van de wijziging van de wetgeving;
Overwegende dat het arrest mitsdien zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over het inkomstenverlies van eiseres met betrekking tot
de periode vanaf de pensioengerechtigde leeftijd; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
13 september 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : deh. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- STRAFZAKEN - BETEKENING VAN DE
VOORZIENING - BEWIJS.

Hoewel het bewijs van de betekening
van een volledig afschrift van de verklaring van voorziening aan de partij
tegen wie ze is gericht uit de vaststellingen van het exploot zelf kan blijken,
wordt dit bewijs niet geleverd wanneer, in strijd met de vermeldingen
van het exploot, een fotokopie van een
stuk dat geen betrekking heeft op de

-
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verklaring van voorziening bij het ori- rechtbank, zodat de overgelegde
gineel van genoemd exploot is gevoegd stukken niet toelaten na te gaan of.

(1). (Art. 418, eerste lid, Sv.)

een volledig afschrift van de akte
van verklaring van voorziening aan
de partijen is betekend en aldus aan
het voorschrift van artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is voldaan;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

(PHILIPS SAAD T. VERSCHRAEGEN)
ARREST

(A.R. nr. 8136)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 april 1983 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat, om te voldoen
aan het voorschrift van artikel 418,
eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering, een volledig afschrift van de akte van verklaring
van voorziening van de burgerlijke
partij moet worden betekend aan de
p artijen tegen wie ziJ" gericht is;
Overwegende dat ten deze het
door eiseres, burgerlijke partij, in
origineel overgelegde exploot van
.betekening, aan verweerder Wilfried
Verschraegen en aan de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Antwerpen, van de verklaring van
voorziening vermeldt « dat verzoekster van dit beroep in cassatie verklaring heeft gedaan op de griffie
van het Hof van Beroep te Antwerpen, op elf mei 1983, zoals blijkt uit
het uittreksel uit de minuten berustend op de griffie van voornoemd
hof, aan verzoekster afgeleverd en
waarvan een voor gelijkluidend verklaarde kopie wordt betekend met
ieder afschrift dezer, en het oorspronkelijk uittreksel gehecht wordt
aan het origineel van onderhavig
exploot »;
Overwegende dat, in strijd met de
vermeldingen in het exploot van
betekening van het cassatieberoep,
geen eensluidend verklaard afschrift
van de akte van voorziening bij het
origineel is gevoegd, maar een fotokopie van het bevel tot dagvaarding
van eiseres voor de correctionele

·-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
13 september 1983 - 2' kamer- Voorzitter: de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaat : mr. Corry Masson, Antwerpen.
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1° VOORZIENING

IN CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASATIEBEROEP
OPENSTAAT - STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSINGEN VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ HET VERZOEK VAN DE GEINTERNEERDE TOT PLAATSING IN EEN PRIVE-INRICHTING WORDT VERWORPEN - VOORZIENING IN CASSATIE
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° BESCHERMING VAN

DE MAAT-

SCHAPPIJ -

BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ HET VERZOEK VAN DE
GEINTERNEERDE TOT PLAATSING IN EEN
PRIVE-INRICHTING WORDT VERWORPEN VOORZIENING IN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

11o en 2°

(1) Cass., 26 feb. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 400) ·
en de noot 2, biz. 776.

Niet ontvankelijk is de voorziening die een gei"nterneerde instelt
tegen de beslissing van de commissie

T-::-

-
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tot bescherming van de maatschappij
waarbij zijn verzoek tot plaatsing in
een prive-inrichting, die daarvoor
geschikt is uit het oogpunt van veiligheid en verzorging, wordt verworpen
(1). (Art. 14, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
(1) De beslissing van de commrssre tot
bescherming van de maatschappij is enkel
voor cassatieberoep vatbaar wanneer ze ·
betrekking heeft op de persoonlijke vrijheid.
Wanneer de commissie daarover uitspraak
doet, bepaalt zij de werkelijke duur van de
door het strafgerecht bevolen vrijheidsberoving. Die beslissing is de noodzakelijke aanvulling van het vonnis of arrest dat de internering voor onbepaalde tijd gelast en zij heeft
door haar voorwerp het karakter van een
gerechtelijke beslissing. Zij is derhalve vatbaar voor cassatie (Cass., 8 april 1968, A.C.,
1968, 1037; zie ook de cone!. van proc.-gen.
Hayoit de Termicourt, voor het arrest van de
verenigde kamers van 15 feb. 1968, Bull. en
Pas., 1968, I, 740, inz. biz. 743, en de noot E.L.,.
onder Cass., 10 april 1979, A.C., 1978-79, 966).
De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij heeft betrekking op
de persoonlijke vrijheid wanneer zij het statuut van de gelnterneerde wijzigt. Zulks is het
geval wanneer zij de invrijheidstelling op
proef van de gelnterneerde gelast; die maatregel beeindigt voorlopig de internering en kan
slechts worden herroepen bij een beslissing
van de commissie, waarin wordt vastgesteld
dat voldaan is aan de bij de wet gestelde voorwaarden om de gelnterneerde opnieuw op te
nemen. Dat is ook nog het geval wanneer de
commissie de definitieve invrijheidstelling van
de gelnterneerde gelast; die beslissing beeindigt de internering en zij is onherroepelijk,
behoudens wijziging op het hoger beroep van,
het openbaar ministerie.
De beslissingen van de commissie tot
bescherming van de maatschappij -die enkel
uitspraak doen over de maatregelen tot uitvoering van de internering, zelfs al hebben sommige maatregelen die de commissie kan gelasten, zoals het verlof en de beperkte invrijheidstelling, in zekere mate betrekking op de
persoonlijke vrijheid, wijzigen het statuut van
de gelnterneerde niet en zijn dus niet vatbaar
voor cassatie. De rechtspraak van het Hof
staat dienaangaande vast. (Cass., 10 april 1979.
(A.C., 1978-79, 966; 22 nov. 1978, ibid., 1978-79,
329; 23 juni 1981, ibid., 1980-81, nr. 616; zie
Cass., 31 maart 1981; ibid., 1980-81, nr. 440).
In onderhavig arrest beslist het Hof dat de
plaatsing van de gelnterneerde in een priveinrichting overeenkomstig art. 14, tweede lid,
van de wet tot bescherming van de maatschappij, of de weigering daartoe, beslissingen zijn
over de uitvoeringsmaatregelen van de straf.
In de memorie van toelichting van de wet
van 1 juli 1964 wordt erop gewezen dat de
plaatsing van de gei:nterneerde in een priveinrichting uitzonderlijk en wezenlijk tijdelijk

(BLOND EEL)
ARREST

(A.R. nr. 8241)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 22 juni 1983 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Gent;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij het verzoek tot invrijheidstelling
van eiser wordt verworpen :
Overwegende dat de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
is; dat het verblijf in een erkende psychiatrische inrichting streng beperkt is tot de
dwingende therapeutische noodwendigheden;
dat; zodra deze niet meer bestaan, de commissie de gelnterneerde opnieuw in een inrichting
tot bescherming van de maatschappij doet
opnemen. In de memorie van toelichting wordt
verder nog beklemtoond dat deze plaatsing
een maatregel tot tenuitvoerlegging van een
rechterlijke beschikking tot internering is
(Gedr. St. - Sen. - zitting 1959-60, wetsontwerp nr. 514, biz. 5 en 6).
Het standpunt van de wetgever m.b.t. de
aard van de plaatsing van de gelnterneerde in
ene prive-inrichting blijkt ook uit de bewoordingen van art. 14, tweede lid, van de wet tot
bescherming van de maatschappij, dat bepaalt
dat de commissie de plaatsing en bewaring
kan gelasten in een inrichting die daarvoor
geschikt is uit het oogpunt van de veiligheid
-en de verzorging.
Dat standpunt blijkt ook nog uit de aanhef·
van het hoofdstuk waarin die bepaling is opgenomen : • De tenuitvoerlegging van de
beschikkingen tot internering. •
Bovendien blijkt nog uit de omstandigheid
dat de commissie op elk ogenblik de maatregel
kan herroepen, zonder het bestaan te moeten
vaststellen van gelijkaardige voorwaarden als
die vereist voor het opnieuw opnemen van de
gelnterneerde na een invrijheidstelling op
proef, dat de commissie door de plaatsing in
een prive-inrichting te gelasten of te weigeren
geen uitspraak heeft gedaan over de persoon'lijke vrijheid.
Het Hof had zich in zijn arrest van 6 sept.
1983 reeds in dezelfde zin uitgesproken (A.C.,
1983-84, nr. 7), maar bij ontstentenis van een
middel behoefde het zijn beslissing niet te verantwoorden.
B.J.B.

---~
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II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij aan eiser een verlof wordt geweigerd:
Overwegende dat zodanige beslissing niet vatbaar is voor cassatieberoep;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

13 september 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van van de h.
Janssens de Bisthoven, advocat-generaal
- Advocaat: mr. Paul De Kock, Gent.

III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij het verzoek van eiser tot plaatsing en bewaring in een prive-psychiatrische inrichting wordt verworpen:
Overwegende dat naar luid van
artikel 14, tweede lid, van de wet
van 9 april 1930 tot bescherming
van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers,
zoals zij werd vervangen bij artikel 1 van de wet van 1 juli 1964, de
commissie tot bescherming van de
maatschapij,
om therapeutische
redenen en bij speciaal met redenen
omklede beslissing, de plaatsing en
bewaring van gei'nterneerde kan
gelasting in een inrichting die daarvoor geschikt is uit het oogpunt van
veiligheid en verzorging;
Overwegende dat de beslissing
van de commissie, waarbij zodanige
plaatsing wordt gelast of, zoals ten.
deze, wordt geweigerd, slechts een
modaliteit van de uitvoering van de
internering uitmaakt en derhalve
niet vatbaar is voor cassatieberoep;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Nr. 24

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers memorie die alleen
betrekking heeft op de beslissing
waarbij zijn verzoek tot plaatsing in
een prive-psychiatrische inrichting
wordt geweigerd en die niet de ontvankelijkheid van de voorziening
tegen die beslissing betreft, verwerpt de voorziening.

2•
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1° VOORZIENING

septe~ber

IN

1983

CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN BESLISSING IN EERSTE AANLEG
GEWEZEN- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
TOT INTERNERING VAN DE BEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1" en 2" Niet ontvankelijk is de voorzie-

ning tegen een beschikking van de
raadkamer tot internering van de
beklaagde,
daar
een
dergelijke
beschikking niet in laatste aanleg is
gewezen (1). (Artt. 407, 413 Sv.; wet
9 april 1930, vervangen bij art. 8 wet
1 juli 1964.)
(VANDYCK T. LELOUP)
ARREST

(A.R. nr. 8243)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 9 mei 1983
gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg :te Antwerpen, waarbij de internering van eiser wordt
gelast;
Overwegende dat naar luid van de
artikelen 407 en 413 van het Wethoek van Strafvordering de voorzie(1) Cass., 20 juli 1972 (A.C., 1972, 1055) en
14 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 177).

-
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ning in cassatie slechts ontvankelijk
is wanneer de beslissing waartegen
zij is gericht in laatste aanleg is
gewezen;
Ovel"Wegende dat tegen de beschikking van de raadkamer waarbij de internering van een verdachte
wordt gelast, krachtens artikel 8 van
de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen · de
abnormalen en de gewoontemisda:digers, zoals zij werd vervangen bij
artikel 1 van de wet van 1 juli 1964,
hager beroep kan worden ingesteld;
dat de thans bestreden beslissing
derhalve niet in laatste aanleg is
gewezen;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

1" en 2" Het onderzoeksgerecht, dat uitspraak heeft te doen over de regeling
van de procedure, moet, · na zijn
bevoegdheid en de ontvankelijkheid
van de straivordering te hebben nagegaan, in de eerste plaats onderzoeken·
of het feit als misdaad, wanbedrijf of
overtreding omschreven. wordt en
of uit het onderzoek blijkt dat tegen .
de verdachte voldoende bezwaren
bestaan; het mag pas na die vaststellingen eventueel uitspraak ·doen over
de internering van de verdachte;
onwettig is de beslissing van het
onderzoeksgerecht dat de telastlegging
niet bewezen verklaart en zegt dat er
geen reden is tot het uitspreken van
een interneringsmaatregel (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BERGEN T. VAN BLADEL)
ARREST ( vertaJinliJ

(A.R. nr. 3070)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
HET HOF; - Gelet op het bestrekosten.
den arrest, op 6 mei 1983 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
13 september 1983 - 2• kamer - Voorkamer
van inbeschuldigingstelling;
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. J anssen~ de Bisthoven, advocaat-ge11eraal.
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1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ _ BESLISSING VAN ONDER· ZOEKSGERECHT DAT DE. TELASTLEGGING
NIET IS BEWEZEN EN DAT ER GEEN INTERNERlNGSMAATREGEL DIENT TE WORDEN UlTGESPROKEN - ONWETTIGE BESLISSING.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN-

REGELING VAN DE PROCEDURE - TOEPASSING
VAN DE WET TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ TELASTLEGGING NIET
BEWEZEN
VERKLAARD
_:_
ONWETTIGE
BESLISSING.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 127, 128, 229
van het Wetboek van Strafvordering en 7
van de wet tot bescherming van de
maatschappij,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep, na
te hebben vastgesteld dat verdachte verkeerde in een van de bij de wet tot
bescherming van de maatschappij
omschreven toestanden, beslist dat het
over de zaak zelf uitspraak moest doen
en, na de telastlegging « niet bewezen »
te hebben verklaard, beslist « dat er
geen reden was ... om de internering te
gelasten »,
terwijl het onderzoeksgerecht, dat op
het verslag van de onder~oeksrechter
kennis neemt van de zaak, overeenkomstig artikel 127 van het Wetboek van
Sfrafvordering, in de eerste plaats · als
onderzoeksgerecht de gevolgen van de
daden van onderzoek voor de vervolging
moet beoordelen en met name moetnagaan of het feit een misdaad, een wanbedrijf of een overtreding is, of er vol-

I

.

(1) Zie Cass., 22 jan. 1974 (A.C., 1974, 571) en
7 april 1981 (ibid., 1980-81, nr. 450).

-
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doende bezwaren zijn opdat de telastlegging . als gegrond zou kunnen worden
beschouwd, het slechts in de. tweede
plaats, en na te hebben vastgesteld dat
het gaat om een als misdaad of wanbedrijf omschreven vaststaand feit (dat
geen politieke misdaad of wanbedrijf
noch een drukpersmisdrijf is) en oin een
verdachte die verkeert in een van de bij
de wet tot bescherming van de maatschappij omschreven toestanden, als
vonnisgerec:ht beslist over de toepassing
van de wet tot bescherming van de
maatschappij en over de internering van
de verdachte; en dat, zo die voorwaarden
niet vervuld zijn, het niet bevoegd is· om
over de zaak zelf uitspraak te do~m en
om te beslissen of er al dan niet reden is
tot internering :

tweede en het derde middel die niet
tot ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest, in
zoverre het uitspraak doet over de
strafvordering; beveelt dat van dit
arrest 'melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de kosten; verwij st de aldus
beperkte zaak naar de anders
samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Bergen.
14 september 1983 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,

advo.caat-generaal.

Overwegende dat het onderzoeks-.
·gerecht dat over de procedureregeling uitspraak moet doen, in de eerste plaats, en na zijn bevoegdheid
en de ontvankelijkheid van de strafvordering te hebben nagegaan; moet
onderzoeken of het feit als misdaad,
·wanbedrijf of overtreding omschreven wordt en of uit het · onderzoek
gebleken is dat tegen verdachte
bezwaren bestaan betreffende dat
feit; dat het pas na die vaststellingen eventueel uitspraak moet doen
overeenkomstig .de artikelen 7 en
volgende van de wet tot bescherming van de maatschappij;
Dat het arrest, op · het hoger.
beroep van verweerd,er en van het
openbaar
ministerie
tegen de·
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi waarbij de internering
van eiser wordt gelast, de telastlegging niet gegrond verklaart en zegt
dat er geen reden is tot het uitspreken van een interneringsmaatregel·
ten aanzien van verweerder;
Dat het aldus de in het middel
vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
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VONNISSEN EN AR.RESTEN RING TOT VERBETERING BEGRIP.

VORDEMISREKENING -

De misrekening die een grand oplevert
tot verbetering van een rechterlijke
beslissing is die welke betrekking
heeft op een rekenkundige bewerking
en die blijkt uit de intrinsieke gegevens van de genoemde · beslissing (1).
(Art. 794 Ger.W.)
(ROUSSEAU T. ADANT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2943)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 maart 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, dat enkel over de burgerlijke belangen uitspraak doet en de

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

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
· overige van het _eerste middel. het. ·

(1) Zie Cass., 21 dec. 1976 (A.C., 1977, 449).
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beslissing van de eerste rechter wijzigt, de vordering tot verbetering
van het op 25 februari 1982 door de
Politierechtbank te Charleroi gewezen vonnis niet ontvankelijk verklaart;
·
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 23 tot 27 en 794
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld, enerzijds, dat de
Politierechtbank te Charleroi bij vonnis
van 25 december 1982 had verklaard dat
de door eiser geleden schade 6.916.682
frank bedroeg en dat eiser voor _ die
schade enkel vergoeding kon krijgen binneil de perken van zijn vordering die
'betrekking had op een bedrag van
5.235.297 frank, anderzijds, dat de politierechtbank de door eiser eveneens gevorderde compensatoire interesten niet had
meeberekend in dat bedrag, beslist dat
die vergetelheid niet voortvloeit uit een
misrekening doch uit de miskenning van
een gedeelte van de akte waarbij eiser
zijn vordering had ingesteld, dat de politierechtbank, door bij het beroepen vonnis van 14 oktober 1982 te beslissen dat
eiser, in strijd met wet het vonnis van
25 februari 1982 vermeldde, een hoger
bedrag dan 5.235.297 frank had gevorderd, het gezag van het rechterlijk
gewijsde had miskend van het beschikkende gedeelte van dat vonnis alsook
van de dragende gronden ervan, waarin
het bedrag van de door eiser gevorderde
vergoedingen werd vastgesteld, en dat
derhalve de rechtvordering van eiser tot
verbetering van voormeld vonnis van
25 februari 1982 niet ontvankelijk was,
, terwijl de rechter, door bij vaststelling
van het bedrag van de door eiser gevorderde vergoedingen in het vonnis van
25 februari 1982 geen rekening te houden met een van de door hem geeiste
bedragen, een misrekening had begaan
in de zin van artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat hij door die fout te
verbeteren het gezag van het gerechtelijk gewijsde dat het vonnis van
25 februari 1982 krachtens de artikelen 23 tot 27 van het wetboek bezit, niet
heeft miskend :

Overwegende dat de politierechtbank . bij vonnis van 25 februari
1982, enerzijds, de door eiser geleden schade had geraamd op het
bedrag van 6.916.682 frank na aftrek
van de reeds ontvangen provisionele

vergoedingen van 2.200.000 frank en,
anderzijds, had vastgesteld dat eiser
slechts een bedrag van 5.235.297
frank had gevorderd zodat hij verweerder slechts had veroordeeld tot
dit bedrag na aftrek van die provisionele vergoedingen, dat is tot het
bedrag van 3.035.297 frank, verhoogd met de compensatoire en de
gerechtelijke interesten, de kosten
en de uitgaven;
Dat de politierechtbank, die uitspraak deed over de door eiser
ingestelde vordering tot verbetering
van die beslissing, bij vonnis van
14 oktober 1982 overwoog dat in
haar vroegere beslissing « een
rekenfout geslopen was ten gevolge
van een vergetelheid ... betreffende
het bedrag van de compensatoire
interesten (die aan de hoofdsom
hadden moeten worden toegevoegd,
wilde men kunnen nagaan of de
rechtbank de vaststelling van de
schade op 6.916.682 frank een hoger
dan het gevorderde bedrag toekende) » en bijgevolg verweerder
heeft veroordeeld om aan eiser het
aanvullend bedrag van 1.681.385
frank te betalen;
Dat de correctionele rechtbank, op
het hoger beroep van verweerder.
tegen dat vonnis, die vordering tot
verbetering bij de bestreden beslissing heeft afgewezen op grond dat
de door de eerste rechter vastgestelde vergetelheid niet voortvloeide
uit een misrekening, « doch uit de
miskenning van een gedeelte van de
akte waarbij de burgerlijke partij
haar vordering had ingesteld », en
dat de politierechtbank, door die
vordering tot verbetering toe te wijzen, het gezag van het rechterlijk
gewijsde had miskend van het
beschikkende gedeelte van het vonnis van 25 februari 1982 alsook van
de dragende gronden van die beslissing;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank door die consideransen
haar beslissing naar recht verantwoordt; dat de misrekening krachtens artikel 794 van het Gerechtelijk
Wetboek een grond oplevert tot ver-

-
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betering van een rechterlijke beslissing wanneer ze betrekking heeft op
een rekenkundige bewerking en
blijkt uit de intrinsieke gegeven van
de beslissing;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 september 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal
Advocaat : mr. A.
Bayart.
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING VERZOEK
GERICHT TEGEN LEDEN VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE EN TEGEN EEN RECHTSCOLLEGE
WAARBIJ DE ZAAK NOG NIET AANHANGIG IS
GEMAAKT- NIET ONVANKELIJK VERZOEK.

Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing wegens gewettigde verdenking
dat gericht is, enerzijds, tegen Jeden
van het openbaar ministerie en, anderzijds, tegen het rechtscollege waarbij
de zaak in hager beroep eventueel
aanhangig zou worden gemaakt, maar
niet tegen het rechtscollege waarbij de
zaak aanhangig is (1).
(PIROT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3094)

HET HOF; - Gelet op het op
16 juni 1983 ter griffie van het Hof
ingediende verzoekschrift;

----------------1
(1) Cass., 8 jan; 1973 (A.C., 1973, 474) en
8 aug. 1983 (ibid., 1982-83, nr. 610).

Overwegende dat het verzoekschrift ertoe strekt de zaak waarin
tegen Nadine Pirot voor de Politierechtbank te Bouillon vervolgingen
zijn ingesteld, wegens overtredingen
van het algemeen wegverkeersreglement die zijn vastgesteld naar aanleiding van een op 4 mei 1982
te Rochehaut, kanton Bouillon,
gebeurd verkeersongeval, op grond
van gewettigde verdenking te doen
verwijzen naar een andere rechtbank;
Overwegende dat bij genoemd
ongeval materiele schade is veroorzaakt aan de auto die bestuurd werd
door Raymond Buren, eerste substituut-procureur des Konings te Neufchateau;
Overwegende
dat
verzoekster
gewag maakt van omstandigheden
die haar « doen vrezen dat de ambtenaar van het openbaar ministerie
bij de Politierechtbank te Bouillon
niet van zijn vordering vereiste
onpartijdigheid aan de dag zal leggen », wegens het feit dat de eventuele burgerlijke partij zijn onmiddellijke hierarchische meerdere is;
dat ze eraan toevoegt dat « het probleem vermoedelijk ook in tweede
aanleg zal rijzen in het geval dat zijzelf of de benadeelde hager beroep
instelt »; dat in dit geval immers het
ambt van de procureur des Konings
zal moeten vorderen in een zaak
waarin een van zijn !eden betrokken is en dat de onderlinge banden
tussen parketmagistraten en rechtbank een grond tot verdenking kunnen opleveren, zowel aan de zijde
van verzoekster als van tal van
andere personen die getuige waren
van de feiten;
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat verzoekster op 16
februari 1983 werd gedagvaard voor
de Politierechtbank te Bouillon;
Dat de zaak op deze dag nog
steeds aanhangig is;
Overwegende dat het verzoekschrift, enerzijds, gericht is tegen
!eden van het openbaar ministerie,
anderzijds tegen het gerecht dat in
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hoger beroep eventueel kennis zal
nemen van de zaak, doch niet tegen
het gerecht waarbij de zaak thans
aanhangig is;
Dat het verzoekschrift derhalve
niet ontvankelijk is;

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

(REMONT T.

«

PASSAVANT , N.V. E.A.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6838)

HET HOF; den vonnis, op
hoger beroep
Rechtbank van
Brussel;

Gelet op het bestre25 maart 1981 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de eerste vijftien
14 september 1983 - 2" kamer- Voor- verweerders :
ter: de h. Screvens, afdellngsvoorzitOverwegende dat eiser bij op
ter - Verslaggever: de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 4 mei 1983 ter griffie ingediende
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De akte verklaard heeft afstand te doen
van zijn voorziening;
Dobbeleer, Neufchateau.

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de zestiende en
zeventiende verweerster :
Nr. 28
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1384, EERSTE LID - SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBREK VAN EEN
ZAAK- SLACHTOFFER TEVENS BEWAARDER
- MEER DAN EEN BEWAARDER - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MEDEBEWAARDERS VERPLICHTING TOT VERGOEDING BIJDRAGE ONDER BEWAARDERS.

Het door art. 1384, eerste lid, B. W: ingestelde -vermoeden van aansprakelijkheid kan worden aangevoerd door
allen die schade hebben geleden door
zaken die onder bewaring staan; van
de in die wetsbepaling vastgelegde
regel wordt niet afgeweken wanneer
de getroffene samen met anderen
bewaarder is van de door een gebrek
aangetaste zaak, onder voorbehoud
evenwel van de bijdrage welke die
getroffene als medebewaarder eventueel zal moeten betalen (1).
(1) Zie de verwijzingen in de cone!. van het
O.M. in Bull. en Pas., 1984, I, nr. 28.

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
« dat eiser, die in 1972 een appartement
heeft gekocht in een flatgebouw « Residence Legrelle •, een rechtsvordering
heeft ingesteld ten einde de overige, in
hoger beroep vrijwillig tussengekomen
appartementseigenaars (thans de verweerders) te doen veroordelen om de
kosten te betalen voor de vervanging
van de door corrosie fel aangetaste vensterramen van zijn appartement; dat
eiser zulks met name wijt aan « het
gebrekkig onderhoud van de gemeenschappelijke delen, dat de corrosie van
zijn ramen heeft veroorzaakt (artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek); dat de aangetaste ramen
behoorden tot het privatief gedeelte van
het gebouw; dat het deskundigenverslag
de corrosie toeschrijft aan het feit dat :
1" de gevelbedekking nooit waterdicht is
_geweest; 2" het in "t973 door een gespecialiseerd bedrijf aangebracht zacht voegsel niet doeltreffend is gebleken; 3" de
bovenramen van de vensteropeningen
het ingesijpelde water doen afvloeien
naar de binnenkant van de sponningen;
dat er volgens (eiser) zelf reeds waterinsijpeling was toen hij in 1972 zijn appartement kocht in het ongeveer 15 jaar
oude gebouw; dat de waterinsijpelingen
volgens de deskundige reeds dagteken-

-40den van de bouw •; dat het bestreden
vonnis de rechtsvordering van eiser, in
zoverre hij zich op artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek beroept,
niet gegrond verklaart, op grond dat
« eiser medebewaarder was van de
gemeenschappelijke zaak en derhalve
mede instond voor het onderhoud ervan
en dat ten deze geen enkele nalatigheid
mag worden verweten aan de gezamenlijke medeeigenaars die al hun verplichtingen tot behoud en onderhoud van de
gemeenschappelijke zaak volledig, zonder tekortkoming of verzuim, zijn nagekomen· dat, zo (eiser) had gemeend het
recht t~ hebben om de andere medeeigenaars ook maar de geringste fout of
onvoorzichtigheid aan te wrijven, hij
trouwens niet zou hebben nagelaten hier
de processen-verbaal over te leggen
waarin zijn opmerkingen op de algemene vergadering van de medeeigenaars
en de verwerping ervan bij meerderheid
van stemmen opgetekend werden •, en
op de hierna volgende gronden, die het
bestreden vonnis overneemt van de eerste rechter : « dat de medeeigenaars niet
aansprakelijk kunnen worden geacht
voor de constructie van het gebouw en
daarvoor niet kunnen worden aangesproken; dat ze aansprakelijk kunnen worden geacht in geval van nalatigheid of
weigering om de gemeenschappelijke
delen van het gebouw te onderhouden;
dat de partijen in dit verband Iaten
opmerken
dat
de
medeeigenaars
opdracht hebben gegeven om de gevel te
herstellen en te onderhouden en dat dit
werd door de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Building Cleaning Cy is uitgevoerd in 1973, dat is
ongeveer een jaar nadat eiser zijn appartement had gekocht; dat gebleken is dat
genoemd bedrijf het werk niet volgens
de regels van de kunst heeft uitgevoerd,
ofschoon de bestekken de passende werken hadden voorgeschreven; dat de gezamenlijke medeeigenaars dat werk niet
hebben goedgekeurd vermits zij dat
bedrijf in juni 1978 hebben gedagvaard
... ; dat uit al het voorgaande blijkt dat de
gezamenlijke medeeigenaars hun verplichtingen jegens iedere medeeigenaar
afzonderlijk zijn nagekomen door eerst
opdracht te geven tot de voor het behoud
en he;~ onderhoud van het gebouw noodzakehJke v.:erken en door vervolgens de
aannemer m rechte te vervolgen wegens
de slechte uitvoering van het _ nochtans volgens de regels _ voorgeschreven
werk ... ; dat de algemene vergadering.
van de medeeigenaars zich dient uit te

spreken over de gepastheid om al dan
niet algemene herstellings- en onderhoudswerken van de gevel te doen uitvoeren opkosten van de onverdeeldheid »,
terwijl krachtens artikel 1384, eerste
lid van het Burgerlijk Wetboek de
be.;,...aarder van een zaak wettelijk vermoed wordt aansprakelijk te zijn voor de
door het gebrek in die zaak veroorzaakte
schade; zodra het gebrek, de schade en
het oorzakelijk verband tussen gebrek
en schade bewezen zijn, de bewaarder
zich niet van zijn aansprakelijkheid kan
bevrijden tenzij hij bewijst dat de
schade uitsluitend te wijten is aan een
andere oorzaak dan het gebrek van de
zaak; het vpnnis bijgevolg, nu. het niet
ontkent dat de door eiser geleden schade
voortvloeit uit een gebrek in de gemeenschappelijke delen van het gebouw dat
de verweerders te zamen met eiser
onder hun bewaring hebben, de verweerders niet op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van
alle aansprakelijkheid mocht ontslaan,
op de enkele grond dat eiser medebewaarder was van de zaak en dat de
medeeigenaars niet aansprakelijk waren
voor de bouw van het pand en geen
enkele fout hadden begaan :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweersters aangevoerd en hieruit afgeleid dat artik 1 1384
t I'd
h t B
e
• eers e 1 • van e
urgerlijk Wetboek het vonnis een wettelijke grondslag verschaft;
Overwegende dat het middel van
niet-ontvankelijkheid niet los van
het middel kan worden onderzocht;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat het middel betreft
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat de vordering
ertoe strekt de verweerders, die
samen met eiser medeeigenaars zijn
van de gemeenschappelijke delen
van het flatgebouw « Residence
Legrelle », te doen veroordelen tot
betaling van het hoofdbedrag van
fr nk dat overeenkomt met
111003
·
a '
.
de kosten voor de vervangmg yan
~e vensterramen van het door e1ser
m dat gebouw gekochte appartement;

I

-------=r

1~---

-

-------- -

41-

Dat het vonnis bovendien erop
wijst, enerzijds, dat het niet wordt
betwist dat de aangetaste ramen
behoren tot het privatief gedeelte
van het gebouw en, anderzijds, dat
eiser, nu hij die schade toeschrijft
ofwel aan nalatigheid die de instorting van het gebouw heeft veroorzaakt, ofwel aan gebrekkig onderhoud van de gemeenschappelijke
delen, zijn vordering in hoofdorde
grond op artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek en, subsidiar, op
artikel 1384, eerste lid, van dat wetboek;
Overwegende dat het vonnis artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek
buiten toepassing laat, waarnaar het
impliciet en op grond van het deskundigenonderzoek beslist dat de
door eiser geleden schade is veroorzaakt door een gebrek in de
gemeenschappelijke delen van het
gebouw; dat het evenwel de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van
genoemd wetboek uitsluit op de in
het middel weergegeven gronden,
met name dat eiser medebewaarder
was van de gemeenschappelijke
zaak en derhalve mede instond voor
het onderhoud ervan en dat ten
deze geen enkele nalatigheid kan
worden verweten aan de gezamenlijke medeeigenaars die zich voiledig, zonder tekortkoming of verzuim
hebben gekweten van al hun verplichtingen tot behoud en onderhoud van de gemeenschappelijke
zaak;
Overwegende dat de bewaarder
van een zaak aansprakelijk is voor
de schade die door het gebrek van
de zaak wordt veroorzaakt, behalve
in het geval van een vreemde oorzaak;
Dat, zo verschillende personen de
zaak onder hun bewaring hebben,
ieder van hen jegens het slachtoffer
gehouden is tot algehele vergoeding
van de schade, behoudens onderlinge verdeling naar verhouding van
ieders aandeel;
Dat het door artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek
ingestelde vermoeden van aanspra-

kelijkheid kan worden aangevoerd
door allen die schade hebben geleden door zaken die onder bewaring
staan;
Dat van de in die wetsbepaling
neergelegde regel niet wordt afgeweken wanneer het slachtoffer
tevens medebewaarder is van de
door een gebrek aangetaste zaak,
onder voorbehoud evenwel van de
bijdrage die het slachtoffer als
medebewaarder eventueel zal moeten betalen;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening,
in zoverre ze tegen de eerste vijftien
verweerders gericht is; vernietigt
het bestreden vonnis, in zoverre het
uitspraak doet ten aanzien van de
zestiende en zeventiende verweerster; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten van de afstand
ten laste van eiser alsook de kosten
van de voorziening, in zoverre ze
tegen de eerste vijftien verweerders
is gericht; houdt het overige van de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Doornik, zitting houdende
in hoger beroep.
15 september 1983- 1' kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon,
afdelingsvoorzitter Gelljkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN-
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LEG - VEROORDELING TOT EEN GELDSOM VOORLOPIGE
TENUITVOERLEGGING
BEGRIP- GEVOLGEN.

2° VERBINTENIS -

VONNIS IN EERSTE
AANLEG - VEROORDELING TOT EEN GELD·
SOM - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING VERPLICHTING VAN DE SCHULDENAAR BETALING- VERPLICHTING VAN DE SCHULD·
ElSER - VERPLICHTING TOT TERUGBETA·
LING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE
- VOORWAARDE - WIJZIGING VAN HET VON·
NIS DOOR HET APPELGERECHT.

3° HOGER

BEROEP
BURGERLIJKE
ZAKEN - VONNIS IN EERSTE AANLEG - VEROORDELING TOT EEN GELDSOM - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING- WIJZIGING VAN
HET VONNIS DOOR HET APPELGERECHT GEVOLGEN.

4° SCHULDVERGELIJKING
BARE SCHULDEN
BEGRIP.

-

OPEISOPEISBAARHEID -

5° TERUGVORDERING
VAN
HET
ONVERSCHULDIGD BETAALDE VEREISTEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE
- OPEISBAARHEID - BEGRIP.

1", 2• en 3• Wanneer een in eerste aanleg
gewezen vonnis een partij veroordeelt
tot betaling van een geldsom en de
voorlopige tenuitvoerlegging van zijn
beslissing beveelt, moet de schuldenaar die hoger beroep instelt niettemin die betaling doen zonder de beslissing van de appelrechter af te wachten; de schuldeiser heeft echter een
voorwaardelijke verplichting tot terugbetaling; die verplichting is onderworpen aan de opschortende voorwaardedat het vonnis, waarvan de voorlopige
tenuitvoerlegging tot de betaling heeft
geleid, door het appelgerecht wordt
gewijzigd (1).
4• Wanneer een
verbintenis onder
opschortende voorwaarde is aangegaan, kan zij niet worden uitgevoerd
dan nadat die voorwaarde is vervuld
en kan zij voordien niet worden geeist;
er kan derhalve geen sprake zijn van_
schuldvergelijking tussen twee geldschulden waarvan de ene vaststaand
en opeisbaar is, terwijl de andere, die
een geldsom betreft die ten gevolge

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

(1) (2) en (3) Zie de verwijzingen in cone!.
van het O.M. in Bull. en Pas., 1984, I, nr. 29).

van de voorlopige tenuitvoerlegging
van een beroepen vonnis is betaald,
onderworpen is aan de opschortende
voorwaarde dat dit vonnis door het
appelgerecht wordt gewijzigd (2).
(Artt. 1181 en 1291 B.W.)

s• Wanneer een betaling ten gevolge van

de voorlopige tenuitvoerlegging van
een beroepen vonnis is gedaan, blijkt
uit de beslissing van de appelrechter
die dat vonnis wijzigt dat die betaling
onverschuldigd was en wordt het terug
te betalen bedrag ervan opeisbaar (3).
(Artt. 1235, 1376 en 1377 B.W.)

(DE CALLATAY, VRANCKX T. MRS. GERMEAU,
MERSCH Q.Q.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6870)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1186, 1235, 1289,
1290, 1291, 1376 en 1377 van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat bet arrest vaststelt dat de vennootschap Cegespa op 18 december 1973
failliet is verkaard; « dat de door de
eisers ingestelde hoofdvordering strekt
tot betaling van de nog verschuldigde
honoraria die in de op 5 september 1968
met de architecten gesloten overeenkomst . waren vastgesteld; dat de tegenvordermg van de curatoren in bet faillissement van de vennootschap Cegespa
strekt tot ontbinding van de overeenkomst, de betaling van schadevergoeding
en de teruggave van bet bedrag van
500.000 frank dat aan de architecten was
betaald ten gevolge van de voorlopige
"tenuitvoerlegging die door de Rechtbank
van Koophandel te Brussel was gelast
bij bet vonnis van 13 mei 1971 waarbij
·de vordering van de eisers tot ontbinding
van de overeenkomst ten nadele van
.Ceges~a en tot betaling van de nog verschuld1gde honoraria was toegewezen;
dat het vonnis werd gewijzigd bij bet op
13 januari 1975 door bet Hof van Beroep
'te Brussel gewezen arrest, dat gezag van
gewijsde heeft daar de ertegen ingestelde voorziening door het Hof van Cassatie werd verworpen op 16 februari
1976 »; dat het arrest op de hoofdvordering beslist dat de vennootschap Cegespa
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-43de overeenkomst op een onrechtmatige
wijze heeft beeindigd door de architecten
te vervangen in · februari 1970; dat Cegespa de schuld draagt voor de beeindiging
van de overeenkomst en dat de eisers op
baar een schuldvordering van 1.000.000
frank bezitten, welk bedrag als een
gewone schuld van de failliete boedel
moet worden geboekt : dat het arrest op
de tegenvordering beslist dat er geen termen aanwezig zijn om de overeenkomst
in het nadeel van de architecten te ontbinden of schadevergoeding toe te kennen aan de qualitate qua optredende verweerders; dat het arrest vevolgens
« beslist dat het bedrag van 500.000
frank dat door Cegespa aan de eisers
was betaald ter uitvoering van het op
13 mei 1971 gewezen en later bij arrest
van het hof van beroep op 13 januari
1975 gewijzigde vonnis van de Recbtbank van Koopbandel te Brussel, niet is
gecompenseerd », op grond « dat tussen
de twee schuldvorderingen geen scbuldvergelijking mogelijk is; dat immers de
scbuld van 500.000 frank van de architecten pas opeisbaar is geworden vanaf
de uitspraak van het ·na de faillietverklaring, op 26 februari 1976 gewezen arrest
van het Hof van Cassatie; dat bijgevolg
de wettelijke scbuldvergelijking geen uitwerking kon hebben v66r de faillietverklaring, daar niet aan aile vereisten was
voldaan; dat anderzijds ook na de faillietverklaring wettelijke scbuldvergelijking
uitgesloten was, daar de schulden niet
nauw met elkaar in verband stonden »,

13 januari 1975 gewezen arrest van het
Hof van Beroep te Brussel in het bezit
zijn gekomen van een uitvoerbare titel
tegen de eisers en dat het arrest slechts
definitief is geworden ten gevolge van
het op 26 februari 1976 gewezen arrest
van het Hof van Cassatie, niet verhindert dat de betaling van het onverschuldigd bedrag door Cegespa, aan de zijde
van de eisers een schuld heeft doen ontstaan die opeisbaar was vanaf de betaling; het arrest bijgevolg, door te verklaren dat « de schuld van 500.000 frank
van de architecten pas opeisbaar is
geworden vanaf de uitspraak van het
arrest van het Hof van Cassatie, de artikelen 1186, 1235 en 1337 van het Burger1ijk Wetboek schendt; het arrest, nu het
op die grond beslist dat de wettelijke
schuldvergelijking geen uitwerking kon
hebben v66r de faillietverklaring van
Cegespa op 18 december 1973, een schending inhoudt van de artikelen 1289, 1290
en 1291 van het Burgerlijk Wetboek;
de schuldvergelijking, anderzijds, van
rechtswege plaatsheeft tussen twee
schulden die beide een geldsom tot voorwerp hebben en die beide vaststaande en
·opeisbaar zijn; een schuld opeisbaar is
zodra er geen termijn of voorwaarqe is
bepaald; die schuld in geen geval eerst
moet vastgesteld zijn in een uitvoerbare
of, a fortiori, in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke beslissing; meer
bepaald, de verbintenis tot teruggave
van het bedrag dat betaald is zonder verschuldigd te zijn - wat het geval is wanneer het bedrag is betaald ter uitvoering
van een in boger beroep vernietigde
rechterlijke beslissing bestaat en
opeisbaar is vanaf de betaling; daaruit
volgt dat het arrest niet zonder het vaststaand, zeker en opeisbaar karakter van
de schuldvordering van de eisers en
tevens het vaststaand en zeker karakter
van de schuldvordering tot verhaal van
het ten onrechte aan de eisers betaalde
bedrag te betwisten, heeft kunnen beslissen dat de schuldvordering pas 9peisbaar is geworden vanaf de uitspraak van
het arrest van het Hof van Cassatie op
26 februari 1976 en dat compensatie tussen de twee schuldvorderingen niet kon
.plaatshebben v66r de faillietverklaring
van de vennootschap Cegespa (schending
van alle in het middel aangewezen bepa,lingen) :

terwijl, enerzijds, uit de vaststellingen
van bet arrest blijkt dat de eisers aan de
qualitate qua optredende verweerders
een bedrag van 500.000 frank verscbuldigd zijn ten gevolge van bet feit dat dit
bedrag door de vennootschap Cegespa
aan de eisers was betaald krachtens een
op 13 mei 1971 gewezen vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel,
die de voorlopige tenuitvoerlegging
ondanks boger beroep had gelast, en dat
die veroordeling was vernietigd bij het
door het hof van beroep op 13 januari
1975 gewezen arrest, waartegen de eisers
een voorziening hebben ingesteld die
door het Hof van Cassatie op 26 februari
1976 werd verworpen; uit die vaststellingen blijkt dat bet bedrag van 500.000
frank door de vennootschap Cegespa was
betaald zonder dat het verschuldigd was,
en krachtens de artikelen 1235, 1376 en
Overwegende dat uit het bestre1377 van bet Burgerlijk Wetboek kon
worden teruggevorderd; de omstandig- den arrest blijkt dat de eisers, enerheid dat de qualitate qua optredende ver- zijds schuldenaars zijn van de
weerders eerst ten gevolge van het op naamloze vennootschap Cegespa

- 44voor het bedrag van 500.000 frank
Dat bet arrest bijgevolg, door te
dat de genoemde vennootschap aan beslissen « dat bet bedrag van
hen heeft betaald ter uitvoering van 500.000 frank niet is gecompeneen op 13 mei 1971 door de Recbt- seerd », geen van de in het midbank van Koopbandel te Brussel del aangehaalde wetsbepalingen
gewezen vonnis waarvan de voorlo- schendt;
pige tenuitvoerlegging was bevolen,
Dat het middel faalt naar recbt;
docb dat door het Hof van Beroep te
Brussel werd gewijzigd bij bet
arrest van 13 januari 1975, waartegen een door het Hof bij arrest van
26 februari 1976 verworpen voorzieOm die redenen, verwerpt de
ning was ingesteld, en anderzijds voorziening; veroordeelt de eisers in
een scbuldvordering van 1.000.000 de kosten.
frank bezitten op die vennootschap
15 september 1983 - 1• kamer- Voordie immers op onrecbtmatige wijze
baar overeenkomst met de eisers zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Stranard heeft beEHndigt;
Gelijkluidende conclusie van mevr. LieDat bet arrest evenwel beslist dat kendael, advocaat-generaal - Advocaat :
tussen de twee scbuldvorderingen mr. Kirkpatrick.
geen schuldvergelijking mogelijk is,
daar de eerste schuldvordering pas
opeisbaar is geworden na de faillietverklaring van de naamloze vennootschap Cegespa op 18 december Nr. 30
1973;
1e KAMER - 15 september 1983
Overwegende dat de eisers die
beslissing betwisten op grond van
bet argument dat, nu de naamloze
vennootscbap Cegespa voormeld TAALGEBRUIK - FRANSE TAAL - NEDERLANDSE TAAL - BURGERLIJKE ZAKEN bedrag van 500.000 frank had·
RECHTSPLEGING VOOR DE BURGERLLJKE EN
betaald zonder bet verscbuldigd te
HANDELSGERECHTEN VAN EERSTE AANLEG
zijn, aan de zijde van de eisers een
WAARVAN DE ZETEL IN HET ARRONDISSEscbuld is ontstaan die opeisbaar was
MENT BRUSSEL IS GEVESTIGD - GERECHT
geworden vanaf de betaling, vermits
BEDOELD IN ART. 4 VAN DE WET VAN 15 JUNI
1935 - AANVRAAG VAN DE VERWEERDER,
elke schuld waarvoor geen termijn
RECHTSPERSOON, DAT DE RECHTSPLEGING
of voorwaarde is bepaald, opeisbaar
WORDT VOORTGEZET IN DE ANDERE TAAL
is;
DAN DIE VAN DE GEDINGINLEIDENDE AKTE
Overwegende dat ten deze uit de
- RECHTSPERSOON VERSCHIJNENDE DOOR
GEMACHTIGDE - BEOORDELING DOOR DE
vaststellingen van het arrest volgt
RECHTER VAN KENNIS, BIJ DE GEMACHdat de schuld van de eisers onderTIGDE, VAN DE VOOR HET OPMAKEN VAN DE
worpen was aan een opscbortende
GEDINGINLEIDENDE AKTE GEBRUIKTE TAAL
voorwaarde daar de verplichting tot
- ONWEITIGE BEOORDELING.
terugbetaling afbankelijk was van
de voorwaarde dat bet op 13 mei Wanneer voor een burgerlijk of handels1971 gewezen vonnis van de Rechtgerecht van eerste aanleg waarvan de
bank van Koophandel te Brussel tot
zetel in het arrondissement Brussel is
gevestigd, als bedoeld in art. 4 wet
voorlopige tenuitvoerlegging waar15 juni 1935, de verweerder, rechtspervan de betaling was geschied, zou
soon, door een gemachtigde verschijnt,
worden gewijzigd door het bof van
met name door een advocaat, en
beroep; dat die verbintenis derhalve
vraagt dat de rechtspleging wordt
pas na die wijziging kon worden uitvoortgezet in de andere taal dan voor
gevoerd, zodat de schuld niet v66r
het opmaken van de gedinginleidende
dat tijdstip opeisbaar was;
akte werd gebruikt, moet de rechter

r------~-----
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beoordelen of de rechtspersoon zelf
gevolgen daarvan zal moeten ondereen voldoende kennis van laatstgegaan (1). (Art. 1146 B.W.)
noemde taal heeft; niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rech- 3" Het strafbeding bestaat in de voorafter die de taalkennis van de gemachgaande en forfaitaire vaststelling van
tigde van de rechtspersoon beoordeelt
de schade die voor de schuldenaar kan
(1). (Art. 4, §§ 1 en 2, wet 15 juni 1935.)
voortvloeien uit niet nakoming van de
hoofdverbintenis (2).
(VLAAMS GEWEST T. PROOST E.A.)

(A.R. nr. 6873)
15 september 1983- 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en De Bruyn.
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1° OVEREENKOMST
lETS TE GEVEN OF TE DOEN - TERMIJN - STRAFBEDING STELLING - BEGRIP.

VERBINTENIS
UITVOERING
INGEBREKE-

2° INGEBREKESTELLING KOMST MET STRAFBEDING STELLING - BEGRIP.

3° OVEREENKOMST -

OVEREENINGEBREKE-

STRAFBEDING -

BEG RIP.

1" en 2" Wanneer een overeenkomst een

strafbeding bevat, behoeft de ingebrekestelling niet meer in te houden dan
de duidelijke en ondubbelzinnige uitdrukking van de wil van de schuldeiser dat de hoofdverbintenis wordt uitgevoerd; de schuldeiser is niet verplicht de schuldenaar ervan te verwittigen dat hij, bij niet-uitvoering of
vertraging in de uitvoering van de verbintenis, de wettelijke of contractuele

------------------1
Nota arrest nr. 30 :
(1) Zie Cass., 6 nov. 1981 (A.C., 1981-82,
nr. 82) en 29 okt. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 146).

(• ATRO BELGIO INTERNATIONAL STAPLE AND
MACHINE c" BELGIUM l.S.M. » N.V. T. MAATSCHAPPIJ VOOR WONINGBOUW EN UITVOERING VAN STEDEBOUWKUNDIGE PROJEKTEN,
« IMWO » N.V.)c.
ARREST

(A.R. nr. 3804)

HET HOF; - Gelet op het oe.>treden arrest, op 8 april 1982 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1139,
1146, 1147, 1152, 1226, 1228, 1229, 1230,
1231 van het Burgerlijk Wetboek, 821,
824, 1044 en 1045 van het Gerechtelijk
Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel dat verzaking niet vermoed wordt,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerster een provisionele
som te betalen van 2.000.000 frank,: een
gerechtelijke deskundige aanstelt om de
werken, door verweerster uitgevoerd, te
beschrijven, de gebreken te bepalen, de
afrekening tussen partijen op te stellen,
en beslist dat het irrelevant is aan de
deskundige een aanvullende opdracht te
geven in verband met de vertraging in
de uitvoering van de werken, op vol..
gende gronden : « (Eiseres) dringt aan op
de uitbreiding van de opdracht van de
deskundige, die tevens advies zou moeten geven nopens de laattijdigheid waarNota's arrest nr. 31 :
(1) Zie Cass., 7 mei 1880 (Bull. en Pas., 1880,
I, 139 en de cone!. van eerste adv.-gen. Mesdach de ter Kiele) en 20 mei 1948 (ibid., 1948,
I, 324); DE PAGE, Traite eJem., III, 1967',
blz. 107 e.v.; E. FuziER-HERMAN, Code civil
annote, nieuwe uitgave door R. DEMOGUE,
d. III, 1936, art. 1153, nr. 99; DALLOZ, Rep. de
dr. civ., d. IV, 2e druk, jaar 1983, V' Interets de
capitaux, nr. 28; M.A. FLAMME, TraitfJ theorique
et pratique des marches publics, d.
1969,
biz. 552-553; A. DELVAUX, Traite juridique des
bfitisseurs, d. I, 1968', biz. 204.
·

II,

(2) Cass., 28 nov. 1980, A.R. nr. 2853 (A.C.,
1980-81, nr. 197).

-
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mede (verweerster) de werken heeft voltooid. Het ligt immers in de bedoeling
van (eiseres) thans toepassing te maken
van de bij artikel 8 van de overeenkomst
van 23 augustus 1974 voorziene clausule
waarbij bepaald is dat, per dag vertraging, een boete van 10.000 frank zal moeten betaald worden. Volgens het verslag
Limere zou de vertraging 699 dagen +
61 hersteldagen = 760 dagen bedragen,
zodat (eiseres) aanspraak zou kunnen
maken op een vertragingsboete van
7.600;000 frank. Of het noodzakelijk is
aan de deskundige een aanvullende
opdracht te geven, is afhankelijk van de
vraag te weten of (eiseres) inderdaad
aanspraak kan maken op een vertragingsboete. In onderhavig geval kan
(verweerster), schuldenaar van een verbintenis iets te doen binnen de door de
overeenkomst gestelde termijn, slechts
tot schadevergoeding wegens het niet tij-.
dig uitvoeren van de verbintenis veroordeeld worden indien zij, overeenkomstig
artikel 1146 van bet Burgerlijk Wetboek,
door (eiseres) in gebreke werd gesteld.
De overeenkomst voorziet immers niet
dat (verweerster) in gebreke is door bet
eenvoudig verstrijken van de termijn,
noch blijkt uit bet voorwerp of "de aard
van de overeenkomst of uit de bedoeling
van partijen of uit andere omstandigheden dat na bet verstrijken van de overeengekomen termijn de uitvoering van
de verbintenis feitelijk onmogelijk
geworden was. Deze ingebrekestelling,
welke weliswaar niet in sacramentele
termen moet gesteld worden, dient echter in ieder geval op duidelijke en
ondubbelzinnige wijze in te houden dat
de schuldeiser, ten deze (eiseres), de
boete zal toepassen. Uit de omvangrijke
briefwisseling welke tussen partijen
werd gevoerd, blijkt nergens dat (verweerster) op een bij artikel 1146 van bet
Burgerlijk Wetboelr bedoelde wijze in
gebreke werd gesteld om de werken
tegen een bepaalde datum te voltooien,
zoniet dat de contractueel voorziene
boete zou toegepast worden. Wel heeft
(eiseres) meerdere keren aangedrongen
om de werken te bespoedigen (brieven
van 5 september 1975 - 26 januari 1976 23 maart 1976 - 8 april 1976 - 16 mei 1977
- 15 juni 1977). Uitzondering gemaakt
voor de brief van 15 juni 1977 kunnen al
deze brieven, gelet op de termen waarin
zij zijn gesteld, echter geenszins als sommaties worden aangezien. In de brief
van 15 juli 1977 wordt wei gesommeerd
om de werken tegen eind van de maand
juni 1977 af te werken (" Wij geven U
een laatste kans om eind deze maand

hieraan te voldoen "), maar zelfs in deze
brief wordt geen gewag gemaakt van de·
mogelijke toepassing van de boete en
wordt er enkel mede gedreigd de werken
aan een ander aannemer te zullen toevertrouwen, de meerdere kosten alsdan
ten laste van (verweerster) vallend. Vermits (eiseres) niet voldaan heeft aan de
voorschriften van artikel 1146 van het
Burgerlijk Wetboek kan zij geen aanspraak maken op een vertragingsboete.
Dienvolgens is bet ook irrelevant aan de
deskundige een aanvullende opdracht te
geven in verband met de vertraging in
de uitvoering van de werken. Enkel volledigheidshalve moet trouwens opgemerkt worden dat (eiseres) slechts voor
het eerst in deze aanleg gewag maakt
van vertraging die aan (verweerster) zou
te wijten zijn en van een mogelijke toepassing van de boete. De overgelegde
stukken, inzonderheid de briefwisseling,
wijzen trouwens uit dat de vertraging
zeker niet aileen aan (verweerster) kan
te wijten zijn en dat vele andere buiten
(verweerster) gelegen factoren een rol
hebben gespeeld »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij
haar schrijven van 15 juni 1977 verweerster gesommeerd heeft de werken, die
zij aangenomen had bij de bouwovereenkomst van 23 augustus 1974, tegen eind
juni 1977 af te werken en ermee
gedreigd had ze zoniet aan een andere
aannemer toe te vertrouwen op haar
kosten; dientengevolge verweerster regelmatig in gebreke gesteld was haar
hoofdverbintenis, namelijk de fabriek af
te werken, tegen eind juni 1977 af te
maken en verweerster, bij verdere vertraging in de uitvoering dezer hoofdverbintenis, schadevergoeding ingevolge bet
bijkomend contractuele beding betreffende de vertragingsboete verschuldigd
was, zonder dat vereist was dat bet vorderen
van
deze
schadevergoeding
wegens vertraging nog speciaal in de
ingebrekestelling zou vermeld worden;
immers schadevergoeding wegens vertraging bijkomend bedongen is aan en het
gevolg is van bet niet tijdig nakomen
van de hoofdverbintenis, waarvoor de
ingebrekestelling betekend werd zodat
eiseres wei op schadevergoeding wegens
vertraging recht had (schending van de
artikelen 1139, 1146, 1152, 1226, 1228,
1229 en 1230 van bet Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, bet feit, dat eiseres
slechts in graad van beroep gewag
gemaakt heeft van de vertraging en van
de toepassing van de boete, niet van

r---

-47aard is afbreuk te doen aan de toepassing van contractueel voorziene bepalingen, ten deze het beding inzake vert:agingsboete, en afstand van recht met
vermoed wordt; deze motieven derhalve
de beslissing niet wettelijk verantwoorden (schending van de artikelen 1134,
1135, 1152 van het Burgerlijk Wetboek,
821, 824, 1044 en 1045 van het Gerechteiijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel);
derde onderdeel, de motieven volgens
dewelke de vertraging eveneens te wijten zou zijn aan eiseres eventueel van
aard kunnen zijn om de vertragingsboete
te verminderen, maar niet volstaan om
de vordering tot schadevergoeding, steunen op het strafbeding, af te wijzen
(schending van de artikelen 1146, 1147,
1152 en 1231 van het Burgerlijk Wethoek) :

Wat het eerste onderdeei betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de ingebrekestelling, hoewei zij niet in sacramenteie termen
moet worden gesteid, toch « in ieder
gevai », om de aanspraak op de vertragingsboete te doen ontstaan, « op.
duidelijke en ondubbelzinnige wijze
moet inhouden dat de schuldeiser
de boete zai toepassen »;
Dat het vaststelt dat nergens uit
de briefwisseling blijkt dat verweerster in gebreke werd gesteld « om
de werken tegen een bepaalde dag
te voltooien zoniet dat de contractueei voorziene boete zou worden
toegepast » en dat zelfs in de brief
van 15 juni 1977, waarin « wei werd
gesommeerd om de werken tegen
eind van de maand juni 1977 af te
werken, geen gewag wordt gemaakt
van de mogelijke toepassing der
boete »;
Dat het om die reden beslist dat
eiseres « niet voidaan heeft aan de
voorschriften van artikel 1146 van
het Burgerlijk Wetboek » en derhalve geen aanspraak kan maken
op de vertragingsboete »;
Overwegende dat artikei 1146 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
schadevergoeding dan eerst verschuldigd is wanneer de schuldeiser
in gebreke is zijn verbintenis na te
komen, behalve indien hetgeen de

schuidenaar zich verbonden heeft te
geven of te doen, niet kon gegeven
of gedaan worden dan binnen een
bepaalde tijd, die hij heeft Iaten
voorbijgaan;
Dat, hoewei die bepaling inhoudt
dat de schuldeiser, om aanspraak op
schadevergoeding te hebben, op duidelijke en ondubbeizinnige wijze
aan de schuldenaar zijn wii moet
hebben laten kennen om de verbintenis te zien uitvoeren, zij evenwei
aan de schuldeiser niet opiegt de
schuidenaar ervan te verwittigen
dat, bij niet-uitvoering of vertraging
in de uitvoering van de verbintenis,
hij de wettelijke of contractuele
gevoigen daarvan zal moeten ondergaan;
Overwegende dat, Iuidens artikel
1229 van het Burgerlijk Wetboek,
het strafbeding de schade vergoedt
die de schuldeiser lijdt ten gevoige
van het niet-nakomen van de hoofdverbintenis; dat het strafbeding derhalve niets anders is dan de vaststelling vooraf van de schade die
voor de schuldeiser zal voortvloeien
uit het niet-nakomen, en onder
meer het niet tijdig nakomen, van
de hoofdverbintenis;
Dat hieruit voigt dat, voor de toepassing van het strafbeding, zoals
voor de aanspraak op schadevergoeding, de ingebrekestelling niet meer
behoeft in te houden dan de duidelijke en ondubbelzinnige uitdrukking van de wii van de schuideiser
om de hoofdverbintenis te zien uitvoeren;
Overwegende dat het arrest derhalve, door te beslissen dat ten deze
niet werd voldaan aan de voorschriften van artikei 1146 van het Burgerlijk Wetboek om de enkeie reden
dat in de sommatie niet werd vermeld dat de vertragingsboete zou
worden toegepast, die wetsbepaling
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

-48Om die redenen, ongeacht de overige onderdelen, die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het
uitspraak doet, ten aanzien van eiseres en van verweerster, over de
vraag van eiseres tot uitbreiding
van de opdracht van de deskundige
en over de kosten gevallen aan de
zijde van deze partijen; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk
vernietigde
arrest;
houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
16 september 1983- 1" kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.
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BEWIJS DOOR GESCHRIFT
BEWIJSKRACHT VAN AKTEN - BURGERLIJKE
ZAKEN - STATUTEN VAN EEN VENNOOTSCHAP MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN AKTEN- BEGRIP.

Bewijskracht van de statuten van een
vennootschap wordt miskend door de
rechter die aan die statuten een uitleg~
ging geeft die niet verenigbaar is met
de bewoordingen ervan (1). (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
(MR. VAN BUGGENHOUT T. VERGAELEN)
ARREST

(A.R. nr. 3865)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

-----------------!
Zie Cass.,
nov.
en
maart
(1)

26

1982

(A.C., 1982-83, nrs. 197 en 382).

10

1983

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1165, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 129,
130, 136, 137, 70, 70bis, 72, 73, 74, eerste,
tweede, derde en vijfde lid, 76, 77, 78, 79,
80 van de gecoordineerde wetten op de
vennootschappen, vervat in titel IX van
boek I van het Wetboek van Koophandel,
2, 3, 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 19 van
de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken, zijnde titel XVIII
van hoek III van het Burgerlijk Wetboek,
meer bepaald 3" bis, (gewijzigd door het
enig artikel van de wet van 13 januari
1977) en 4" van vermeld artikel 19, en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, dat ten opzichte
van eiser de inschrijving van de schuldvordering van verweerster wegens achterstallig loon in het bevoorrecht passief
van het faillissement van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gilvac Products beveelt en dat
vaststelt dat verweerster enige zaakvoerster was van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Gilvac
Products, de beslissing dat verweerster
zich niettemin in een band van ondergeschiktheid bevond met voormelde vennootschap grondt op de beschouwingen :
dat, blijkens een overeenkomst van
20 januari 1981 tussen de naamloze vennootschap Cegec International en de
besloten vennootschap Hicco Chemie,
verweerster zich in werkelijkheid voor
alle handelingen diende te richten tot de
heer Hilgerdenaar en dat zij bevelen en
richtlijnen ontving van de hiertoe krachtens de statuten van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gilvac Products gemachtigde personen, die tevens eigenaars van de handelszaak waren, en verder dat verweerster met de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Gilvac Products door een arbeidsovereenkomst was
verbonden; dat zij sedert het begin een
vast loon ontving waarop de afhoudingen
gebeurden krachtens de fiscale wetgeving en de sociale zekerheid; dat verweerster in haar hoedanigheid van enige
zaakvoerster, volgens de statuten,
slechts bevoegd was om de vennootschap
te verbinden tot een miljoen frank,
hoven welk bedrag de handtekening van
Hilgerdenaar nodig was; dat · zij geen
enkel maatschappelijk deelbewijs heeft
onderschreven en dus volstrekt niets
heeft ingebracht; dat zij diende aanwezig
te zijn bij de opening van de kantooruren en ter beschikking te staan voor de

1~1
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49Overwegende dat de overeenkomst van 20 januari 1981 tussen de
naamloze vennootschap Cepec International en de besloten vennootschap Ricco Chemie geen enkele
vermelding bevat waaruit kan blijken dat verweerster zich « in werkelijkheid )) voor alle handelingen
moest wenden tot Hilgerdenaar;

telefoongesprekken en het voeren der
briefwisseling; dat verweerster niet
ingescbreven was in het handelsregister
en recbt bad op betaalde vakantie, en
dat de arbeidsovereenkomst in de mogelijkbeid voorzag van verbreking met zoals inzake arbeidsovereenkomsten
voor bedienden - een opzeggingstermijn volgens de wettelijke bepalingen,
docb maximaal zes maanden,
terwijl, eerste onderdeel, de termen
van de overeenkomst van 20 januari
1981, die, zoals eiser stelde in zijn akte
van boger beroep, totaal vreemd is aan
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijheid Gilvac Products en aan
het geding tussen partijen, onmogelijk
geinterpreteerd kunnen worden in de zin
dat verweerster zich in werkelijkheid
voor alle handelingen diende te richten
tot Hilgerdenaar, zodat bet arrest de
bewijskracbt van die overeenkomst miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) en aldus op onwettige wijze tot het
bestaan van een band van ondergeschiktheid besluit (schending van de artikelen
2, 3 en 4 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten)
alsmede tot de inschrijving in bet
bevoorrecht passief van de schuldvordering van verweerster wegens achterstallig loon (schending van artikel 19, 3"bis
en 4", van de wet van 18 december 1851
op de voorrechten en hypotheken);
tweede onderdeel, de statuten van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Gilvac Products geen
personen machtigen om bevelen en richtlijnen te geven aan verweerster wat
betreft de uitoefening van haar functies
van bediende, zodat het arrest de bewijskracht van deze statuten miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) en aldus op
onwettige wijze tot het bestaan van een
band van ondergeschiktheid besluit
(schending van de artikelen 2, 3 en 4 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten) alsmede tot de
inschrijving in het bevoorrecht passief
van de schuldvordering van verweerster
wegens achterstallig loon (schending van
artikel 19, 3"bis en 4", van de wet van
18 december 1851 op de voorrechten en
hypotheken);

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft

------- r- '· --_

Overwegende dat de considerans
dat (verweerster), bij het uitoefenen van haar tweeerlei functies,
bevelen en richtlijnen ontving van
de hiertoe krachtens de statuten der
vennootschap gemachtigde personen ))' het oordeel inhoudt dat personen krachtens de statuten konden
worden gemachtigd om verweerster
als werkneemster bevelen en richtlijnen te geven; dat in de statuten
dienaangaande geen enkele vermelding voorkomt;
«

Overwegende dat het arrest derhalve de bewijskracht van de akten
miskent;
Dat de onderdelen gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het
arrest in zoverre het de schuldvordering van verweerster wegens achterstallig loon toelaat in het passief
van het faillissement van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gilvac Products en
uitspraak doet over de kosten;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
16 september 1983 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Biitzler.

50 Nr. 33
1e

16 september 1983

KAMER -

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - ONTEIGENING BLJ , HOOGDRINGENDE » OMSTANDIGHEDEN ONTEIGENENDE INSTELLING DIE DOOR EEN FEITELIJKHEID IN HET BEZIT KOMT VAN HET
ONTEIGENDE GOED - FEITELIJKHEID DIE DE
GEVOLGEN VAN DE ONTEIGENING NIET KAN
DOEN ONTSTAAN EN DIE EVENMIN AFBREUK
KAN DOEN AAN DE NOODZAAK EN DE URGENTIE VAN DE ONTEIGENING.

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - ONTEIGENING BIJ • HOOGDRINGENDE » OMSTANDIGHEDEN SCHRIJVING - BEGRIP.

PLAATSBE-

1• Een feitelijkheid waardoor de instel-

ling voor wier rekening onteigenc!
wordt in het bezit komt van het ontelgend goed, staat !os_ van J:et O!!~eige
ningsrecht van d1e mstellmg; ZlJ kan
door die feitelijkheid de gevolgen van
de onteigening bij « hoogdri!!gende ~
omstandigheden niet verkriJgen,- ZlJ
kan ook geen afbreuk doen aan df!.
noodzaak en de urgentie van de onteigening (1).
2" Onverminderd

vergoeding van de
schade veroorzaakt door een onwettige, voortijdige inbezit.11eming is voldaan aan de artt. 4, 10 en 11 van de
Onteigeningswet van 26 juli 1962 wanneer na een onwettige inbezitneming,
de plaatsen worden beschreven in de
staat waarin de aangewezen deskundige ze aantreft.

(ALDERSON E., ALDERSON J., MATHURIN, LONTIE T. WEGENFONDS, BELGISCHE STAAT - MIN.
V. OPENBAREWERKEN)
ARREST

(A.R. nr. 3877)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1980 door het
Hof van 3eroep te Brussel gewezen;

------------------!
(1) Cass., 8 maart 1979 (A.C., 1978-79, 808).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 11, 107 van de
Grondwet, 1 tot 11 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte, vervat in artikel 5 van
de wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, van de bewijskracht gehecht
door de artikelen 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek aan het koninklijk
besluit van 5 juli 1968 betreffende de
onteigening van onroerende goederen te
Zaventem en Sterrebeek, en meer
bepaald aan artikel 1 van dit koninklijk
besluit,
doordat het arrest het middel heeft
verworpen waardoor de eisers deden gelden dat, na door koninklijk besluit van
5 juli 1968 gemachtigd te zijn geweest
om overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 26 juli 1962 over te gaan tot
de onteigening van een dee! van een perceel gelegen te Zaventem en toebehorende aan de eisers, de Intercommunale
Vereniging voor de Autosnelweg E5 zonder enige procedure bezit had genomen
van het bewuste goed en er werken had
doen uitvoeren, welke als gevolg hadden.
dat enerzijds de plaatsbeschrijving van
de oorspronkelijke toestand van het
kwestieuze goed, welke vereist is voor
het ramen van de aan de onteigende verschuldigde vergoeding, niet meer kon
gebeuren, en dat anderzijds er geen
hoogdringende omstandigheden meer
bestonden om aan gezegde intercommunale vereniging toe te laten bij middel
van de procedure bepaald in de wet van
26 juli 1962 tot onteigening over te gaan,
en doordat het arrest zijn beslissjng
heeft laten steunen op de beschouwing,
ten eerste, dat de onregelmatige inbezitneming door gezegde intercommunale
vereniging de regelmatigheid van de
.onteigeningsprocedure niet kon raken,
daar deze procedure een ander doel
nastreeft dan de inbezitneming, namelijk
de eigendomsoverdracht, en dat de hoogdringendheid, geconstateerd door het
koninklijk besluit van 5 juli 1968, niet
moest blijven voortbestaan bij de aanvang of tijdens de onteigeningsprocedure, en, ten tweede, dat aan artikel 10
van de wet van 26 juli 1962, te weten de
plaatsbeschrijving door de deskundige,
werd voldaan, dat de aangestelde deskundige de desbetreffende verrichtingen
'in zijn staat van beschrijving van
30 maart 1972 had neergepend, en dat de
,in bewuste staat van plaatsbeschrijving
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-51vermelde omstandigheid, namelijk de
onmogelijkheid wegens de uitvoering
van de door de onteigening beoogde werken de oorspronkelijke toestand te
beschrijven, de onteigening niet aantastte en ook geen vergoedingsprobleem
deed rijzen, daar het aan de deskundige
mogelijk was geweest de oppervlakte
van het onteigende goed te bepalen,
terwijl, eerste onderdeel, nu artikel 1
van voormeld koninklijk besluit van
5 juli 1968 toeliet tot onteigening over te
gaan volgens de procedure bepaald in de
artikelen 2 en 11 van voormelde wet
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, om reden
dat het algemeen nut de onmiddellijke
inbezitneming van het kwestieuze goed
vorderde, hieruit volgt dat deze beschikking van gezegd koninklijk besluit als
doel had een spoedige regelmatige inbezitneming mogelijk te maken zoals
bedoeld in artikel 11 van gezegde wet, en
geenszins het geval beoogde waar voormelde intercommunale vereniging reeds
op onregelmatige wijze bezit van het
kwestieuze goed zou hebben genomen;
waaruit verder volgt dat het bestreden
arrest, door te beslissen dat de onregelmatige inbezitneming de regelmatigheid
van de onteigeningsprocedure niet kon
raken, de bewijskracht schendt welke
door de artikelen 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek gehecht wordt aan
voormeld koninklijk besluit van 5 juli
1968 en meer bepaald aan artikel 1 van
dit koninklijk besluit;
tweede onderdeel, nu gezegde intercommunale vereniging haar toevlucht
had genomen tot de procedure, bepaald
in de artikelen 2 en 11 van voormelde
wet betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte, in
andere omstandigheden dan die welke
bedoeld waren in voormeld koninklijk
besluit van 5 juli 1968, namelijk de noodzakelijkheid van een dadelijk regelmatig
te verrichten inbezitneming, nu artikel 1
van gezegde wet de toevlucht tot gezegde
procedure slechts toelaat in de omstandigheden bedoeld door het koninklijk
besluit, dat de noodzakelijkheid van een
onmiddellijke inbezitneming constateert,
hieruit volgt dat het bestreden arrest de
artikelen 11, 107 van de Grondwet en 1
van voormelde wet schendt, door aan
verweerster toe te laten tot onteigening
over te gaan op andere manieren dan
die welke door de wet zijn voorgeschreven;

derde onderdeel, nu de plaatsbeschrijving, bedoeld door de artikelen 4, 10 en
11 van voormelde wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, zich niet ertoe mag beperken
de oppervlakte van het onteigende goed
te bepalen maar ook zijn oorspronkelijke
toestand moet beschrijven, ten einde een
juiste schatting van de toe te kennen.
vergoeding toe te laten, en nu uit het
verslag van de aangestelde deskundige
bleek dat dergelijke beschrijving ten
gevolge van de door verweerster uitgevoerde werken onmogelijk was gemaakt,
hieruit volgt dat het bestreden arrest
gezegde artikelen van gezegde wet
schendt door te beslissen dat, spijt voormelde omstandigheden, de door verweerster gevolgde procedure wettelijk was :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, in de
considerans waarin het bevestigt
dat de betrokken onteigeningsprocedure overeenkomstig de in het middel genoemde wet van 1962 een
ander doel nastreeft dan de inbezitneming, namelijk de eigendomsoverdracht, geen uitlegging geeft van
het koninklijk besluit van onteigening van 5 juli 1968, en met name
ook niet van artikel 1 van dat
besluit;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, hoewel de
omstandigheid dat de onteigenaar
op een onregelmatige wijze bezit
genomen heeft van het litigieuze
eigendom, hem geen enkel recht
kan doen verkrijgen dat het gevolg
is van het instellen of voltrekken
van een regelmatige onteigeningsprocedure, die feitelijkheid nochtans
geen afbreuk kan doen aan de noodzaak en de urgentie van de onteigening noch aan het recht om daartoe
over te gaan, met name met het oog
op een regelmatige inbezitneming,
zulks onverminderd vergoeding van
de schade veroorzaakt door de
·Onwettige voortijdige inbezitneming;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

-52Wat het derde onderdeel betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel, door de
verweerders aangevoerd en hieruit
afgeleid dat het deskundigenverslag,
waarop het middel berust, aan het
Hof niet is OVergelegd;
Overwegende dat het arrest de
inhoud van het stuk, in zoverre het
middel erop berust, vermeldt;
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1° OVEREENKOMST -

PRINCIPE VAN
UITVOERING TE GOEDER TROUW - BEGINSEL
VOLGENS HETWELK EEN PARTIJ GEEN MIS·
BRUIK MAG MAKEN VAN DE HAAR BIJ DE
OVEREENKOMST TOEGEKENDE RECHTEN.

2° OVEREENKOMST -

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het onderdeel zelf
Overwegende dat de artikelen 4,
10 en 11 van de genoemde wet
betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte, vervat in artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962, weliswaar voor een
regelmatige inbezitneming vereisen
dat een plaatsbeschrijving wordt
opgemaakt v66r de inbezitneming;
dat zulks evenwel niet wegneemt
dat aan die bepalingen is voldaan
wanneer, na een onwettige inbezitneming, de plaats wordt beschreven
in de staat waarin de aangewezen
deskundige ze aantreft, onverminderd vergoeding van de schade veroorzaakt door een onwettige, voortijdige inbezitneming;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

PRINCIPE VAN
UITVOERING TE GOEDER TROUW - MISBRUIK
DOOR EEN PARTIJ VAN DE HAAR BIJ DE
OVEREENKOMST TOEGEKENDE RECHTEN BEGRIP.

1° en 2° Hoewel het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer
moeten worden gebracht, een partij
verbiedt misbruik te maken van de
rechten die een contract haar toekent,
is een dergelijk misbruik maar aanwezig wanneer die partij uitsluitend in
haar eigen belang gebruik maakt van
een recht dat zij aan de overeenkomst
ontleent en daaruit een voordeel trekt
dat buiten verhouding is met de overeenkomstige last van de andere partij.
(Art. 1132 B.W.)
(« AUTO-LOCOMOTION • N.V. T. TIMMERMANS,
« FIAT BELGIO » N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6694)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 april 1981 door het
naar
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1382,
1383 van bet Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet en van bet algemeen
beginsel inzake bet misbruik van recht,
doordat bet arrest, na erop gewezen te
Om die redenen, verwerpt de hebben dat in de arbeidsovereenkomst
voorziening; veroordeelt de eisers in voor bedienden was bepaald dat « de
schaal van de commissielonen op elk
de kosten.
ogenblik kan worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving (artikel 7), de
16 september 1983 - 1• kamer - Voor- vennootschap Auto-Locomotion vrij de
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit- verkoopsector mag vaststellen die in elk
ter - Verslaggever : de h. Soetaert geval zal liggen in bet gedeelte van BraGelijkluidende conclusie van de h. bant dat rechtstreeks door haar wordt
Declercq, advocaat-generaal - Advoca- geexploiteerd (artikel 9), de vennootten : mrs. Bayart en Claeys Bouuaert.
schap op elk ogenblik een andere sector
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-53mag toewijzen en daarin alle wijzigingen
mag aanbrengen die ze nodig acht (artikel 9), de verkoper er uitdrukkelijk van
afziet ... enige wijziging van de sector
aan te voeren als een reden van de
beeindiging van de overeenkomst (artikel 9), de thans of in de toekomst aan de
verkoper toegewezen sector niet exclusief is (artikel 10), dat een bijzondere circulaire de toepasselijke bepalingen zal
vaststellen als de verkoper in een andere
sector wordt geplaatst (artikel 13) », en
na te hebben aangenomen dat die « contractuele bepalingen , « wettig » waren,
niettemin beslist dat de ten deze door
eiseres gedane verandering van sector
onwettig is en de overeenkomst eenzijdig beeindigt, op grand dat zij die contractuele clausules zou hebben gebruikt
in omstandigheden die onverenigbaar
waren met het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten
worden gebracht, in zoverre ze enkel zou
hebben gehandeld met de bedoeling
« geen financieel nadeel te lijden » door
de verkleining van haar exploitatiezone
en te vermijden dat Fiat Belgio en zijzelf
ontslagvergoedingen
zouden
moeten
betalen en aldus geen rekening hield
met « de belangen van haar vertegenwoordigers door hen de financiele gevolgen van de beperking van de in concessie gegeven zone te laten dragen »,
terwijl zij hen had moeten ontslaan als
zij hun geen sector kon verschaffen die
overeenkwam met de hun vroeger toegewezen sector,
terwijl, hoewel het in artikel 1134,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
neergelegde beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten
worden gebracht, een contractpartij belet
misbruik te maken van de rechten die
dit contract haar toekent, een dergelijk
misbruik onderstelt, hetzij dat die partij
louter met boos opzet gebruik maakt van
haar contractueel recht, hetzij dat zij
ervan gebruik maakt zonder daarbij
belang te hebben, doch met ernstige
gevolgen voor haar medecontractant,
hetzij nog dat, hoewel dit belang bestaat,
het zeer klein is in vergelijking met de
correlatieve last van de andere partij;
daaruit volgt : 1" dat het arrest een
tekortkoming van eiseres en haar verplichting om de litigieuze arbeidsovereenkomst voor bedienden te goeder
trouw uit te voeren, niet wettig heeft
kunnen afleiden uit het enkele feit dat
zij uitsluitend in haar eigen belang
gebruik zou hebben gemaakt van de
rechten welke die overeenkomst haar

toekende, zonder vast te stellen dat dit
belang niet in verhouding stand tot de
omvang van de correlatieve nadelen voor
verweerder (schending van de in het
middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van artikel 1134, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek), 2" dat bijgevolg
het arrest, door ten deze aan die contractuele clausules geen gevolg te willen
'geven, de verbindende kracht ervan miskent (schending van artikel 1134, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek en van de overige in het middel
aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat het arrest, na de
wettigheid te hebben vastgesteld
.van de in het middel weergegeven
clausules van de arbeidsovereenkomst voor bedienden betreffende
de wij ziging door eiseres van de verkoopsector die aan verweerder als
vertegenwoordiger was toegewezen,
beslist dat de sectorverandering
door eiseres onwettig is en de overeenkomst eenzijdig beeindigt, op
grond dat eiseres die contractuele
clausules heeft toegepast in omstandigheden die onverenigbaar zijn met
het beginsel dat de overeenkomsten
te goeder trouw ten uitvoer moeten
worden gebracht;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat eiseres, die uitsluitend verlangde geen financieel nadeel te
moeten lijden wegens de verkleining van haar exploitatiezone door
verweerster, concessiegevende vennootschap, en te vermijden dat die
vennootschap en zijzelf ontslagvergoedingen zouden moeten betalen,
geen rekening heeft gehouden met
de belangen van haar vertegenwoordigers, met wie zij geen overleg
heeft gepleegd, door hen de
financiele gevolgen van de beperking van de in concessie gegeven
zone te laten dragen, terwijl zij hen
had moeten ontslaan als zij hun
geen sector kon verschaffen die
overeenkwam met de hun vroeger
toegewezen sector;
Overwegende dat, hoewel het in
artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek neergelegd beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, een
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-54contractpartij verbiedt misbruik te
maken van de rechten die dit contract haar toekent, een dergelijk
misbruik onderstelt dat, wanneer
die partij, uitsluitend in haar eigen
belang, gebruik maakt van een
recht dat zij aan de overeenkomst
ontleent, zij daaruit een voordeel
trekt dat buiten verhouding is met
de correlatieve last van de andere
partij;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het arrest een tekortkoming van
eiseres aan haar verplichting om de
litigieuze arbeidsovereenkomst voor
bedienden te goeder trouw uit te
voeren, niet wettig heeft kunnen
afleiden uit het enkele feit dat zij
uitsluitend in haar eigen belang
gebruik zou hebben gemaakt van de
rechten welke die overeenkomst ·
haar toekende, zonder vast te stellen dat de nadelen die er voor verweerder uit voortvloeien, niet in verhouding staan tot de voordelen die
eiseres trok uit de uitoefening van
het haar bij de overeenkomst toegekende recht;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat door de aanneming van het eerste middel het
tweede en het derde middel doelloos
zijn geworden;
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BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESTAAN
VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST TUSSEN
PARTIJEN VOLGENS DE RIJKSDIENST VOOR
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID - BEWIJSLAST - BEGRIP.

Niet naar recht verantwoord is het
arrest dat, hoewel het niet beslist dat
de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid als eiser niet heeft bewezen
dat er tussen twee partijen een
arbeidsovereenkomst bestaat waardoor
ze onderworpen zijn aan de sociale
zekerheid, vereist dat deze dienst aantoont dat de aangevoerde feitelijke elementen ieder ander contract uitsluiten.
(Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)

(RIJKSDIENST
VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID T. INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL
DE BRUXELLES C.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6869)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1981
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 870 van het
Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat, om het boger beroep van
eiser niet gegrond te verklaren en zijn
oorspronkelijke vordering af te wijzen,
het arrest, na terecht erop gewezen te
hebben dat « appellant als eiser bet
bewijs moet leveren », in de eerste
19 september 1983 - a• kamer - Voor- plaats beslist dat die verplichting ten
deze impliceert dat niet de mogelijkheid
zitter : de h. Delva, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijk- of zelfs de waarschijnlijkheid van het
luidende conclusie van de h. Duchatelet, bestaan van een arbeidsovereenkomst,
eerste advocaat-generaal - Advocaten : doch de onverenigbaarheid van de aangevoerde toestand met enig ander conmrs. Simont en Bayart.
tract wordt aangetoond, en vervolgens
Op dezelfde dag zijn drie arresten in « dat geen enkel van de elementen » die
dezelfde zin gewezen op de voorzieningen van het vermeldt (namelijk de door de partijdezelfde eiseres tegen beslissingen van
dezelfde datum van het Arbeidshof te Brussel en aan de overeenkomst gegeven uitlegin zake : 1' Charles, arrest nr. 6695; 2' Petiau, ging, de aard van de verrichte werkarrest nr. 6696; 3' Cuvelier, arrest nr. 6697, en zaamheden, de « wijze waarop de overdezelfde verweerster.
eenkomst is uitgevoerd », het « niet

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
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-55aangesloten zijn bij de sociale zekerheid
en bij de B.T.W. •) niet met zekerheid tot
een dergelijke onverenigbaarheid kan
doen besluiten,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
van eiser enkel kon verlangen dat hij
bewijst dat de in het litigieuze contract
voorkomende elementen wezen op het
bestaan van een arbeidsovereenkomst;
als dat bewijs eenmaal was geleverd,
verweerster, met toepassing van de artikelen 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek, eventueel moest aantonen dat
die elementen verenigbaar zijn met een
ander naar behoren genoemd contract;
met andere woorden, verweerster in
voorkomend geval moest aantonen dat
zij een ander contract dan een arbeidsovereenkomst had willen sluiten en dat
de voorwaarden van dat contract vervuld
waren; daaruit volgt dat het arrest, door
eiser te verplichten niet « de mogelijkheid of zelfs de waarschijnlijkheid van
het bestaan van een arbeidsovereenkomst, doch de onverenigbaarheid van
de toestand met enig ander contract te
bewijzen », de regels betreffende de last
en de volgorde van de bewijzen schendt
(schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek);

van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, de partij die zich
beroept op een arbeidsovereenkomst
het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert;
Dat de verwerende partij in voorkomend geval moet aantonen dat zij
een ander contract dan een arbeidsovereenkomst had willen sluiten en
dat de voorwaarden van dat contract
zijn vervuld;
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat eiser niet het bewijs
heeft geleverd van de feiten die hij
in verband met het bestaan van een
arbeidsovereenkomst aanvoert, doch
verlangt dat hij aantoont dat de
aangevoerde toestand onverenigbaar
is met enig ander contract;

Dat het arrest aldus eiser een verplichting oplegt die niet in de wet
tweede onderdeel, het arrest zich ertoe voorkomt;

beperkt eiser te verplichten de onverenigbaarheid van de aangevoerde toestand « met enig ander contract • te
bewijzen; het niet vaststelt wat de aard
van het tussen verweerster en haar
bediende gesloten contract is of kan zijn;
dat ander contract niet kan worden ge1ndificeerd door een van de door het arrest
vermelde elementen daar ze, volgens de
bewoordingen van het arrest, enkel kunnen doen besluiten dat het mogelijk is
dat ze « verenigbaar » zijn met « enig
ander contract »; daaruit volgt dat het
arrest, door derhalve de beslissen dat
eiser het bewijs moet leveren van « de
onverenigbaarheid van de aangevoerde
toestand met enig ander contract •, dat
niet nader is genoemd, eiser een onmogelijk te leveren bewijs oplegt; het hem
immers een onbepaalde negatieve stelling doet bewijzen, namelijk dat de in
het litigieuze contract beschreven toestand geenszins verenigbaar is met het
bestaan van enig ander contract dan een
arbeidsovereenkomst; het arrest aldus
ook de regels inzake de bewijslast
schendt (schending van de artikelen 1315

Dat het bijgevolg voormelde wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Luik.
19 september 1983 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - GelijkJuidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat :
mr. De Bruyn.
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56 oprit, in de richting van de Tolstraat; een
berm met een oprit kan niet gelden als
verhoogde berm in de zin van de wegcode; 2. het parkeren ter plaatse kan
2" KAMER - 20 september 1983
geen enkel gevaar of hinder teweegbrengen voor de andere weggebruikers; het
1° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE- vonnis a quo komt geen van beide
bemerkingen tegemoet; het merkt ten
GLEMENT, ART. 24 - DRAAGWIJDTE.
onrechte op dat aile elementen van het
misdrijf aanwezig zijn door de vaststel2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN ling dat de verhoogde berm in de
- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN bebouwde kom gelegen is; op deze wijze
TOT EEN ONDERZOEK VAN FElTEN WAAR- wordt niet aangetoond dat het een plaats
VOOR HET NIET BEVOEGD IS- NIET ONTVAN- betreft waar het parkeren een duidelijk
KELIJK MIDDEL.
gevaar zou kunnen betekenen voor de
andere weggebruikers of waar het hun
1" Art. 24 Wegverkeersreglement ver- onnodig zou kunnen hinderen » :
biedt in algemene bewoordingen een
voertuig te Jaten stilstaan of te laten
Overwegende dat het bestreden
parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen beteke- vonnis eiser veroordeelt wegens
nen voor de andere weggebruikers of overtreding van artikel 24, 1", van
waar het hen onnodig zou kunnen hin- het Wegverkeersreglement;
deren, en somt vervolgens een aantal
gevallen op waarin de voorwaarden
Overwegende dat artikel 24 van
van dit verbod moeten worden dit reglement in algemene bewoorbeschouwd als vervuld (1).
dingen verbiedt « een voertuig te
Nr. 36

laten stilstaan of te laten parkeren
op elke plaats waar het duidelijk
een gevaar zou kunnen betekenen
voor de andere weggebruikers of
waar het hen onnodig zou kunnen
hinderen »;
(ICKX)
Cverwegende dat voornoemd artikel vervolgens, bij wijze van voorARREST
beeld, een aantal gevallen opsomt
waarin
de voorwaarden van dit ver(A.R. nr. 8094)
ood moeten worden beschouwd als
vervuld, onder meer : « 1" op de trotHET HOF; - Gelet op het bestre- toirs en, binnen de bebouwde komden vonnis, op 7 april 1983 in hager men, op de verhoogde bermen,
beroep gewezen door de Correctio- behoudens plaatselijke reglementenele Rechtbank te Antwerpen;
ring »;

2" Niet ontvankelijk is het middel dat

het Hoi zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is (2). (Art. 95 Gw.)

c'ver het middel, letterlijk gesteld als
volgt : « de betichting is gesteund op
art. 24.1 van de wegcode; er moet derhalve blijken dat : 1. het over een verhoogde berm gaat; 2. er gevaar of hinder
ontstaat voor andere weggebruikers;
1. aan de berm ter zake is een duidelijke

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat eisers wagen geparkeerd
stand op een verhoogde berm die
binnen een bebouwde kom was gelegen en dat het parkeerverbod niet
door een plaatselijke reglementering
was opgeheven;
(1) Zie Cass., 14 juni 1965 (Bull. en Pas.,
Overwegende dat zodoende het
1965, I, 1112) en 21 okt. 1980 (A.C., 1980-81, vonnis de aanwezigheid van de wetnr. 116).
telijke bestanddelen van het bij arti(2) Cass., 7 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 13) kel 24, 1", van het Wegverkeersregleen « Over de Rechtsstaat », rede uitgesproken
door de heer procureur-generaal Dumon op de ment omschreven misdrijf vaststelt
plechtige openingszitting voor het Hof op en derhalve zijn beslissing wettelijk
3 sept. 1979, nr. 27:
verantwoordt;

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

-57Overwegende dat, voor bet ove- 1• Geen beslissing over de bevoegdheid
van de onderzoeksgerechten is de
rige, nu het bestreden vonnis de
beschikking van de raadkamer die de
onder 1 van bet middel vermelde
verdachte naar de correctionele rechtfeitelijke omstandigheid van de aanbank verwijst en de conclusie van de
wezigheid van een oprit in de richverdachte verwerpt waarbij werd aanting van de Tolstraat niet vaststelt,
gevoerd dat de zaak niet in staat was
bet onderzoek van bet middel bet
om de verwijzing naar de correctionele
Hof zou verplichten tot een onderrechtbank te bevelen (1).
zoek van de feiten waarvoor het niet
2" Niet ontvankelijk is de voorziening
bevoegd is;
welke de verdachte v66r de eindbeslisDat bet middel niet kan worden
sing heeft ingesteld tegen een arrest
aangenomen;
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over
En overwegende dat de subeen geschil inzake bevoegdheid van de
stanWHe of op straffe van nietigheid
onderzoeksgerechten, hem naar de corvoorgeschreven rechtsvormen in
rectionele rechtbank verwijst (2).
acht zijn genomen en de beslissing
(Art. 416 Sv.)
overeenkomstig de wet is gewezen;
(KUMPEN P., KUMPEN R.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 september 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, wnd. voorzitter -:Verslaggever: de h. De Peuter- Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ferdinand, Antwerpen.

Nr. 37
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1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

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

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE
KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
WAARBIJ HET VERZET VAN DE VERDACHTE
TEGEN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIET
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD- GEEN
UITSPRAAK OVER EEN GESCHIL INZAKE DE
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORZIENING VAN DE VERDACHTE VOQR DE EINDBESLISSING - NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

ARREST

(A.R. nr. 8278)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 28 juni 1983 gewezen
door bet Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat bet arrest niet
ontvankelijk verklaart bet verzet
van de eisers tegen de beschikking
van de raadkamer die hen naar de
correctionele rechtbank verwijst
wegens de bedrieglijke vervreemding of de bedrieglijke verplaatsing
van bestanddelen van een in pand
gegeven handelszaak, ten deze aandelen welke deel uitmaakten van de
handelszaak die in pand was gegeven ten bate van de naamloze vennootschap Bank van Parij s en de
Nederlanden en van de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 226, 227, 416,
tweede lid, 539 van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de Grondwet,

I----------------(1) Zie Cass., 29 okt. 1974 (A.C., 1975, 275) en
30 nov. 1976 (ibid., 1977, 371) en de noten, getekend E.K., onder laatstvermeld arrest.

(2) Cass., 27 sept. 1976 (A.C., 1977, 108),
30 november 1976, vermeld in de noot 1, en
9 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 349).

-
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. doordat het arrest vaststelt « dat aan
de raadkamer ... geenszins een betwisting nopens haar bevoegdheid werd
opgeworpen; dat de bestreden beslissing
aantoont dat de raadkamer ook niet een
dergelijke betwisting ambtshalve heeft
aangevoerd » en meteen het tussengekomen beroep (verzet) niet ontvankelijk
verklaart,
terwijl, eerste onderdeel, in een regelmatig genomen conclusie voor de raadkamer de eisers hadden aangevoerd dat
zij zich op 2 februari 1982 burgerlijke
partij hadden gesteld te Brussel tegen de
beheerders van de Bank van Parijs
onder meer wegens vaisheid in geschriften ten aanzien van een kredietovereenkomst van 2 april 1979 en dat het strafonderzoek en de behandeling ervan door
de onderzoeksgerechten te Brussei
essentieel samenhangt met de beweerde
betichting A (inbreuk op de wet op de
inpandgeving van de handelszaak), nu
de inpandgeving waarvan sprake dateert
van 2 april 1979 en een integrerend dee!
uitmaakt van de basisovereenkomst van
diezelfde datum, daar deze inpandgevingsovereenkomst de bijzaak uitmaakt
van de kredietovereenkomst, de hoofdzaak, en dat het « aan de raadkamer
behoort om, op dit punt onder meer
betreffende de bevoegdheid te handelen
ais naar recht, zoals voorgeschreven in
het Wetboek van Strafvordering onder
meer in verband met de opschorting van
behandeling, samenhang en regeling van
rechtsgebied »; derhalve het arrest de
artikeien 226, 227, 416, 539 van het Wethoek van Strafvordering en 97 van de
Grondwet schendt door het beroep (verzet) niet ontvankelijk te verklaren, daar,
zoals aangeduid in de regeimatig genamen conclusie, in hoger beroep aan de
raadkamer te Hasselt wei degelijk een
bevoegdheidsincident werd opgeworpen,
namelijk dat de beweerde feiten, ais bijzaak, een dergelijk verband vertonen
met een ander misdrijf, de hoofdzaak,
dat echter tot de bevoegdheid van een
andere rechtbank behoort, zodat de
goede rechtsbedeling vereist dat over
deze zaken samen en door dezelfde
rechtbank moet worden beslist, namelijk
de rechtbank te Brussel (schending van
aile ingeroepen wetsartikelen);
tweede onderdeel, het arrest tegenstrijdig, onvoidoende naar recht of dubbelzinnig op de regelmatig genomen conclusie antwoordt, nu het voor het Hof
niet mogelijk is uit te maken of het
arrest de in conclusie aangevoerde argumentatie verwerpt, omdat in feite er

geen probleem van samenhang werd
gesteld, dan wei of het inroepen van de
samenhang geen bevoegdheidsexceptie
uitmaakt (schending van alle ingeroepen
wetsbepalingen) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, met uitzondering van artikel 97 van de Grandwet, de ingeroepen wetsbepalingen
geen verband hebben met de aangevoerde grief;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige,
dat het arrest uitdrukkelijk melding
maakt van het verweer van de
eisers uit oogpunt van het verband
tussen de telastlegging en het strafonderzoek te Brussel, maar beslist,
zonder enige tegenstrijdigheid of
dubbelzinnigheid, dat bedoeld verweer geen betwisting nopens de
bevoegdheid van het onderzoeksgerecht uitmaakt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 416,
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering betrekking heeft op
de mogelijkheid tot het instellen
van een cassatieberoep en als dusdanig door het bestreden arrest niet
kan geschonden zijn;
Overwegende, voor het overige,
dat de eisers in conclusie voor de
raadkamer aanvoerden dat zij zich
burgerlijke partij hadden gesteld
voor de onderzoeksrechter te Brussel tegen de naamloze vennootschap
Bank van Parijs en de Nederlanden
en haar beheerders, wegens bank·breuk, misbruik van vertrouwen,
oplichting en valsheid in geschriften
met betrekking tot de kredietover.eenkomst waarmee de bedoelde
inpandgeving verband hield, en dat
.die zaak nog hangende was; dat zij,
op grond daarvan, na gewezen te
hebben op de verplichting van de
·raadkamer om in verband met
de opschorting van behandeling,
samenhang en regeling van rechts-
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-59gebied te handelen als naar recht,
in ondergeschikte orde aan de raadkamer vroegen vast te stellen dat zij
« hie et nunc niet bevoegd was om,
bij aanwezigheid van bezwaren, tot
de verwijzing te beslissen »;

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

20 september 1983- 2" kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boon, wnd.
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Overwegende dat de raadkamer, - Advocaten: mrs. Vandenberghe en De
zonder ambtshalve een betwisting Wispelaere, Brussel.

inzake haar bevoegdheid op te werpen, de eisers naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen en derhalve heeft geoordeeld over voldoende gegevens te beschikken om Nr. 38
die verwij zing te bevelen;

2•
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Overwegende dat de conclusie van
de eisers voor de kamer van inbeschuldigingstelling bet voor de raad- 1° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDkamer voorgedragen middel in
HAVING VAN DE HECHTENIS - WET OP DE
VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 5 - MOTIVEenigszins andere vorm herhaalde,
RING.
aanvoerende dat er een essentHHe
samenhang bestond tussen de feiten
in behandeling voor de raadkamer 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HA.NDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENISte Brussel, de hoofdzaak, en de feiVERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHten in behandeling te Hasselt, de
TEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE
bijzaak, en dat de raadkamer diende
VRIJHEDEN, ARTIKEL 6, LID 2 - VERMOEDEN
te handelen als naar recht, onder
VAN ONSCHULD WAAROP DE VERDACHTE
meer in verband met de opschorting
KRACHTENS DIE BEPALING AANSPRAAK KAN
van de behandeling, samenhang en
MAKEN VOOR RET VONNISGERECHT AFBREUK AAN DAT VERMOEDEN - BEGRIP.
regeling van rechtsgebied;
en 2" De ernstige en uitzonderlijke
Overwegende dat de conclusie, 1" omstandigheden,
eigen aan de zaak of
spijt haar bewoordingen en zoals
aan de persoonlijkheid van de verhet arrest oordeelt, de bevoegdheid
dachte, die dermate de openbare veivan de raadkamer om de bezwaren
ligheid raken dat de voorlopige hechteuit bet onderzoek te beoordelen,
nis moet worden gehandhaafd, worden
niet nauwkeurig omschreven en aan
niet afwees, doch slechts aanvoerde
het vermoeden van onschuld waarop
dat de zaak niet in staat was om de
de verdachte krachtens artikel 6, lid 2,
verwijzing te bevelen;

Overwegende dat het arrest, evenmin als de beschikking van de raadkamer, uitspraak doet over een
geschil inzake de bevoegdheid van
bet onderzoeksgerecht in de zin van
artikel 416, tweede lid, van het Wethoek van Strafvordering; dat zodanig arrest een voorbereidende
beslissing en een beslissing van
onderzoek is, waartegen v66r de
eindbeslissing geen cassatieberoep
openstaat;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden aanspraak kan
maken voor het vonnisgerecht, wordt
afbreuk gedaan, door het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat
zich ertoe beperkt te ·vermelden : het
uitgeven van gestolen cheques voor
een bedrag van meer dan een miljoen
is een zwaarwichtig feit dat wijst op
een gevaarlijke geestesgesteldheid en
het niet meewerken aan het onderzoek
bemoeilijkt de verdere opsporingen,
zodat de noodwendigheden van het
onderzoek de handhaving vereisen; de
stoutmoedigheid waarmede de misdrijven gepleegd werden, in acht genomen
de vroegere veroordelingen en de nog

-
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ha]Jgende vervolgingen in een andere
zaak van zware inbraken en diefstal- ·
len en helingen, wijzen op een geestesgesteldheid die een gevaar is voor de
openbare veiligheid, nu huidige feiten,
het strafrechtelijk verleden van de verdachte en de hangende vervolgingen
voor de vakantiekamer van het hoi
(van beroep) bewijzen dat recidive een
zekerheid is, mocht hij in vrijheid worden gesteld (1). (Art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
(MEIRIAEN)
ARREST

(A.R. nr. 8316)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 augustus 1983 door
het Hof van Beroep te Gent, kamer
van inbeschuldigingstelling, gewezen;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging
van
de
beroepen
beschikking, de handhaving van de
voorlopige hechtenis van eiser
beveelt ter zake van valsheid in
geschriften en gebruik, oplichting en
he ling;

Overwegende dat ten deze de
kamer van inbeschuldigingstelling
beslist tot handhaving van de hechtenis op grond van de door het
arrest overgenomen redenen van de
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie, met name, enerzijds, de gegevens in de beroepen
beschikking vermeld, dit is « het uitgeven van gestolen cheques voor
een bedrag van meer dan een miljoen is een zwaarwichtig feit dat
wijst op een gevaarlijke geestesgesteldheid, en het niet meewerken
aan het .onderzoek bemoeilijkt de
verdere opsporingen, zodat de noodwendigheden van het onderzoek de
handhaving vereisen », en, anderzijds, de eigen redengeving « dat de
stoutmoedigheid waarmede de misdrijven gepleegd werden, in acht
genomen de vroegere veroordelingen en de nog hangende vervolgingen in een andere zaak vart zware
inbraken en diefstallen en helingen
wijzen op een geestesgesteldheid die
een gevaar is voor de openbare veiligheid, nu huidige feiten, het strafrechtelijk verleden van de verdachte
en de hangende vervolgingen voor
de vakantiekamer van het hof
bewijzen dat recidive een zekerheid
is, mocht hij in vrijheid worden
gesteld »;

Over het ambtshalve aangevoerde middel; afgeleid uit de schending van de
artikelen 5 van de wet op de voorlopige
hechtenis, gewijzigd bij de wet van
13 maart 1973, en 6, lid 2, van bet Verdrag tot Bescherming van de Rechten
Overwegende dat, wat de gegevan de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten op 4 november 1950 en vens overgenomen van de beroepen
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 : beschikking betreft, de zwaarwich-

Overwegende dat krachtens de
voormelde bepaling van de wet op
de voorlopige hechtenis de beslissing van het onderzoeksgerecht,
waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen, melding moet maken van de aan de
zaak of aan de persoonlijkheid van
de verdachte eigen gegevens die .
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden opleveren en waardoor in
het belang van de openbare veiligheid de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt vereist;

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

(1) Zie Cass., 3 sept. 1974 (A.C., 1975, 10) en
15 juni 1976 (ibid., 1976, 1149).

tigheid van het ten laste gelegde feit
op zichzelf niet volstaat om de handhaving van de voorlopige hechtenis
te verantwoorden, en de considerans
« het niet meewerken aan het
onderzoek bemoeilijkt de verdere
opsporingen, zodat de noodwendigheden van het onderzoek de handhaving vereisen » het Hof niet in de
mogelijkheid stelt te onderscheiden
of de rechter van oordeel is dat verdachte na zijn invrijheidstelling het
onderzoek zou kunnen belemmeren,
bij voorbeeld door vlucht, bei"nvloeding van getuigen of het doen verdwijnen van bepaalde bewijzen, in
welk geval dan nog gegevens eigen
aan de zaak of aan de persoonlijk-
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heid van de verdachte moesten aan- Nr. 39
gehaald worden die de vrees voor
zodanige gebeurtenissen doen ont2' KAMER - 21 september 1983
staan, dan wel dat de voorlopige
hechtenis enkel geboden is om het
nog niet voltooid onderzoek te vergemakkelijken, in welk geval de AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
omstandigheid die de openbare veiOVEREENKOMST - VERKEERSONGEligheid zou raken, geen verband
VAL - ARREST WAARBIJ EEN BESTUURDER
heeft met de zaak of de persoonlijkALLEEN
AANSPRAKELIJK
WORDT
VERheid van de verdachte;
KLAARD VOOR DE SCHADE- VASTSTELLING
IN FEITE VAN HET ARREST DAT, ZELFS ALS
Overwegende dat, wat de overgeDE ANDERE BESTUURDER EEN FOUT HAD
nomen eigen redengeving van de
BEGAAN, DEZE GEEN INVLOED ZOU HEBBEN
vordering van het openbaar ministeGEHAD OP HET LITIGIEUZE ONGEVAL EN
rie betreft, de kamer van inbeschulZIJN GEVOLGEN - NAAR RECHT VERANTdigingstelling, die ten deze als
WOORDE BESLISSING.
onderzoeksgerecht
optreedt
en
slechts over de schuld van een verdachte mag oordelen wanneer zij tot Naar recht verantwoord is het arrest dat
beslist dat de botsing uitsluitend verinternering of opschorting van uitoorzaakt is door de lout van een
spraak van de veroordeling beslist,
bestuurder en dat de lout van een
daardoor vaststelt dat eiser, die tot
andere bestuurder geen oorzakelijk
aan de veroordeling moet geacht
verband met het ongeval vertoont, nu
uit zijn vaststellingen blijkt dat de
worden onschuldig te zijn, de feiten
schade, zoals zij zich heeft voorgewaarvan hij wordt verdacht, heeft
daan, toch zou zijn voorgevallen zongepleegd; dat zij derhalve niet aileen
der de lout van de tweede bestuurder
over de schuld van de verdachte
(1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
oordeelt maar tegens afbreuk doet
aan het vermoeden van onschuld
waarop de verdachte krachtens artikel 6, lid 2, van het voormelde VerT. « A.G. VAN 1830 • N.V., PETIT, DICK,
drag aanspraak kan maken voor het (HENRY
«BRASSERIE DE PERONNES » P.V.B.A.)
vonnisgerecht;
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2881}
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
HET HOF; - Gelet op het bestreop de kant van het vernietigde
arrest; laat de kosten ten laste van den arrest, op 8 februari 1983 door
de Staat; verwijst de zaak naar het het Hof van Beroep te Bergen geweHof van Beroep te Antwerpen, zen;
kamer van inbeschuldigingstelling.

20 september 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, wnd. voorzitter
Verslaggever : de h. De Peuter
Andersluidende conclusie (2} van de h.
Tillekaerts, advocaat-generaal.

-----------------1
Nota arrest nr. 38 :
(2) Ret openbaar ministerie was van oordeel
dat er geen reden bestond tot cassatie.

(Zie vervolg nota volgende kolom.)

(Vervolg nota van vorige kolom.)
Ret was van oordeel, enerzijds, dat de redenen van het arrest zelf nauwkeurig de omstandigheden omschreven, waarvan sprake is in
art. 5 Wet Voorlopige Rechtenis (zie Cass., 5··
feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 343) en, anderzijds,
dat de redenen van het arrest niet noodzakelijk betekenden dat de kamer van inbeschuldigingstelling de misdrijven bewezen had verklaard.
Nota arrest nr. 39 :
(1) Cass., 31 maart
nr. 442).

1981 (AC.,

1980-81,
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Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
bell;tngen wat eiser betreft :
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening op grond
dat_ die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van de beroepen beslissing, aan verweerster, de naamloze
vennootschap « A.G. de 1830 », de·
gevorderde provisionele vergoeding
van een frank toekent, verhoogd
met de gerechtelijke interesten en
de kosten; dat het hof van beroep
aldus zijn rechtsmacht volledig
heeft uitgeoefend;
Overwegende dat het hier gaat
om een eindbeslissing in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat, zodat
er geen termen aanwezig zijn om
akte te verlenen van de afstand, nu
deze op een dwaling berust en niet
als een berusting kan worden uitgelegd;

zich heeft voorgedaan, welke ook de
reden van het stilstaan van de vrachtwagen mag zijn geweest, en dat derhalve
de omstandigheid dat een gedeelte van
de lading op de rijbaan gevallen is, de
aanleiding en niet de oorzaak van het
ongeval is, en bijgevolg, met bevestiging
van het beroepen vonnis, beslist dat de
eerste rechters terecht hebben geoordeeld dat de aan de medebeklaagde Petit
verweten misdrijven, zelfs al waren ze
bewezen, niet in oorzakelijk verband
staan met het ongeval dat aileen is veroorzaakt door het foute rijgedrag van
eiser, en dat de strafrechter bijgevolg
niet bevoegd is om kennis te nemen van
de door eiser tegen de medebeklaagde
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
terwijl vaststaat dat de vrachtwagen
op de rechter rijstrook is blijven stilstaan doordat een gedeelte van de lading
was gevallen en eiser heeft betoogd dat
de bakken waren neergevallen doordat
ze niet stevig genoeg waren vastgemaakt; het arrest, door te verklaren dat
het neervallen van de lading slechts de
aanleiding en niet de oorzaak was van
het ongeval, op de enkele grond dat het ·
ongeval zich toch zou hebben voorgedaan welke ook de reden van het stilstaan van de vrachtwagen mag zijn
geweest, niet naar recht verantwoord is,
vermits uit die enkele vaststelling geenszins volgt dat de aan verweerder verweten fout niet de noodzakelijke oorzaak is
geweest zonder welke de schade, zoals
ze zich in concreto heeft voorgedaan,
niet zou zijn voorgevallen; daaruit volgt
dat het arrest, door het wettelijk begrip
« oorzakelijk verband tussen schuld en
schade » te miskennen, de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, niet naar recht is verantwoord
en bovendien niet regelmatig met rede·nen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

II. Op de voorziening tegen de
beslissingen die zijn gewezen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
de naamloze vennootschap « A.G. de
1830 » tegen eiser en van eiser tegen
de verweerders Petit Marc en de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « Brasserie de
Overwegende dat het arrest erop
Peronnes »;
wijst dat « het ongeval zou gebeurd
Over het middel, afgeleid uit de schen- zijn zoals het zich heeft voorgedaan,
ding van de artikelen 1382, 1383 van het welke ook de reden van het stilBurgerlijk Wetboek en 97 van de Grand- staan van de vrachtwagen mag zijn
wet,
geweest; dat de omstandigheid dat
doordat het arrest het door eiser aan- een gedeelte van de lading op de
gevoerde middel, dat hieruit was afgeleid .rijbaan gevallen was derhalve de
dat verweerder Petit een fout in oorzake- aanleiding en niet de oorzaak is van
Iijk verband met het ongeval heeft be- het ongeval »;
gaan door zijn lading niet zodanig vast
Dat het arrest aldus, door vast te
te maken dat ze niet op de openbare weg
kon vallen, verwerpt, op grond dat het stellen dat de schade zoals ze zich
ongeval toch zou gebeurd zijn zoals het heeft voorgedaan toch zou zijn voor-
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gevallen als de lading wel behoorlijk
was vastgemaakt, het wettelijk
begrip « oorzakelijk verband tussen
schuld en schade >> niet miskent en
de beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening,
in zoverre ze gericht is tegen de
beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders Petit, Dick en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Brasserie de Peronnes »
tegen eiser; verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn voorziening.
21 september 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal
Advocaten
mrs.
Simont, Dassesse en De Bruyn.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ EEN MISDAAD WORDT
VONNIS TOT
GECORRECTIONALISEERD ONBEVOEGDVERKLARING, GEGROND OP EEN
OMSTANDIGHEID DIE GEBLEKEN IS NA DE
BESCHIKKING TOT VERWIJZING EN TEN
GEVOLGE WAARVAN HET FElT MET EEN
STRAF WORDT
ZWAARDERE CRIMINELE
GESTRAFT- BESLISSINGEN IN KRACHT VAN
GEW!JSDE GEGAAN- VASTSTELLINGEN VAN
DE RECHTER GEGROND L!JKEND - REGELING VAN RECHTSGEBIED - BESCHIKKING
NIETIG VERKLAARD - VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

Wanneer de raadkamer, met aanneming
van verzachtende omstandigheden, de
dader van een misdaad naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
en die rechtbank een vonnis uitspreekt
waarbij zij zich onbevoegd verklaart
op grand dat, na de beschikking tot
verwijzing, een omstandigheid is
gebleken waarvan het feit bij de wet
met een zwaardere criminele straf
wordt gestraft, gaat het Hoi, waarbij
een verzoek tot regeling van rechtsgebied aanhangig is, na of beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn
gegaan en of de vaststelling van de feitenrechter gegrond lijkt; zo ja, dan
vernietigt het de beschikking en verwijst het de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI
IN ZAKE VERSICHEL)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3218)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 2 augustus 1983 ingediend door de procureur des
Konings te Charleroi;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi bij beschikking van
22 oktober 1982, na aanneming van
verzachtende omstandigheden, de
verdachte Versichel Pascal Marcel,
hulpsorteerder, geboren op 30 oktober 1963 te Zinnik, wonende te Morlanwelz (Carnieres), rue Vanrome
11, naar de Correctionele Rechtbank
van het arrondissement Charleroi
heeft verwezen ter zake dat hij op
9 februari 1982 te Anderlues, kanton
Fontaine-l'Eveque, door middel van
geweld of bedreiging, bedrieglijk
een hem niet toebehorende tas van
onbepaalde waarde heeft weggeno·men ten nadele van Suzanne Navez;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Charleroi zich bij op
tegenspraak gewezen vonnis van
(1) Zie Cass., 20 juli 1978 (A.C., 1978, 1282)
en 24 maart en 9 juni 1982 (ibid., 1981-82,
nrs. 445 en 601).
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14 juni 1983 niet bevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de
feiten van de zaak, op grond dat
Pascal Versichel gebeurlijk niet de
enige dader was, aangezien is aangetoond dat hij vergezeld was door
iemand die hem met de wagen naar
de plaats van de feiten heeft
gevoerd; dat de raadkamer niet op
de hoogte was van deze omstandigheden die een verzwaring van de
kwalificatie van de aan Pascal Versichel ten laste gelegde feiten en
een zwaardere straf verantwoorden;
Overwegende dat de op 22 oktober
1982 gegeven beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Charleroi en het
op 14 juni 1983 door de Correctionele Rechtbank te Charleroi gewezen vonnis in kracht van gewijsde
zijn gegaan en dat uit hun strijdigheid een geschil over rechtsmacht is
ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
Overwegende dat de aan beklaagde verweten diefstal door
middel van geweld of bedreiging
schijnt te zijn gepleegd door twee of
meer personen, met de omstandigheid dat gebruik is gemaakt van een
voertuig om de diefstal te vergemakkelijken, en de in de artikel 472, eerste en tweede lid, van het Strafwetboek omschreven misdaad schijnt
op te leveren, waarop een zwaardere criminele straf staat dan die
welke is gesteld op het in de
beschikking tot verwijzing gekwalificeerde misdrijf; dat van die
omstandigheden slechts na die
beschikking is gebleken;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de op 22 oktober 1982 gewezen
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;

verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Bergen.
21 september 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN- STRAFZAKEN- BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
WAARBIJ DE INTERNERING VAN DE VERDACHTE WORDT BEVOLEN - BESLISSING BIJ
VERSTEK - VOORZIENING DOOR DE VERDACHTE INGESTELD TIJDENS DE GEWONE
VERZETTERMIJN- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat door een verdachte tijdens de
gewone verzettermijn is ingesteld
tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat bij verstek
zijn internering heeft bevolen (1).
(BUYS)
ARREST

(vertaJing)

(A.R. nr. 3226}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juli 1983 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling; '
Overwegende dat het arrest, dat
eisers internering beveelt, bij ver(I) Zie Cass., 13 mei 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 581); met betrekking tot de ontvankelijkheid van het verzet tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat bij verstek de internering van een krankzinnige of
van een zware geesteszieke beveelt, zie HAYOIT
DE TERMICOURT, « Etude sur !'Opposition »,
Revue de droit pima} et de criminologie, 1932,
biz. 728.
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stek is gewezen; dat laatstgenoemde
zich in cassatie heeft voorzien op
18 juli 1983, dat is v66r het verstrijken van de gewone verzettermijn;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 september 1983- 2" kamer- Voorzitter : de !:;., Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - VOERTUIG VERNIELD - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - SCHADE DIE VOOR DE
BENADEELDE VOORTVLOEIT UIT DE BETALING VAN DE BELASTING - BEG RIP.

In geval van volledig verlies van een
voertuig door de tout van een derde
moet deze aan de schadelijder een
bedrag terugbetalen dat gelijk is aan
het bedrag van de belasting over de
toegevoegde waarde berekend op de
waarde van het voertuig v66r het
ongeval, maar dat bedrag mag niet
grater zijn dan het bedrag van de
belasting dat werkelijk is betaald bij
de aankoop van het vervangingsvoertuig (1).
(DE WULF T. CNOCKAERT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6876)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 mei 1982 in laatste

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

(1) Zie Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 235) en
25 maart 1981 (ibid., 1980-81, nr. 428).

aanleg gewezen door de Vrederechter van het kanton Nijvel;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat vaststaat en althans niet
wordt betwist dat eiser, wegens volledig
verlies van zijn voertuig ten gevolge van
het ongeval, een vervangingsvoertuig
had aangekocht waarvan de prijs op zijn
minst gelijk was aan de waarde die het
vernielde voertuig v66r het ongeval had,
en het vonnis, om afwijzend te beschikken over de rechtsvordering van eiser
strekkende tot betaling van het bedrag
van 10.938 frank vermeerderd, met de
compenserende rente vanaf 10 oktober
1980, dit is het bedrag van de belasting
over de toegevoegde waarde berekend op
150.000 frank, waarde die het vervangen
voertuig v66r het ongeval had, namelijk
37.500 frank, verminderd met het bed rag
van 26.562 frank dat verweerder vroeger
had betaald als belasting over de toegevoegde waarde, berekend op 106.250
frank, aankoopprijs van het vervangen
voertuig, beslist dat « het bedrag van de
B.T.W. "vervat is in" "dee! uitmaakt"
van het beschadigde voertuig dat, om zo
te zeggen, " verloren is gegaan, belasting
inbegrepen "; dat bijgevolg verweerder,
door de belasting die bij de aankoop van
het beschadigde voertuig was betaald
volledig te betalen, hem dekt " voor de
schade ten gevolge van die belasting ";
dat de betaling van de B.T.W. op het
nieuwe voertuig (of vervangingsvoertuig)
niet door het ongeval doch door de aankoop van dit voertuig is veroorzaakt »,
terwijl de schade van het slachtoffer
van een ongeval met volledig verlies van
zijn voertuig niet bestaat in de aankoopwaarde van dit voertuig, vermeerderd
met de belasting over de toegevoegde
waarde die bij de aankoop van het vernielde voertuig is betaald, doch in het
verlies van dit voertuig vermeerderd met
de belasting die bij de aankoop van het
vervangingsvoertuig is betaald; wat de
belasting over de toegevoegde waarde
betreft, de schade derhalve bestaat als
en in zoverre die belasting werkelijk is
betaald bij de aankoop van het vervangingsvoertuig, voor zover echter de
waarde van het vervangingsvoertuig niet
grater is dan de waarde van het vervangen voertuig dat niet naar zijn aankoopprijs doch naar zijn waarde v66r het
ongeval is geschat; het vonnis, dat niet
vaststelt dat de belasting over de toegevoegde waarde die eiser werkelijk heeft
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betaald bij de aankoop van een vervangingsvoertuig ·lager zou zijn geweest dan
het bedrag van die belasting berekend
op de waarde v66r het ongeval, dit is
150.000 frank, van het vervangen voertuig die eiser in aanmerking nam tot staving van zijn rechtsvordering, doch dat
niettemin afwijzend beschikt over de
rechtsvordering van eiser strekkende tot
betaling van het bedrag van de belasting
over de toegevoegde waarde berekend op
de waarde v66r het ongeval, namelijk
150.000 frank, van het vervangen voertuig, de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt :

bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde die is betaald bij
de aankoop van het vernielde voertuig de aan eiser toegebracbte
schade integraal vergoedt, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;

Wat bet middel betreft :
Overwegende dat de verplicbting
om de schade integraal te vergoeden, betekent dat rekening moet
worden gehouden met de vervangingswaarde, dat wil zeggen met de
aankoopprijs van een voorwerp dat
zoveel mogelijk overeeristemt met
het voorwerp dat de schadelijder
niet meer heeft;
Overwegende dat, in geval van
volledig verlies van een voertuig
door de fout van een derde, de vergoeding die overeenkomt met het
bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde niet strekt tot vergoeding van het verlies van dat
voertuig, docb van de scbade die het
slacbtoffer door de betaling van de
belasting lijdt;
Dat derbalve degene die voor bet
ongeval aansprakelijk is aan de
scbadelijder een bedrag moet terugbetalen dat gelijk is aan de belasting over de toegevoegde waarde,
berekend op de v66r bet ongeval
aan
het
voertuig
toegekende
waarde, zonder dat ecbter dat
bedrag grater mag zijn dan bet
bedrag van de belasting dat werkelijk is betaald bij de aankoop van
bet vervangingsvoertuig;
Overwegende dat het vonnis, door
te zeggen dat het bedrag van de
belasting over de toegevoegde
waarde « deel uitmaakt van het
beschadigde voertuig dat, om zo te
zeggen, verloren is gegaan, belasting inbegrepen », en door te beslissen dat de terugbetaling van het

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van bet vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de Vrederecbter van
het kanton Waver.

Dat het middel gegrond is;

22 september 1983- 1" kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.

Dassesse en Simont.
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HUUR VAN DIENSTEN -

AANNEMING
VAN OPENBARE WERKEN - FEITEN DOOR DE
AANNEMER AAN HET BESTUUR OF ZIJN PER·
SONEELSLEDEN TEN LASTE GELEGD SCHRIFTELIJKE BEVELEN VAN HET BESTUUR
ZELF.

Art. 16 van het MB. van 14 okt. 1964, luidens hetwelk de aannemer van openbare werken, om zich te kunnen beroepen op feiten die hij aan het bestuur
of zijn personeel ten laste legt, het
betrokken bestuur binnen een bepaalde termijn schriftelijk moet inlichten over die feiten, is niet toepasselijk
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op de scbriftelijke bevelen van bet
bestuur zelf (1).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WEHr
KEN T. VAN CEULEBROECK)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6885)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 mei 1982 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schen-.
ding van de artikelen 15 E, 16 C van het
ministerieel besluit van 14 oktober 1964
aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het
algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
ontvankelijk verklaart de rechtsvordering van verweerder tot vergoeding van
de schade die hij zou hebben geleden ten
gevolge van de onderbreking van de werken van fase II, van 24 juni 1974 tot
21 februari 1975, hoewel verweerder
eiser nooit de invloed heeft doen kennen
welke die onderbreking op de goede
gang en op de kosten van de aanneming
zou kunnen hebben; doordat het arrest
ook geheel ontvankelijk verklaart de vordering tot schadeloosstelling in verband
met de voorlopige onderbreking van de
werken van fase I en met de voorlopige
tweede onderbreking van fase II, hoewel
verweerder de invloed welke die onderbrekingen van de werken zouden kunnen hebben, pas op 22 september 1975
heeft doen kennen, dit is meer dan dertig dagen nadat ze zich hebben voorgedaan, en doordat het aldus beslist op
grond dat « appellant (thans eis~~) va~
oordeel is dat (verweerder) de blJ arhkel 16 C van dat ministerieel besluit
voorgeschreven procedure moest volgen
en ertoe gehouden was het bestuur ten
(1) Cass., 16 okt. 1969 (A.C., 1970, 169).
De aan bet Hof voorgelegde feiten dateerden
van v66r de wijziging van het M.B. van 14 okt.
1964 bij het M.B. van 10 aug. 1977, krachtens
hetwelk de aannemer het bestuur niet moet
inlichten over zijn eigen bevelen, maar de
invloed moet doen kennen die deze bevelen
zouden kunnen hebben op de uitvoering van
de opdracht en de prijs van het werk.

spoedigste en schriftelijk in te lichten
over de feiten en bondig de invloed te
doen kennen die ze op de goede gang en
op de kosten van de aanneming zouden
kunnen hebben en dat de klachten niet
ontvankelijk zijn indien de aangeklaagde
feiten en omstandigheden niet werden
bekendgemaakt binnen de dertig kalenderdagen nadat ze zich hebben voorgedaan of na de datum waarop de aannemer ze had moeten kennen; dat (eiser)
daaruit afleidt dat de bekendmakingen
hadden moeten plaatshebben binnen dertig dagen na 24 juni 1974 (voor fase II),
10 maart 1975 (voor fase I) en 4 april
1975 (voor fase II); dat (eiser) vaststelt
dat er voor de eerste onderbreking van
fase II geen bekendmaking overeenkomstig artikel 16 C is geweest en dat
voor de onderbreking van fase I en de
tweede onderbreking van fase II de
bekendmaking bij brief van 22 september 1975 is gedaan; dat (eiser) daaruit
besluit dat voor de eerste onderbreking
van fase II (verweerder), wegens het ontbreken van enige bekendmaking, geen
enkel recht heeft op schadeloosstelling;
dat artikel 16 C geen betrekking heeft op
de bevelen van bet bestuur, dat die beve.}en zeker moest kennen; dat artikel 16 C,
dat bepaalt dat niet ontvankelijk zijn de
klachten en verzoeken die steunen op
-feiten of omstandigheden die door de
aannemer niet te gepasten tijde aan het
bestuur werden kenbaar gemaakt,
'' zodat het bestuur het bestaan ervan
had kunnen controleren, de weerslag
ervan op de overeenkomst schatten en
·eventueel de door de toestand vereiste
maatregelen had kunnen nemen ", gelet
op de gegeven omstandigheden, ten deze
niet van toepassing is, daar het bevel tot
onderbreking van de werken is gegeven
door bet bestuur dat handelde met ken·nis van de toestand (op 24 juni 1974:
omdat de ruwbouwwerken niet voldoende gevorderd waren; op 4 april
1975 : de vordering van het bouwwerk
het normale verloop van de werken niet
meer mogelijk maakt; op 10 maart 1975 :
·het lokaal laagspanning niet is voltooid);
dat (eiser) ook ten onrechte meent dat
de schade in verband met de onderbreking van de eerste fase en de tweede
.onderbreking van de tweede fase op zijn
·vroegst pas kan dateren van 22 augustus
1975, dat wil zeggen de dertigste dag
v66r de bekendmaking van 22 september
1975; dat die brief bet bestuur wees op
de gevolgen van de onderbreking van de
werken en helemaal geen bekendmaking
is in de zin van de artikelen 15 en 16 van

-68het ministerieel -besluit van 14 oktober
1964, daar ten deze een dergelijke
bekendmaking van feiten van het
bestuur helemaal niet denkbaar was »,
terwijl, volgens artikel 16 C van voormeld ministerieel besluit van 14 oktober
1964, de aannemer, om een schadeloosstelling te kunnen eisen wegens een feit
van het bestuur waardoor de uitvoering
van de overeenkomst wordt onderbroken
(artikel 15 E), het bestuur over het feit
moet inlichten binnen dertig dagen
nadat het zich heeft voorgedaan en bondig « de invloed moet doen kennen die
het zou kunnen hebben op de goede
gang en op de kosten van de aanneming »; die bepaling de aannemer eigenlijk twee verplichtingen oplegt : de verplichting om het door hem aan het
bestuur ten laste gelegde feit bekend te
maken en de verplichting om de schadelijke gevolgen die het zou kunnen hebben, bondig te doen kennen; hoewel de
aannemer het feit of het bevel van het
bestuur niet moet bekendmaken, daar
het bestuur geacht wordt het te kennen,
hij echter ertoe gehouden is de schadelijke invloed te doen kennen die dat feit
op zijn aanneming zou kunnen hebben;
zoals voormeld artikel 16 C uitdrukkelijk
bepaalt, het bestuur in staat moet worden gesteld om « het bestaan van het feit
te controleren, de weerslag ervan op de
overeenkomst te schatten en eventueel
de door de toestand vereiste maatregelen
te nemen »; die beschermingsmaatregelen en die schatting onmogelijk of
althans overbodig worden als de aannemer niet de moeite neemt om, zij het
bondig, bekend te maken dat het feit of
het bevel van het bestuur een nadelige
weerslag op de aanneming zou kunnen
hebben; nu verweerder niet bondig of te
laat de invloed heeft doen kennen die de
door eiser bevolen werkonderbrekingen
zouden kunnen hebben op de goede gang
en op de kosten van de aanneming, hij
dus niet meer ontvankelijk was om een
schadeloosstelling voor de eerste onderbreking van fase II van de werken te
vorderen en hij slechts voor de periode
na 22 augustus 1975 aanspraak kon
maken op een schadeloosstelling voor de
onderbreking van fase I en de tweede
onderbreking van fase II; daaruit volgt
dat het arrest, door de rechtsvordering
van verweerder geheel ontvankelijk te
verklaren, ondanks het niet of het te laat
bekendmaken van de schadelijke invloed
die de onderbrekingen van de werken
zouden kunnen hebben, de vooraan in
het middel aangewezen wettelijke en

contractuele bepalingen en inzonderheid
artikel 16 C van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964 miskent :

Over de gronden van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen
het middel opgeworpen en hieruit
afgeleid, enerzijds, dat, nu verweerder zijn vordering tot schadeloosstelling heeft doen steunen op artikel 15 Evan het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964, het geen
belang heeft te onderzoeken of,
zoals in het middel wordt betoogd,
artikel 16 C van dat besluit twee
afzonderlijke
verplichtingen
inhoudt, anderzijds, dat het middel,
zelfs al zou het worden aangenomen, van belang is ontbloot, daar
het arrest verantwoord zou blijven
door de niet bekritiseerde overweging dat ten deze het bestuur handelde met kennis van de toestand;
Overwegende dat bij het onderzoek van deze gronden van niet-ontvankelijkheid moet worden nagegaan in hoeverre dat artikel 16 C
van toepassing blijft op het geval
van verweerder, afgezien van de
kennis die het bestuur kon hebben
van de toestand, wat het in de voorziening opgeworpen probleem is;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen, daar het onderzoek ervan
niet te scheiden is van het onderzoek van het middel;
Wat het mid del betreft :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 16 van het ministerieel
besluit van 14 oktober 1964, de aannemer, om zich te kunnen beroepen
op feiten die hij aan het bestuur of .
zijn personeel ten laste legt, met
name om vergoedingen of schadeloosstelling te vorderen, het betrokken bestuur, binnen een bepaalde
termijn, schriftelijk moet inlichten
over die feiten en bondig de invloed
moet doen kennen die ze zouden
kunnen hebben op de goede gang en
op de kosten van de aanneming;
Dat die bepaling, welke tot doel
heeft het bestuur in staat te stellen
om het bestaan van het aange-
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- 69voerde feit vast te stellen, de gevol- 2° VERZEKERINGEN - TIJDELIJKE VERgen ervan te beoordelen en, in voorZEKERING BIJ OVERLIJDEN, MET AFNEMEND
KAPITAAL, AANGEGAAN DOOR DE MAN TEN
komend geval, de nodige maatregeVOORDELE VAN DE ECHTGENOTE TOT WAARlen te nemen, niet kan worden
BORG VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING TOEtoegepast op de schriftelijke bevelen
GESTAAN AAN DE TWEE ECHTGENOTEN VOOR
van het bestuur zelf die het bestaan
HET VERWERVEN VAN EEN GEBOUWD ONROEervan en de mogelijke gevolgen
REND GOED - ANNUlTEITEN TOT AFLOSSING
zeker moest kennen, vooral wanAFTREKBAAR VAN HET BEDRIJFSINKOMEN
neer, zoals uit het arrest blijkt, de
VAN DE ECHTGENOTE.
schriftelijke bevelen betrekking hebben op de onderbreking van de wer- 1" en 2" Ingevolge art. 54, 3", W.IB.
mogen van het totale bedrijfsinkomen
ken, in welk geval speciaal is voorvan de echtgenote de sommen worden
zien bij artikel 15 van hetzelfde
afgetrokken die zijn besteed tot aliosbesluit;
sing of herstelling van hypothecaire
Dat het arrest door zijn beslissing
leningen door de echtgenoten gesloten
voor het bouwen, het verwerven of het
geen enkele van de in het middel
verbouwen van een gebouwd onroeaangewezen wettelijke bepalingen
rend goed en gewaarborgd door een
schendt;
tijdelijke verzekering bij overlijden,
Dat het middel niet kan worden
met afnemend kapitaal, die de echtgeaangenomen;
noot ten voordele van zijn echtgenote
heeft aangegaan.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 september 1983 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Simont.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN- ANNUiTEITEN TOT AFLOSSING VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING TOEGESTAAN AAN TWEE
ECHTGENOTEN VOOR HET VERWERVEN VAN
EEN GEBOUWD ONROEREND GOED - TIJDELIJKE VERZEKERING BIJ OVERLIJDEN MET
AFNEMEND KAPITAAL AANGEGAAN DOOR DE
MAN TEN VOORDELE VAN ZIJN ECHTGENOTE
ANNU'iTEITEN AFTREKBAAR VAN HET
BEDRIJFSINKOMEN VAN DE ECHTGENOTE.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. ORBAN; ORBAN T. BELGISCHE STAAT
- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 589 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1982 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn
gericht;
I. Ten aanzien van de voorziening
van de Belgische Staat (Minister
van Financien, administratie der
directe belastingen, gewestelijke
directie Namen) :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 54, 3", en 56, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het hof van beroep aanneemt
dat van het bedrijfsinkomen van de echtgenote van verweerder mogen worden
afgetrokken de aflossingsannu"iteiten van
een hypothecaire lening die aan de beide
echtgenoten is toegestaan en is gewaarborgd door een verzekering bij overlijden met afnemend kapitaal welke alleen
door de man ten voordele van zijn vrouw
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is afgesloten, op grand dat in de artikelen 54 en 56 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen geenszins wordt
bepaald dat die aftrek enkel kan worden
toegestaan aan degene die de verzekering heeft afgesloten,
terwijl uit de algemene opzet van de in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen volgt dat de belastingplichtige die
aanspraak maakt op de in die bepalingen bedoelde aftrek, niet aileen de
ondertekenaar van de hypothecaire
lening, gesloten voor het bouwen, het
verwerven of het verbouwen van een
gebouwd onroerend goed, en de eigenaar
van dit onroerend goed moet zijn, doch
ook en noodzakelijk de verzekerde persoon in het tijdelijk verzekeringscontract
bij overlijden met afnemend kapitaal,
dat die lening waarborgt :

afgesloten, naar recht heeft kunnen
beslissen dat die annu'iteiten kunnen worden afgetrokken van het
bedrijfsinkomen van de echtgenote
van eiser;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. Ten aanzien van de voorziening van Edgard-Jules Orban

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten van hun respectieve voorOverwegende dat, krachtens arti- ziening.
kel 54, 3°, van het Wetboek van
22 september 1983 - 1• kamer- Voorde Inkomstenbelastingen, van het zitter en verslaggever : de h. Mahillon,
Gelijkluidende
totale bedrijfsinkomen worden afge- afdelingsvoorzitter
trokken de sommen besteed tot conclusie van de h. Piret, advocaat-geneaflossing of herstelling van hypothe- raal - Advocaat : mr. De Bruyn.
caire leningen gesloten voor het
bouwen, het verwerven of het verbouwen van een gebouwd onroerend
goed en gewaarborgd door een tijde- Nr. 45
lijke verzekering bij overlijden met
afnemend kapitaal;
1• KAMER - 23 september 1983
Dat artikel 56, § 1, van hetzelfde
wetboek onder meer vereist dat de
voordelen van het verzekeringscon- SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN tract zijn bedongen ten voordele van
TESTAMENT - UITLEGGING - EXTRINSIEKE
de schuldeiser, van de echtgenoot of
GEGEVENS.
van de bloedverwanten tot de
tweede graad van de belastingplich- De rechter mag een testament uitleggen
aan de hand van extrinsieke gegevens,
tige;
wanneer hij vaststelt dat de erflater
Overwegende dat het arrest vastzijn wil niet volkomen duidelijk te
stelt dat de hypothecaire Iening is
kennen heeft gegeven (1).
toegestaan aan eiser en aan zijn
echtgenote en dat het verzekerings(VAN DE PUTTE M.-L., VAN DE PUTTE M.
contract bij overlijden met afneT. VERBRUGGHEN E.A.)
mend kapitaal aileen door eiser ten
voordele van zijn echtgenote is aanARREST
gegaan;
Overwegende dat het arrest, dat'
(A.R. nr. 3916)
erop wijst dat in voormelde artikelen 54 en 56 van het Wetboek van
HET HOF; - Gelet op het bestrede Inkomstenbelastingen geenszins den arrest, op 30 juni 1982 door het
wordt bepaald dat de aftrek van de Hof van Beroep te Brussel gewezen;
annu!teiten van de hypothecaire
lening enkel kan worden toegestaan
(I) Zie Cass., 28 okt. 1977 (A.C., 1978, 274).
aan degene die de verzekering heeft
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-71Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 967, 969,
1022, 1014, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep het eigenhandig testament door wijlen Lodewijk
August Van de Putte op 28 april 1957
opgesteld, in deze zin uitlegt dat de testator onder de door hem gebruikte termen « de uitbating van den bierhandel »
zowel de brouwerij zelf als de drie litigieuze herbergen, « Sportwereld », gelegen te Hekelgem, Brusselsebaan 162, de
herberg gelegen te Hekelgem, Kerkstraat 15, en « De Zolder •, gelegen te
Hekelgem, Brusselsebaan 133, verstond
en aan zijn broeder Eugene, rechtsvoorganger van de huidige eisers, en zijn
nicht Marie Louise, eerste verweerster,
naliet, op grand dat : « deze drankgelegenheden niet worden geacht te zijn vervat onder " het overige van mijn bezit"
dat naar de broer Eugene gaat, waarvan
(de eisers) de kinderen zijn, aangezien
de bierhandel normalerwijze de uitbating van de herbergen insluit; (de eisers)
niet betwisten dat de zeer kleine bierhandel steeds over de drie herbergen
beschikte, en het legateren van de uitbating van de bierhandel zonder genotsrechten over de herbergen, die verplicht
zijn het bier af te nemen, geen zin zou
hebben »,
terwijl, eerste onderdeel, de term
« bierhandel » klaar en duidelijk is en
uitsluitend de onderneming beduidt die
bier vervaardigt en aan drankgelegenheden verhandelt; derhalve, door de term
« bierhandel • in het geheel niet de
drankgelegenheden zelf worden bedoeld
waaraan de bierhandel zijn produkt verkoopt; het hof van beroep mitsdien, door
te oordelen dat de term « bierhandel •,
gebezigd door wijlen Lodewijk August
Van de Putte in zijn eigenhandig testament van 28 april 1957, eveneens de drie
litigieuze herbergen inhoudt, aan dat testament een uitlegging geeft in strijd met
de klare en duidelijke termen waarin het
is gesteld, en aldus de bewijskracht
ervan miskent (schending van de in het
middel vermelde wetsbepalingen, inzonderheid de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de appelrechters,
door te steunen op de omstandigheid .
dat, volgens hun oordeel, het legateren
van de exploitatie van de bierhandel zonder genotsrechten ten aanzien van de
herbergen geen zin zou hebben, extrinsieke elementen in aanmerking nemen,

hoewel de erflater zijn wil duidelijk had
te kennen gegeven; de appelrechters
zodoende aan het testament toevoegen
en de wil van de testator miskennen; het
hof van beroep derhalve, door het eigenhandig testament van 28 april 1957, dat
nochtans klaar en duidelijk is gesteld,
aan de hand van extrinsieke elementen
uit te leggen en aan de wil van wijlen
Lodewijk August Van de Putte, erflater,
toe te voegen, de in het middel vermelde
wetsbepalingen schendt (inzonderheid de
artikelen 967, 969, 1002 en 1014 van het
Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben geconstateerd « dat het
legaat van de " bierhandel " ... niet
qua inhoud en omvang wordt gepreciseerd », op grond van de in het
middel aangehaalde considerans,
oordeelt dat de door de testator vermaakte bierhandel de « genotsrechten » van de drie litigieuze herbergen omvat;
Overwegende dat de appelrechters, nu zij vaststellen dat de wil
van de erflater met betrekking tot
de gebruikte term " bierhandel " niet
volkomen duidelijk is, diens werkelijke wil vermogen vast te stellen
aan de hand van de extrinsieke
gegevens die zij vermelden;
Dat zij zodoende aan het testament niets toevoegen noch de
bewijskracht ervan miskennen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
23 september 1983 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Houtekier.
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GERECHTSKOSTEN
ZAKEN PARTIJ.

BURGERLIJKE
NIET IN HET ONGELIJK GESTELDE

Een partij die omtrent geen geschilpunt
in het ongelijk is gesteld, kan in de
regel niet in een gedeelte van de kosten worden veroordeeld (1). (Art. 1017
Ger.W.)
(VAN EEGHEM-REMY N.V. T. MUSSCHOOT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3874)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op de beschikking, door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 19 juli 1983, waarbij de zaak
naar de derde kamer verwezen
wordt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1017 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
in de helft van de kosten van de verweerders,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1017
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de in het ongelijk gestelde partij in
beginsel in de kosten wordt verwezen,
doch dat de rechter in twee gevallen de
kosten kan omslaan zoals hij het raadzaam oordeelt; het eerste van deze gevallen - en het enige dat ter zake relevant
zou kunnen zijn - erin bestaat dat de
partijen onderscheidenlijk omtrent enig
geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld; ·
de rechter evenwel niet een van de partijen kan veroordelen in de kosten
gemaakt door een andere partij, waarmee zij geen geding aangegaan had; het

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

(1) Zie Cass., 26 sept. 1974 (A.C., 1975, 122),
24 april 1978 (ibid., 1978, 965).

arrest derhalve, in de mate dat het eiseres veroordeelt tot betaling van een deel
van de kosten van de verweerders sub 2
tot en met 7, met wie eiseres geen
geding had aangegaan, en, in elk geval,
ten voordele van wie eiseres nopens een
geschilpunt niet in het ongelijk is
gesteld, niet wettelijk verantwoord is
(schending van artikel 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, artikel 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de in
het ongelijk gestelde partij in beginsel in
de kosten wordt verwezen, doch dat de
rechter in twee gevallen de kosten kan
omslaan zoals hij het raadzaam oordeelt;
het eerste van deze gevallen - en het
enige dat ter zake relevant zou kunnen
zijn - erin bestaat dat de partijen
onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld; het
arrest derhalve, in de mate dat het eiseres veroordeelt tot betaling van een deel
van de kosten van verweerder sub 1,
wiens vordering tegen eiseres zonder
voorwerp wordt verklaard, niet wettelijk
verantwoord is (schending van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek);

W at de eerste twee onderdelen
betreft :
Overwegende dat in eerste aanleg
eiseres enkel door de architect Musschoot werd gedagvaard, bepaaldelijk in tussenkomst en vrijwaring;
dat eiseres voor het hof van beroep
·werd gedaagd, eensdeels door Musschoot en anderdeels door de onderaannemer Loontjes; dat de eerste
enkel om de tussenkomst en vrijwaring bleef verzoeken, eis die zonder
voorwerp werd omdat Musschoot
niet aansprakelijk werd verklaard;
dat Loontjes tegenover eiseres geen
andere eis stelde dan de betaling
van de kosten;
Overwegende dat eiseres niet in
het ongelijk werd gesteld in verband
met de tussenkomst en vrijwaring
op vraag van Musschoot; dat Loontjes buiten de kosten niets vorderde
tegenover eiseres, zodat ook daar
eiseres, onder abstractie van de kosten, niet in het ongelijk werd
gesteld;
Overwegende dat, met toepassing
van artikel 1017 van het Gerechte-

-73lijk Wetboek, eiseres niet in de kosten kon worden veroordeeld;
Dat de onderdelen gegrond zijn;

(VANDENBROUCKE T. VAN RIJCKEGHEM ALS
CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT VANDENBROUCKE)
ARREST

(A.R. nr. 3881)

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het derde onderdeel van
het tweede middel, dat tot geen ruimere cassatie kan leiden, vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het
eiseres verwij st in de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; · beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres
in drie vierde van de kosten; houdt
het overige vierde van de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Gent.
26 september 1983 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.
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FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSEN
GERECHTELIJK
AKKOORD
AKKOORD - OPHOUDEN VAN BETALEN
EN GESCHOKT ZIJN VAN HET KREDIET BEGRIP.

Het geschokt zijn van het krediet als
bedoeld in art. 437 van de Faillissementswet is nauw verbonden met het
ophouden te betalen waarvan oak
sprake in deze bepaling (1).

-----------------1
(1) Cass., 2 dec. 1963 (Bull. en Pas., 1964, I,
346), 8 nov. 1974 en 24 april 1975 (A.C., 1975,
320 en 930).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1982 door het
Ho£ van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de beschikking, door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 19 juli 1983, waarbij de zaak
naar de derde kamer verwezen
wordt;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 437, eerste lid, van
het Wetboek van Koophandel, gewijzigd
door de wet van 18 april 1851, en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestig~ng
van het beroepen vonnis, eiser van
ambtswege in staat van faillissement
verklaart en verweerder qualitate qua
als curator aanstelt op grond : dat aan
eiser, volgens wie nochtans de kredietaanvaag « reeds mondeling goedgekeurd
was », geen krediet meer verstrekt werd,
zelfs niet eens ter vervanging van een
hypothecair kaskrediet via een lening op
lange termijn die in oktober 1980 aangevraagd was geworden; dat ook de naamloze vennootschap Generale Bankmaatschappij slechts bereid was vermeld
hypothecair kaskrediet te behouden voor
zover eiser zijn andere schulden bij de
bank vereffende (overschrijding kaskrediet, bijzondere rekening, geprotesteerde
orderbriefjes, meer interesten) en de
homologatie van het akkoord na faillissement toegestaan werd; dat de inhoud
van deze stukken wel schril afsteekt
tegen de klakkeloze bewering van eiser
dat « het krediet dat eiser bekomen had
bij zijn bank zeker ruimschoots volstaan
zou hebben om de schuldenlast te dekken »; dat alleen juist blijkt te zijn dat
de gewone leveranciers verder goederen
zijn blijven leveren en een zekere h.
Decroos ten opzichte van eiser zeer welwillend gebleven is; dat dit alles echter
op zichzelf geen bewijs is dat eiser,
ongeacht de schijn van kredietwaardigheid waarmee hij zich omgaf en het vertrouwen dat hij wist te verwekken, ten
deze persoonlijk genoegzaam krediet
had of ter beschikking gesteld kreeg om
al zijn vervallen schulden te voldoen en
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74was, dat de naamloze vennootschap
Ippa geen kaskrediet verstrekte en
dat de Generale Bankmaatschappij
slechts bereid was het kaskrediet te
behouden voor zover hij zijn schulden bij de bank vereffende en hem
een akkoord na faillissement werd
toegestaan; dat het daaruit afleidt
dat eiser niet over een genoegzaam
krediet beschikte om zijn vervallen
schulden te voldoen;
Overwegende dat het arrest aldus
het geschokt zijn van eisers krediet
onderzoekt met betrekking tot het
ophouden van zijn betalingen; dat
het, zonder artikel 437 van het Wethoek van Koophandel te schenden,
op grond van het geheel van de
gegevens die het vermeldt, heeft
kunnen oordelen dat, hoewel de
gewone leveranciers waren blijven
leveren en Decroos zeer welwillend
ten opzichte van eiser was gebleven,
zulks er niet aan afdeed dat hij niet
over het nodige krediet kon beschikken om zijn vervallen schulden te
voldoen en dat zijn krediet bijgevolg
geschokt was; dat zodanige beslissing geen tegenstrijdigheid in de
motivering inhoudt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

zijn verplichtingen na te komen; dat,
inachtgenomen de hier voorgaande
beschouwingen en omschreven feiten,
het duidelijk is dat eiser op datum van
24 november 1980 zijn betalingen
gestaakt had en zijn persoonlijk (handels)krediet geschokt was,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest uit
de feiten dat enerzijds de Generale
Bankmaatschappij slechts onder bepaalde omstandigheden bereid was het
kaskrediet te behouden en anderzijds
dat de gewone leveranciers verder goederen bleven leveren en een zekere
Decroos ten opzichte van eiser zeer welwillend gebleven was, niet wettig kan
afleiden dat het krediet van eiser
geschokt was; eiser immers nog altijd
het vertrouwen van zijn gewone leveranciers genoot en het wankelen van het
krediet dient te worden beoordeeld in
het algemeen ten opzichte van aile schuldeisers, daarin begrepen de gewone
leveranciers; ter zake de weigering krediet te verlenen niet algemeen was
gezien de houding van de leveranciers;
het arrest derhalve ten onrechte oordeelt
dat het krediet van eiser geschokt was
(schending van artikel 437, eerste lid,
van het Wetboek van Koophandel);
trNeede onderdeel, de vaststelling van
het arrest, volgens welke de kredietwaardigheid van eiser een schijn was, tegengesproken wordt door de erkenning van
het arrest dat het juist was dat de
gewone leveranciers bleven leveren; deze
motieven tegenstrijdig zijn en het wankelen van het krediet niet ten genoegen
van recht verantwoorden (schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 437,
eerste lid, van het Wetboek van Koophandel) :

Overwegende dat het geschokt
zijn van het krediet van de koopman nauw verbonden is met het
ophouden te betalen;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat eiser op het
ogenblik van de faillietverklaring
een zware schuldenlast had en opgehouden had te betalen, onderzoekt
over welke mogelijkheden hij
beschikte om zijn vervallen schulden te voldoen; dat het constateert
dat eiser over geen liquide of andere
onmiddellijk beschikbare middelen
beschikte, dat het door de Generale
Bankmaatschappij verleende kaskrediet uitgeput en overschreden

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 september 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, voorzitter - Verslaggever : de h.· Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Gryse.
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VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP- KOSTELOOSHEID VAN HET MANDAAT- BEWIJS.

Wanneer de statuten van een naamloze
vennootschap bepalen dat de algemene
vergadering der aandeelhouders een
vergoeding aan de beheerders kan toekennen, wordt, voor de toepassing van
het sociaal statuut der zelfstandigen,
het bewijs van de kosteloosheid geleverd door een beslissing van de algemene vergadering dat het mandaat
kosteloos is (1). (Art. 2 K.B. 19 dec.
1967.)
(CRIVELLI, PROCEDES V.S.L. N.V. T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER
ZELFSTANDIGEN)
ARREST

(A.R. nr. 3943)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 8 mei 1981 en
5 februari 1982 door het Arbeidshof
te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 3, § 1, tweede lid,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen, 20, 1",
2", b, en 3", van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en 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,
doordat het arrest van 8 mei 1981
beslist dat de eisers solidair gehouden
zijn aan verweerder te betalen het
bedrag van de bijdragen en aankleven
voor de periode gaande van het derde
kwartaal 1972 tot en met het vierde
kwartaal 1976, op de volgende gronden :
« dat, zoals reeds vermeld, artikel 20 van
de statuten bepaalt dat de algemene vergadering aan de beheerders en commissarissen vergoedingen mag toekennen,
die zullen gebracht worden in de algemene onkosten; dat dit artikel 20 geenszins de kosteloosheid van het mandaat
van beheerder van· (eiseres) inhoudt; dat

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

(1) Zie Cass., 2 juni 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 619), 11 april 1983 (ibid., 1982-83, nr. 432).

dit artikel integendeel in de mogelijkheid voorziet van inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van dit mandaat;
dat artikel 2 van het koninklijk besluit
van 1967 onder kosteloosheid verstaat de
uitsluiting van enige mogelijkheid van
inkomsten; dat, wanneer de statuten in
een inkomstenmogelijkheid voorzien, er
geen sprake kan zijn van kosteloosheid
van het mandaat; dat de beslissing van
de algemene vergadering van 21 maart
1972 ter zake evenmin de kosteloosheid
kan bewijzen voor de periode na 1 juli
1972; dat immers in functie van voormeld
artikel 2 de kosteloosheid van het mandaat enkel kan blijken uit een beraadslaging van het orgaan dat bevoegd is om
de vergoedingen van de mandatarissen
vast te stellen, wanneer de statuten hierover niets voorschrijven; dat, gezien ter
zake de vergoedingsmogelijkheid, die de
kosteloosheid uitsluit, in de statuten is
opgenomen en nooit werd afgeschaft, de
kosteloosheid van het mandaat niet uit
enige beraadslaging van de algemene
vergadering kan voortvloeien; dat het
feit dat geen vergoedingen aan de mandatarissen werden uitbetaald, evenmin
relevant is, vermits het volstaat dat de
zelfstandige beroepsbezigheid inkomsten
kan opleveren (artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38) en de kosteloosheid
enkel kan bewezen worden door de middelen bepaald in voormeld artikel 2 en
dit niet wordt gedaan »; het arrest van
5 februari 1982 de eisers dienvolgens veroordeelt tot betaling aan verweerder van
het bedrag van 79.093 frank,

terwijl het feit dat artikel 20 van de
statuten van de naamloze vennootschap
Precedes V.S.L. geenszins de kosteloos~
heid van het mandaat van beheerder van
eiser inhoudt en integendeel in de mogelijkheid voorziet van inkomsten voortvloeiende uit de uitoefening van dit mandaat, niet tot gevolg heeft dat de eisers
de kosteloosheid van dit mandaat niet
zouden kunnen bewijzen aan de hand
van het proces-verbaal van de buitengewone
algemene
vergadering
van
21 maart 1972 van de vennootschap,
waarbij werd beslist dat het mandaat
van de beheerders kosteloos was;
immers artikel 20 slechts in de mogelijkheid en niet in de werkelijkheid van
inkomsten voorziet, die gebeurlijk door
de algemene vergadering kunnen worden toegekend, en de statuten dus aangaande de inkomsten en de kosteloosheid geen beschikkingen bevatten die
deze kwestie regelen, nu ingevolge deze
statutaire bepaling zowel inkomsten als

kosteloosheid mogelijk zijn en daarover
de algemene vergadering beslist; dientengevolge het bewijs van de kosteloos·
heid wel mag geleverd worden door het
proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van 21 maart
1972, die bevoegd was daarover te beslissen en die bekrachtigd heeft dat het
mandaat van eiser kosteloos was; het
arbeidshof, door uit artikel 20 van de statuten van eiseres niettemin te hebben
afgeleid dat het bewijs van de kosteloosheid van eisers mandaat niet door de
beraadslaging van de buitengewone algemene vergadering van eiseres van
21 maart 1972 kan worden aangebracht,
artikel 2 van het koninklijk besluit van
19 december 1967 schendt, evenals de
overige in het middel vermelde wetsbepalingen :

76van het bevoegde maatschappelijk
orgaan dat de mandaten onbezoldigd zijn; dat de omstandigheid dat
de statuten de mogelijkheid van een
bezoldiging van de mandatarissen
inhouden, niet tot gevolg heeft dat
de kosteloosheid van een mandaat
niet zou kunnen worden bewezen
door een beraadslaging van het
bevoegde maatschappelijk orgaan;

Overwegende dat het arrest van
8 mei 1981 artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967
schendt door te beslissen dat, nu de
mogelijkheid van een vergoeding in
de statuten is opgenomen en nooit
werd afgeschaft, de kosteloosheid
van het mandaat niet uit enige
Overwegende dat het middel het beraadslaging van de algemene verarrest van 8 mei 1981 aileen aan- gadering kan voortvloeien;
vecht in zoverre het arbeidshof de
eisers veroordeelt om aan verweerDat het middel gegrond is;
der de bijdragen voor de periode
En overwegende dat de hierna uit
van het derde kwartaal 1972 tot en
met het vierde kwartaal 1976 te te spreken gedeeltelijke vernietiging
van het arrest van 8 mei 1981 de
betalen;
Overwegende dat, krachtens arti- vernietiging meebrengt van het
arrest van 5 februari 1982, dat het
kel 2 van het koninklijk besluit van gevolg
ervan is;
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 zelfstandigezi, gewijzigd bij koninklijk besluit
Om die redenen, vernietigt de
van 18 augustus 1972, de uitoefening bestreden arresten, doch het arrest
van een mandaat in een naamloze van 8 mei 1981 enkel in zoverre het
vennootschap wordt vermoed de uit- de eisers solidair veroordeelt om
oefening te zijn van een verzeke- aan verweerder de bijdragen en
ringsplichtige zelfstandige bedrijvig- aankleven voor de periode van het
heid, tenzij de kosteloosheid van het derde kwartaal 1972 tot en met het
mandaat blijkt uit een bepaling van vierde kwartaal 1976 te betalen;
de statuten of, bij gebreke hiervan, beveelt dat van dit arrest melding
uit een beraadslaging van het ter zal worden gemaakt op de kant van
zake bevoegde orgaan;
de vernietigde arresten; houdt de
Overwegende dat, in de zin van kosten aan en laat de beslissing
dat artikel, het bewijs van de koste- daaromtrent aan de feitenrechter
loosheid van het mandaat slechts over; verwijst de aldus beperkte
kan voortvloeien uit een bepaling in zaak naar het Arbeidshof te Brusde statuten, die het toekennen van sel.
een bezoldiging aan de mandataris26 september 1983 - a• kamer - Voorsen van de vennootschap verbiedt, zitter
: de h. Chatel, voorzitter - Verofwel, bij ontstentenis daarvan, dit slaggever
: de h. Vervloet - Gelijkluiis wanneer de statuten geen uitsluit- dende conclusie van de h. Lenaerts,
sel geven nopens de kosteloosheid advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
van de mandaten, uit een beslissing Houtekier en Bayart.
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CASSATIE -

VERZET - STRAFZAKEN
WETBOEK VAN
VERWERPINGSARREST STRAFVORDERING, ART. 420TER - BEPALINGEN IN ACHT GENOMEN- NIET ONTVANKELIJK VERZET.

Niet ontvankelijk is het verzet tegen een
arrest van het Hoi van Cassatie waarbij het cassatieberoep van de verzetdoende partij tegen een arrest in strafzaken is verworpen met inachtneming
van art. 420ter Sv. (1).
(ENCKELS R.)

is het vonnis gewezen door een
rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt
kennis genomen heeft van de zaak
(betreft De Peuter);
Overwegende dat de door het Hof
van Cassatie uitgesproken arresten
geacht worden op tegenspraak te
zijn gewezen en derhalve in principe niet voor verzet vatbaar zijn;
dat eiser in cassatie slechts tot dit
rechtsmiddel zou kunnen worden
toegelaten zo de in artikel 420 ter
van het Wetboek van Strafvordering
bepaalde rechtsvormen en termijnen niet in acht waren genomen,
wat ten deze niet het geval is;
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;

ARREST

(A.R. nrs. 8102 en 8103)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, onder nrs. 7921 en
7968 op 26 april 1983 door het Hof
gewezen;
Overwegende dat het arrest
nr. 7921 eisers voorzieningen tegen
de arresten van het Hof van Beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 januari 1983,
14 januari 1983 en 11 februari 1983
verwerpt; dat het arrest nr. 7968, op
eisers voorziening, het arrest van
17 februari 1983 van het Hof van
Beroep te Antwerpen, waarbij zijn
internering werd gelast, gedeeltelijk
vernietigt en de zaak verwijst naar
het Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn, zodat er
reden is om ze te voegen;
Over het middel dat luidt als
volgt : Betrokkene verzet zich tegen
de uitspraak van het Hof van Cassa.tie ingevolge de artikelen 296 en 862
van het Gerechtelijk Wetboek dat
zegt dat cumulatie van rechterlijke
ambten verboden is, uitgenomen de
gevallen die de wet bepaalt. Nietig

Om die redenen, voegt de voorzieningen samen; ongeacht eisers brieven van 10, 13, 16, 30 en 31 mei en 6
en 23 juni 1983 gericht aan de procureur-generaal in het Hof en die
niet de ontvankelijkheid van de.
voorzieningen betreffen, verwerpt
de voorzieningen; veroordeelt eiser
in de kosten.
27 september 1983 - z• kamer - Voorzitter : de h. Boon, wnd. voorzitter
Verslaggever : de h. D'Haenens
Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal.
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1° VERZEKERING RING

» -

• LANDVERZEKESOMMENVERZEKERING - BEGRIP.

2° VERZEKERING RING

» -

• LANDVERZEKESCHADEVERZEKERING - BEGRIP.

3° BEWIJS ----------------!
(1) Cass., 13 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1219).

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAKEN - VERZEKERINGSOVEREENKOMST -

-78Overwegende dat de voorziening
enkel is gericht tegen de beslissing
van het arrest waarbij de burger1" De sommenverzekering dekt welom- lijke partijstelling van eiseres niet
schreven risico's ten belope van een ontvankelijk wordt verklaard;
UITLEGGING
ONVERENIGBAAR MET
DE
BEWOORDINGEN VAN DE POLIS - MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE.

vooraf vastgesteld bedrag, ongeacht de
Over het middel, afgeleid uit de schenwerkelijk geleden schade (1). (Impliding van de artikelen 1134, 1135, 1319,
ci~te oplossing.)
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
2" De schadeverzekering beoogt de, zij 22 van de Verzekeringswet van 11 juni
het gedeeltelijke, vergoeding van een 1874 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, waarbij wordt
werkelijk geleden schade (2). (Implibeslist dat de strafvordering ten aanzien
ci~te oplossing.)
van verweerder Geebelen is verjaard,
3" De bewijskracht van een verzeke- doch waarbij wordt vastgesteld dat de
ringsovereenkomst wordt miskend burgerlijke rechtsvorderingen tijdig zijn
door het arrest dat beslist dat die over- ingesteld, de beslissing van de eerste
eenkomst de betaling van vergoedin- rechter bevestigt, in zoverre het Geegen aan de getroffenen en hun recht- belen volledig aansprakelijk verklaart
verkrijgenden niet waarborgt, reke- voor het verkeersongeval van 11 februari
ning houdend met het percentage 1977, doch het beroepen vonnis wijzigt,
arbeidsongeschiktheid, met de duur de burgerlijke partijstelling van eiseres
ervan en met het bedrag van het wer- niet ontvankelijk verklaart en de door
kelijk of bij overeenkomst vastgestelde baar tegen verweerder Geebelen ingeloon en dat die overeenkomst als een stelde rechtsvordering afwijst, op grond
sommenverzekering beschouwt, terwijl dat artikel 1, tweede lid, b, van de door
de verzekeringsovereenkomst bepaalt verweerder Bouille op 22 februari 1977
dat de overeenkomst ertoe strekt aan met haar afgesloten verzekeringsoverde verzekerde, die niet onder· toepas- eenkomst bepaalt dat de vergoedingen
sing van de arbeidsongevallenwetge- worden berekend op basis van de l)ezolving valt en aan zijn rechtverkrijgen- digingen die in de bijzondere voorwaarden, in geval van arbeidsongeval of den zijn vastgesteld voor de personen
van ongeval op de weg naar en van die niet vallen onder bet Rijksinstituut
het werk, de betaling te waarborgen voor Maatschappelijke Zekerbeid en die
van de vergoedingen die krachtens de de voordelen niet genieten van de
genoemde wetgeving zijn verschuldigd Arbeidsongevallenwet, dat de bijzondere
en zegt dat de vergoeding naar gelang voorwaarden eraan toevoegen dat vervan het geval op de basis van een bij weerder Bouille is verzekerd en dat de
overeenkomst bepaald loon of van het aan hem uit te keren vergoedingen worwettelijk maximumbedrag zal worden den berekend op basis van bet wettelijk
maximumbedrag; nu de vergoedingen
vastgesteld.
voor hem op die basis worden berekend
en het bedrag van de persoonlijke premies voor de volgende jaren wordt vastgesteld, de overeenkomst de vergoedin(BELGIE INDUSTRIE T. GEEBELEN, BOUILLE)
gen blijkbaar niet afhankelijk stelt van
de ernst van de verwondingen, het percentage arbeidsongeschiktheid en de
ARREST ( vertaling)
duur ervan, de.leeftijd van de getroffene,
(A.R. nr. 2853)
zijn waarschijnlijke levensduur, de
samenstelling van zijn gezin en evenmin
HET HOF; - Gelet op het bestre- van de werkelijke weerslag van het
ongeval op zijn arbeidsgeschiktheid en
den arrest, op 8 februari 1983 door de
financiiHe gevolgen van zijn arbeidshet Hof van Beroep te Luik gewe- ongeschiktheid; het aldus de door eiseres
zen;
aan verweerder Bouille toe te kennen
bedragen niet als een vergoeding kunnen worden beschouwd; dat het bier gaat
(1) en (2) Cass., 31 okt. 1966 (A.C., 1967, 294)
en de noot van Marcel Fontaine « L'assurance · om een sommenverzekering; dat zulks
collective et !a distinction entre assurances de bovendien blijkt uit artikel 7 van de
chases et assurances de personnes », R.C.J.B., overeenkomst dat het risico dekt van de
vliegtuigpassagier, vermits in dit geval
1969, biz. 160 e.v.

l

-

79-

bij de vaststelling van de vergoedingen
het percentage en de duur van de
arbeidsongeschiktheid evenmin in aanmerking worden genomen; dat, gezien
het feit dat de in de overeenkomst vastgestelde bedragen niet als een vergoeding kunnen worden beschouwd, eiseres
zich niet mag beroepen op de wettelijke
indeplaatsstelling van artikel 22 van de
Verzekeringswet,
terwijl, eerste onderdeel,
tweede onderdeel, een sommenverzekering risico's dekt ten belope van een
vooraf vastgesteld bedrag zonder de werkelijk geleden schade in aanmerking te
nemen, terwijl de schadeverzekering
hoofdzakelijk de - zelfs gedeeltelijke vergoeding van de werkelijk geleden
schade tot doel heeft; wanneer een verzekeringsovereenkomst, in geval van ongeval, de betaling waarborgt van de krachtens de arbeidsongevallenwet verschuldigde vergoedingen - zoals dit het geval
is in artikel 1 van de door de verweerder
Bouille afgesloten overeenkomst -, het
enkel kan gaan om een schadeverzekering; het arrest bijgevolg, door te beslissen dat verweerder Bouille een sommenverzekering heeft afgesloten en dat eiseres niet het recht heeft om van de voor
het ongeval aansprakelijke verweerder
Geebelen de terugbetaling te vorderen
van de door haar aan haar verzekerde
Bouille uitgekeerde vergoedingen, de
bewijskracht miskent van artikel 1 van
de verzekeringsovereenkomst, waaruit
immers blijkt dat het hier een schadeverzekering betreft, de voor de partijen
verbindende kracht van dat beding alsook van de overeenkomst die het bevat,
miskent en bovendien, door de overeenkomst niet te beschouwen als een schadeverzekering, artikel 22 van de verzekeringswet van 11 juni 1874 schendt alsmede de regel dat de verzekeraar die de
vergoeding heeft betaald tegenover derden in al de rechten van de verzekerde
treedt ter zake van die schade;
derde onderdeel,
000

000

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest
beslist dat eiseres zich niet kan
beroepen op artikel 22 van de verzekeringswet van 11 juni 1874 en haar
het recht ontzegt om van de voor
het ongeval aansprakelijke derde de
terugbetaling te eisen van alle of
sommige bedragen die ter uitvoe-

ring van de verzekeringsovereenkomst zijn uitgekeerd, op grond dat
de overeenkomst, door de vergoedingen te berekenen op basis van het
wettelijk maximumbedrag en door
de persoonlijke premies voor de volgende jaren te koppelen aan de evolutie van de forfaitair vastgestelde
bezoldigingen, « de vergoedingen
blijkbaar niet afhankelijk stelt van
de ernst van de verwondingen, het
percentage
arbeidsongeschiktheid
en de duur ervan, de leeftijd van de
getroffene,
zijn
waarschijnlijke
levensduur, de samenstelling van
zijn gezin, en evenmin van de werkelijke weerslag van het ongeval op
zijn arbeidsgeschiktheid en de
financHHe gevolgen van zijn arbeidsongeschiktheid »;
Overwegende dat de appelrechter
daaruit afleidt dat de tot dan toe
aan verweerder Bouille uitgekeerde
bedragen niet zijn betaald ter uitvoering van een schadeverzekering
doch van een sommenverzekering
die risico's dekt ten belope. van een
vooraf vastgesteld bedrag zonder de
werkelijk geleden schade in aanmerking te nemen;
Overwegende dat hoofdstuk 1,
artikel 1, eerste lid, van de algemene polisvoorwaarden bepaalt dat
de overeenkomst ertoe strekt de
betaling te waarborgen van de vergoedingen die krachtens de arbeidsongevallenwet moeten betaald worden aan de verzekerde getroffenen
van arbeidsongevallen of aan de
rechtverkrijgenden van de getroffenen; dat, naar luid van het tweede
lid van hetzelfde artikel, de dekking
betrekking heeft op de vergoedingen
die vastgesteld zijn op basis van de
bezoldigingen welke in de bijzondere voorwaarden zijn bepaald voor
de personen die door de onderneming zijn tewerkgesteld, niet vallen
onder het Rijksinstituut voor Maatschappelijke Zekerheid en de voordelen niet genieten van de arbeidsongevallenwet;
Overwegende dat de bijzondere
polisvoorwaarden bepalen dat in
geval van arbeidsongeval of ongeval

-
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op de weg van en naa~ het werl~ de
vergoeding voor de met bezoldtgde
stagiairs zal worden berekend op
basis van een bij overeenkomst
bepaalde bezoldiging van 200.000
frank per jaar en per persoon, terwijl ze voor verweerder Bouille zal
worden vastgesteld op basis van het
wettelijk maximumbedrag;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat de tussen eiseres en
de Entreprises Generales Auguste
Bouille afgesloten verzekeringsovereenkomst de dekking van de uitkering van vergoedingen aan de,
getroffenen en hun rechtverkrijgenden niet afhankelijk stelde van het
percentage
arbeidsongeschiktheid,
de duur ervan en het bedrag van
bet werkelijk of, zoals ten deze, bij
overeenkomst vastgestelde loon, en
door die overeenkomst als een sommenverzekering te beschouwen, aan
artikel 1 van de polis een uitlegging
geeft die onverenigbaar is _met de ,
bewoordingen en de strekkmg van
die bepaling en de bewijskracht miskent van de akte die deze bepaling
bevat;
Dat het middel gegrond is;
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VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVOR·
DERING - STUITING VAN DE VERJARING DAAD VAN ONDERZOEK - BEGRIP.

De controle, door een speciaal agent aan
de hand van de registers van de burgerlijke stand verricht betreffende de
in het inlichtingsbulletin vermelde
identiteit van de beklaagde, is geen
daad van onderzoek die de verjaring
van de strafvordering stuit (1).
(WILLEMS, LAUWERS T. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN, BEL·
GISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIGING,
ROBBE, ALGEMENE VERZEKERINGEN SECURITAS N.V., WAGENDORP, GUY BRINKEN N.V., EENDRACHT EN VOORZORG WINTERTHUR N.V.; WILLEMS T. LAUWERS; LAUWERS T. WILLEMS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2908)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 maart 1983 in
boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
eerste en derde onderdeel van het
middel die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de burgerlijke rechtsvordering van eiseres
tegen verweerder Geebelen niet ontvankelijk verklaart en de aan haar
rechtsvordering verbonden kosten te
haren laste legt; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
·

I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de veroordelingen
·van de eisers op de tegen hen ingestelde strafvordering;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 21, tweede lid, 22
van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en 68
van de Wegverkeerswet;
Overwegende dat het bestreden
vonnis eiseres veroordeelt wegens
overtreding van het Wegverkeersreglement (telastlegging C) en eiser
veroordeelt wegens het gecontraven28 september 1983 - 2" kamer - Voor- tionaliseerde misdrijf « onopzettelijk
zitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzit- toebrengen van slagen en verwon-

ter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Jans(1) Zie Cass., 25 april 1978 (A. C., 1978, 977);
sens de Bisthoven, advocaat-generaal Cass., 4 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 215).
Advocaat : mr. Siroont.

-------------
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dingen » en overtreding van het
Wegverkeersreglement
(telastlegging B), voor welke misdrijven de
strafvordering krachtens de artikelen 21 van de wet van 17 april 1878
en 68 van de Wegverkeerswet verjaart door verloop van een jaar;
Overwegende dat het vonnis vermeldt « dat de verjaring van de
strafvordering regelmatig is gestuit
door het visum dat op 5 maart 1982
is aangebracht op de staat van
inlichtingen betreffende de beklaagde Willems »;
Overwegende dat de controle, die
door « een daartoe in het biezonder
aangewezen politieagent » wordt
verricht « aan de hand van het
register van de burgerlijke stand »,
betreffende de in de staat van
inlichtingen vermelde identiteit van
de beklaagde, geen van het
bevoegde gezag uitgaande daad van
onderzoek is die de verjaring van de
strafvordering stuit;
Dat de laatste, binnen de termijn
van een jaar verrichte daad van
onderzoek of van vervolging de verrichting is waarbij de politiecommissaris van Schaarbeek op 22 februari
1982 aan de procureur des Konings
te Brussel het proces-verbaal toezond van het door die magistraat
bevolen verhoor van de beklaagde;
Overwegende dat bij gebreke van
een oorzaak van schorsing de strafvordering verjaard was op de dag
van de uitspraak van het bestreden
vonnis;
Overwegende dat de kosten van
de strafvordering ten laste moeten
blijven van de Staat;

de voorzieningen voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
veroordeelt iedere eiser in de helft
van de kosten van zijn voorziening
en laat de overige kosten ten laste
van de Staat; beslist dat er geen
grond is tot verwijzing.
28 september 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaat : mr. Biitzler.

Nr. 52
2"

KAMER -

28 september 1983

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - VOERTUIG VERNIELD - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - SCHADE DIE VOOR DE
BENADEELDE VOORTVWEIT UIT DE BETALING VAN DE BELASTING BIJ DE AANKOOP
VAN EEN VERVANGINGSVOERTUIG - BEG RIP.

Wanneer een voertuig bij een ongeval
wordt vernield, Jijdt de benadeelde
door de betaling van de belasting over
de toegevoegde waarde bij de aankoop
van een vervangingsvoertuig slechts
schade wanneer en in zoverre die
belasting werkelijk is betaald (1).
(PAULY, COLUGNON T. LE FOYER N.V.)
ARREST ( vertaling}

(A.R. nr. 2950)

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen, in zoverre ze gericht zijn tegen
de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen; vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het de
eisers veroordeelt op de tegen hen
ingestelde strafvordering; verwerpt

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 maart 1983 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-enFamenne;

1---------------(1) Cass., 25 maart 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 428); Cass., 22 sept. 1983 (A.C., 1983~84,
nr. 42).
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Overwegende dat het vonnis enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, dat was
gewezen nadat de politierechtbank bij
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van 10 maart 1981 de aansprakelijkheid voor het ongeval bij helften heeft
verdeeld tussen de bestuurders, onder
verwijzing naar de redengeving van het
beroepen vonnis heeft vastgesteld dat
verweerster geen enkele factuur heeft
overgelegd waaruit bleek dat ter vervanging van het verongelukte voertuig een
nieuwe wagen was aangekocht, dat het
de eisers niettemin veroordeelt om aan
verweerster de helft te betalen van de
belasting over de toegevoegde waarde
berekend op de waarde van het verongelukte voertuig v66r het ongeval, namelijk
17.725 frank,
tezwijl de vergoeding, die overeenkomt
met het bedrag van de belasting over de
toegevoegde waarde, niet strekt tot vergoeding van het gedeeltelijk verlies van
de waarde van het verongelukte voertuig, doch tot vergoeding van de schade
die voortvloeit uit de betaling van die
belasting bij de vervanging van het voertuig; hieruit volgt dat de aansprakelijke
voor het ongeval, dat het totaal verlies
van het verongelukte voertuig heeft veroorzaakt, jegens de schadelijder niet
gehouden is tot betaling van het bedrag
van de belasting over de toegevoegde
waarde berekend op de waarde van het
verongelukte voertuig v66r het ongeval,
doch tot terugbetaling van de belasting
over de toegevoegde waarde die bij de
aankoop van het vervangingsvoertuig is
betaald, voor zover althans het vervangingsvoertuig niet meer waard is dan het
vervangen voertuig; de veroorzaker van
het ongeval met andere woorden geen
belasting over de toegevoegde waarde
verschuldigd is zo het verongelukte voertuig niet is vervangen; het slachtoffer
immers enkel schade lijdt, in zoverre het
die belasting betaalt, zodat het bestreden
vonnis, door de eisers te veroordelen om
aan verweerster het bedrag van 17.725
frank te betalen, zijnde de helft van de
belasting over de toegevoegde waarde
berekend op de waarde van het veronge·
lukte voertuig v66r het ongeval, ofschoon
dat voertuig niet was vervangen, aan
verweerster een vergoeding toekent voor
een schade die haar verzekerde in wiens

rechten zij gesubrogeerd was, niet had
geleden en, bijgevolg, de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

Overwegende dat, zo een voertuig
door de schuld van een derde totaal
wordt vernield, de vergoeding, die
overeenkomt met het bedrag van de
belasting over de toegevoegde
waarde, niet strekt tot de vergoeding van het verlies van het voertuig, doch van de schade die voor
het slachtoffer voortvloeit uit de
betaling van die belasting;
Dat de aansprakelijke voor een
ongeval, dat het totaal verlies van
het aan een ander toebehorend
voertuig heeft veroorzaakt, aan de
schadelijder enkel de bij de aankoop
van het vervangingsvoertuig werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde moet terugbetalen;
dat immers de benadeelde door de
betaling van de belasting enkel verlies lijdt wanneer en in zoverre die
belasting werkelijk is betaald;
Overwegende dat het vonnis, nu
het niet vaststelt dat een nieuwe
wagen is aangekocht ter vervanging
van het verongelukte voertuig en nu
het niettemin de eisers hoofdelijk
veroordeelt om aan de in de rechten
van haar verzekerde gesubrogeerde
verweerster het bedrag van 17.725
frank te betalen, zijnde de helft van
de belasting over de toegevoegde
waarde berekend op de waarde van
het voertuig ten tijde van het ongeval, niet naar recht is verantwoord;
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 het vernietigde vonnis; veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Neufchateau, zitting houdend in hoger
beroep.
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28 september 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaat : mr. De Bruyn.

op het eventuele aanbod van een
derde, is niet verplicht om dat aanbod
ter kennis te brengen van de huurder;
in dat geval kan het recht van voorkeur van de huurder niet worden uitgeoefend.
(BROUWERIJ ARTOIS N.V. T. DAEMEN)
ARREST ( vertaling)
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1° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELS_HUUR - HANDELSHUURWET, ART. 16, IV RECHT VAN DE VERHUURDER OM ZONDER
REDEN DE HUURHERNIEUWING TE WEIGEREN
- BEGRIP.

2° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELSHUUR - HANDELSHUURWET, ARTr. 16, I, 5°,
EN 21 - VERPLICHTING VAN DE VERHUURDER OM HET AANBOD VAN EEN DERDE TER
KENNIS VAN DE HUURDER TE BRENGEN RECHT VAN VOORKEUR VAN DE HUURDERVEREISTEN.

3° HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - HANDELSHUURWET, ART. 16, IV WEIGERING VAN HUURHERNIEUWING DOOR
DE VERHUURDER, ZONDER OPGAVE VAN
REDEN EN ZONDER BEROEP OP HET EVENTUELE AANBOD VAN EEN DERDE.

1° Het bij art. 16, IV; Handelshuurwet

aan de verhuurder toegekende recht
om zonder reden de hernieuwing van
de huur te weigeren, gaat niet gepaard
met enige voorwaarde of verplichting
jegens de huurder, behalve die om de
maximumvergoeding wegens uitzetting
te betalen, eventueel verhoogd met een
bedrag om de veroorzaakte schade
geheel te vergoeden.
2° Uit de artt. 16, I, 5', en 12 Handels-

huurwet volgt dat de verplichting van
de verhuurder om het aanbod van een
derde ter kennis te brengen van de
huurder, evenals het voorkeurrecht
van de huurder, slechts bestaan vooi'
zover de verhuurder zich op het aanbod van de derde heeft beroepen.
3° De verhuurder die gebruik maakt van
het recht bedoeld in art. 18, IV; Han-

delshuurwet, zonder zich te beroepen

HET HOF; den vonnis, op
hager beroep
Rechtbank van
Luik;

Gelet op het bestre17 februari 1981 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 13, 16, I, inzonderheid 5°, 16, IV, en 21 vervat in de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten,
doordat het bestreden vonnis aan eiseres de rechtsingang ontzegt en afwijzend
beschikt op de door haar tegen verweerder ingestelde rechtsvordering tot antbinding van de tussen hen gesloten
huurovereenkomst, betaling van schadevergoeding en terugbetaling van huur,
en die beslissing in hoofdzaak aldus verantwoordt dat de partijen samen het
schijnbaar wettelijk, doch van zijn doel
afgewend middel van artikel 16, IV, van
de wet van 30 april 1951 hebben gebruikt
om aan de vorige huurder van verweerder de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te weigeren, met de bedoeling
zich aan de voor hen geldende wetsbepalingen (de artikelen 13, 16, I, 5", 21 en
volgende van die wet) te onttrekken en
aldus inbreuk te maken op het bij de
wet aan de huurder toegekende recht
« om kennis te krijgen van het aanbod of
het plan van de naamloze vennootschap
Brouwerij Artois en van de heer
Daemen » en « om bij voorkeur de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te
verkrijgen, onder de enige voorwaarde
een gelijk aanbod te doen en zonder een
nieuw opbod te moeten vrezen », en dat
die handelwijze van de partijen, namelijk « het gebruik van een wettelijk middel (ten deze artikel 16, IV) om een
onrechtmatig resultaat te verkrijgen
(schending van het voorkeurrecht van de
huurder ...) een wetsontduiking is » met
als sanctie, ten aanzien van de onschuldige derden, dat de bedrieglijke overeen-
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komsten niet kunnen worden tegengeworpen en, tussen partijen, « dat zij zich
voor de rechtbanken niet op hun eigen
schanddaad kunnen beroepen "•
terwijl geen enkele bepaling van de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten aan de huurder het
recht toekent dat de verhuurder hem het
van een _derde ontvangen aanbod ter
kennis brengt en, bijgevolg, evenmin het
recht om bij voorkeur hoven die derde
de hernieuwing van de huurovereenkomst te verkrijgen onder de enige voorwaarde een gelijk aanbod te doen, als de
verhuurder zich niet op het aanbod van
de derde beroept om de hernieuwing te
weigeren; geen enkele bepaling van die
wet evenmin de verhuurder verplicht om
het aanbod van de derde ter kennis te
brengen van de huurder, als hij zich
daarop niet beroept om de hernieuwing
te weigeren, en hem in een dergelijk
geval het voor hem uit artikel 16, IV,
voortvloeiende recht ontzegt om de hernieuwing zonder meer te weigeren, zonder een reden op te geven, doch met de
verplichting dat hij de hoogste vergoeding wegens uitzetting, eventueel ver-hoogd met schadevergoeding, betaalt;
daaruit volgt dat het bestreden vonnis,
door te oordelen dat de handelwijze van
eiseres en van verweerder een wetsontduiking was, dat wil zeggen de toepassing van een wettelijk middel om een
onrechtmatig resultaat te verkrijgen, en
dat derhalve aan eiseres de rechtsingang
moest worden ontzegd, zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat, in zoverre verweerder ten
onrechte de ontduiking van de wet
zou hebben aangevoerd, eiseres zich
had moeten beroepen op schending
van de artikelen 1131 en 1382 van
het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat het onderzoek
van de grond van niet-ontvankelijkheid niet te scheiden is van het
onderzoek van de zaak zelf;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat het middel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat verweerder, op
l;>asis van artikel 16, IV, van de wet

van 30 april 1951, de hernieuwing
van de met een derde gesloten handelshuurovereenkomst heeft geweigerd en met eiseres een nieuwe
huurovereenkomst heeft aangegaan;
Overwegende dat het bij die bepaling aan de verhuurder toegekende
recht om zonder reden de hernieuwing van de huur te weigeren, niet
gepaard gaat met enige voorwaarde
of enige verplichting jegens de
huurder, tenzij de verplichting om
de maximumvergoeding wegens uitzetting te betalen eventueel verhoogd met een bedrag om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden;
Overwegende dat uit de artikelen 16, I, 5°, en 21 van die wet
volgt dat de verplichting van de verhuurder om het aanbod van een
derde ter kennis te brengen van de
huurder evenals het voorkeurrecht
van de huurder slechts bestaan voor
zover de verhuurder zich op het
aanbod van de derde heeft beroepen;
Dat daaruit volgt dat de verhuurder, die gebruik maakt van het in
artikel 16, IV, bedoelde recht zonder
zich te beroepen op het eventuele
aanbod van een derde, niet verplicht
is om dat aanbod ter kennis te brengen van de huurder; dat in dit geval
het recht van voorkeur van de huurder niet kan worden uitgeoefend;
Overwegende dat het bestreden
vonnis door, op grond dat het recht
van voorkeur van de huurder bij
een huuraanbod door een derde een
zuiver recht is, te beslissen dat de
huurder recht had om kennis te
krijgen van het aanbod of van het
plan van de gedingvoerende partijen, dat zij het schijnbaar wettelijk, doch van zijn doel afgewend
middel van voormeld artikel 16, IV,
·hebben gebruikt om zich aan de
voor hen geldende wettelijke bepa.lingen te onttrekken en dat eiseres
derhalve een wetsontduiking heeft
begaan die haar de rechtsingang
moet doen ontzeggen, de in het middel aangewezen artikelen van de
wet van 30 april 1951 schendt;
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Om die redenen, vernietigt bet·
het nemen van een beslissing te verantwoorden (1).
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van bet vernie- 2" en 3" De rechter in kart geding die, na
te hebben vastgesteld dat de gemachtigde vonnis; houdt de kosten aan
tigde ambtenaar, bedoeld in art. 48 wet
en laat de beslissing daaromtrent
ruimtelijke ordening en stedebouw,
aan de feitenrechter over; verwijst
aan de gemeente een vergunning heeft
de zaak naar de Rechtbank van Eer- · afgegeven om te bouwen op een grand
ste Aanleg te Hoei, zitting houdende
die paalt aan de grand van een privepersoon, dat het bouwwerk pas na het
in hoger beroep.
1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van Ryn en
Ansiaux.
29 september 1983 -
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1° KORT GEDING -

BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER IN KORT GEDING - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1039 - MAATREGEL TOT
BEWARING - VEREISTEN - BESTAAN VAN
EEN RECHT VOLDOENDE WAARSCHIJNLIJK
OM DE BESLISSING TE VERANTWOORDEN.

verstrijken van de bij art. 52 van de
genoemde wet bepaalde vervaltermijn
van de vergunning was aanbesteed,
dat de door de gemeente uitgevoerde
werken diverse beschadigingen aan de
gebouwen van de prive-persoon hebben veroorzaakt en dat de voortzetting
ervan die beschadigingen heel wat
erger zou kunnen maken, oordeelt dat
de titel op grand waarvan de gemeente
die werken uitvoert, schijnbaar vervallen is en de stopzetting ervan beveelt
tot op het ogenblik dat eventueel een
nieuwe bouwvergunning wordt afgegeven of dat een beslissing over het
geschil zelf wordt gewezen, overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid niet en schendt evenmin de
artt. 584 en 1039 Ger. W.
(GEMEENTE GELDENAKEN
T. WARNIER, FABRY, LEMAIRE)
ARREST ( vertaling)

2° KORT GEDING -

BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER IN KORT GEDING - GERECHTELIJK WETBOEK, ARTT. 584 EN 1039 BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT
GEDING OM AAN EEN GEMEENTE DE STOPZETTING VAN WERKEN TE BEVELEN, ALS DE
TITEL OP GROND WAARVAN ZIJ DE WERKEN
UITVOERDE, SCHIJNBAAR VERVALLEN IS.

3° STEDEBOUW -

BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER IN KORT GEDING - BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER IN KORT GEDING OM AAN
DE GEMEENTE DE STOPZETTING VAN WERKEN TE BEVELEN, ALS DE TITEL OP GROND
WAARVAN ZIJ DE WERKEN UITVOERDE,
SCHIJNBAAR VERVALLEN IS.

1" Het voorschrift van art. 1039 Ger. W.

dat de beschikkingen in kart geding
geen nadeel mogen toebrengen aan de
zaak zelf, verbiedt de rechter in kort
geding niet een bewarende maatregel
te bevelen, indien het bestaan van een
recht voldoende waarschijnlijk is om

(A.R. nr. 6679)

HET HOF; - Gelet op het bestre·den arrest, op 6 november 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 584, 780, 1039 van het Gerechtelijk
Wetboek, 48 en 52 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
(1) Zie Cass., 21 mei 1981 (A. C., 1980-81,
nr. 545), 9 sept. en 21 okt. 1982 (ibid., 1982-83,
nrs. 28 en 127); Cass. fr., 10 nov. 1947 (met verslag en noot van P. Lerebours-Pigeonnh~re,
D. 1947, Jur. 529; met opm. van R. Plaisant,
J.C.P., 1948, II, 4166); zie het verslag van de
koninklijk commissaris Van Reepinghen,
suppl. Pas., 1967, biz. 395; zie ook R. MARTIN,
« Le refere, theatre d'apparence » D. 1979,
chron. 158; J. SEIGNOLLE, « De !'evolution de la
juridiction des referes », J.C.P., 1954, I, 1205,
nr. 28).
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de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
doordat bet arrest, na te hebben vastgesteld dat de gemachtigde ambtenaar
bedoeld in artikel 48 van voormelde wet
van 29 maart 1962 op 14 juni 1979 aan
eiseres een vergunning had afgegeven
om te bouwen op een grond die paalt
aan de grond van de eerste twee verweerders, en dat bet toegestane bouwwerk pas op 30 juni 1980 was aanbesteed, dat wil zeggen na bet verstrijken
van de bij artikel 52 van die wet
bepaalde vervaltermijn van de vergunning, en na te hebben geoordeeld dat bet
bestek van die aanbesteding betrekking
had op aile werken, met inbegrip van
bepaalde werken die, naar eiseres
betoogde, vroeger waren uitgevoerd, en
dat die bewering van eiseres helemaal
niet aannemelijk was, met bevestiging
van de beroepen beschikking, de stopzetting van de litigieuze werken beveelt en
afwijzend beschikt op de middelen
waarin eiseres had aangevoerd : a) dat
artikel 52 van voormelde wet van
29 maart 1962 niet van toepassing was
op de openbare besturen bedoeld in artikel 48 van deze wet, b) dat de werken
voor de verwijdering van de binneninstallaties van bet te verbouwen pand
door de gemeentewerklieden van eiseres
waren uitgevoerd en op 26 november
1979 waren begonnen, en c) dat de beide
aldus opgeworpen betwistingen ernstig
waren, zodat de rechter in kort geding
zich onbevoegd moest verklaren, en zijn
beslissing aldus motiveert dat geen.
enkele wettelijke bepaling uitdrukkelijk
zegt dat bet verval niet geldt voor de aan
publiekrechtelijke rechtspersonen afgegeven bouwvergunningen, dat de rechter
in kort geding mocht vaststellen dat de
titel op grond waarvan eiseres de litigieuze werken uitvoerde, schijnbaar vervallen was en dat die vaststelling de
door de eerste rechter bevolen stopzetting van de werken rechtvaardigde, daar
het waarschijnlijk bestaan van een recht
voldoende was om een dergelijke beslissing te wettigen,
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
de artikelen 584 en 1039 van bet Gerechtelijk Wetboek, de beschikkingen in kort
geding slechts bij voorraad uitspraak
doen en geen nadeel toebrengen aan de
zaak zelf; hieruit volgt dat de rechter in
kort geding zijn beslissing enkel kan
doen steunen op bet recht van een van
de partijen of op een feitelijke toestand
als dat recht of die toestand niet ernstig
kunnen worden betwist, en niet op een

waarschijnlijk bestaan van een recht dat
ten deze werd betwist op grond dat het
bij artikel 52 van voormelde wet van
29 niaart 1962 voorgeschreven verval niet
van toepassing was op de gemeentebesturen en het ernstig karakter van de
betwisting niet is bestreden en zelfs
impliciet door bet arrest is erkend;
tweede onderdeel, het bij artikel 52
van voormelde wet van 29 maart 1962
voorgeschreven verval als de vergunninghouder binnen een jaar na afgifte
van de vergunning niet met de werken
zou zijn begonnen, niet van toepassing is
op de publiekrechtelijke recbtspersonen
bedoeld in artikel 48 van die wet; bovendien, in de onderstelling dat dit artikel 52 van toepassing zou zijn op de
gemeenten, zij zich zouden kunnen
beroepen op bet tweede lid van dat artikel waarin wordt bepaald dat bet schepencollege de vergunning met een jaar
kan verlengen, zodat de aan een
gemeente verleende vergunning niet vervallen kan zijn na een eerste periode
van een jaar; daaruit volgt dat de eerste
twee verweersters zich ten deze niet
konden beroepen op bet waarschijnlijk
bestaan van een recht dat, volgens bet
arrest, was vereist om de stopzetting van
de werken in kort geding te kunnen
bevelen;
derde onderdeel, eiseres in haar appelconclusie had aangevoerd dat zij in bet
geding verschillende rapporten overlegde
volgens welke gemeentewerklieden in
bet litigieuze pand werken hadden uitgevoerd in een periode van 26 november
1979 tot 23 mei 1980; dat de door de
gemeentewerklieden uitgevoerde werken
bestonden, enerzijds, in het verwijderen
van verscbillende binneninstallaties in
bet pand en, anderzijds, in de gedeeltelijke afbraak van twee bijgebouwen van
bet hoofdgebouw, en dat zulks was bewezen door de lijst van de werkzaamheden,
de attesten van bet college van burgemeester en scbepenen alsmede de door
eiseres overgelegde fotografieen; bet
arrest verklaart dat de beweringen van
eiseres belemaal niet aannemelijk zijn,
zonder ecbter melding te maken van bet
door eiseres voorgestelde bewijsmateriaal en, derbalve, zonder te zeggen
waarom die aldus gestaafde beweringen
niet als een ernstige betwisting konden
worden beschouwd, en daaruit volgt dat
bet arrest niet naar de eis van de artikelen 97 van de Grondwet en 780 van bet
Gerechtelijk Wetboek zijn beslissing
motiveert volgens welke de rechter in
kort geding ten deze, kracbtens de hem
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bij de artikelen 584 en 1039 van dit wethoek verleende bevoegdheid en machten,
de stopzetting van de litigieuze werken
kon bevelen :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de eerste twee verweerders tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat eiseres geen machtiging van de gemeenteraad overlegt :
Overwegende dat de beslissing
van het college van burgemeester
en schepenen om zich in cassatie te
voorzien op 8 februari 1982 en nog
eens op 28 juli 1982 door de gemeenteraad is bekrachtigd, zoals blijkt
uit de stukken die tijdens bet proces
bij het dossier zijn gevoegd overeenkomstig artikel 1100 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aange"
nomen;
Wat bet eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat bet voorschrift
van artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek dat de beschikkingen
in kort geding geen nadeel mogen
toebrengen aan de zaak zelf, niet
verbiedt maatregelen tot bewaring
van recht te bevelen, indien het
bestaan van een recht voldoende
waarschijnlijk is om bet nemen van
een beslissing te verantwoorden;
Overwegende dat het arrest, zowel
met verwijzing naar de beroepen
beschikking als in zijn eigen motivering, er met name op wijst dat de
gemachtigde ambtenaar, bedoeld in
artikel 48 van de wet van 29 maart
1962, op 14 juni 1979 aan eiseres een
vergunning had afgegeven om te
bouwen op een grond die paalt aan
de grond van de eerste twee verweerders en dat bet toegestane
bouwwerk pas op 30 juni 1980 was
aanbesteed, dat wil zeggen na het
verstrijken van de bij artikel 52 van
die wet bepaalde vervaltermijn van
de vergunning; dat de vordering van
de verweerders ertoe strekt de stopzetting van de door eiseres ondernomen werken te doen bevelen; dat uit
een deskundigenverslag blijkt dat

die werken diverse beschadigingen
aan de gebouwen van de eerste
twee verweerders hebben veroorzaakt en dat de voortzetting ervan
die beschadigingen heel wat erger
zou kunnen maken;
Dat de rechter in kort geding,
door op basis van de door hem vermelde elementen te oordelen dat de
titel op grond waarvan eiseres de
litigieuze werken uitvoerde schijnbaar vervallen was en door de stopzetting van die werken te bevelen
tot op bet ogenblik dat eventueel
een nieuwe bouwvergunning zou
worden afgegeven of dat een beslissing over bet geschil zelf zou worden gewezen, de grenzen van zijn
bevoegdheid niet heeft overschreden
en de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen niet heeft
geschonden;
Dat bet onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, op
basis van de elementen in rechte en
in feite die bet vermeldt en zonder
zich uit te spreken over bet verval
van de aan eiseres afgegeven bouwvergunning, zijn beslissing hierop
heeft kunnen doen steunen dat die
vergunning schijnbaar vervallen
was, zonder de in bet middel aangewezen wettelijke bepalingen te
schenden;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
Wat bet derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest zich
er niet toe beperkt te verklaren dat
de beweringen van eiseres helemaal
niet aannemelijk zijn; dat het, zowel
op eigen gronden als met verwijzing
naar de gronden van de eerste rechter, vaststelt dat de werken die de
gemeentewerklieden tussen 26 november 1979 en 11 januari 1980 hebben uitgevoerd en waarvan eiseres
gewag maakt, niet belangrijk zijn
en zonder bouwvergunning mogen
worden uitgevoerd en dat eiseres
niet aantoont dat die werken waren

toegestaan bij de aan haar afgege.ven vergunning; dat het er bovendien op wijst dat, volgens een mededeling die de kabinetschef van de
Staatssecretaris voor het Waalse
Gewest op 12 december 1980 aan de
eerste verweerder heeft gezonden,
op die datum nag niet met de bouwwerken inzake het door eiseres gepland administratief en onderwijscomplex was begonnen; dat het uit
voormeld artikel 52 afleidt dat met
de bij de bouwvergunning toegestane werken werkelijk moet zijn
begonnen binnen de voorgeschreven
termijn;
Dat het arrest aldus antwoordt op
de in het middel weergegeven conclusie en zijn beslissing regelmatig
met redenen omkleedt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
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BELASTING WEGENS NIET AANGEGEVEN
INKOMSTEN - BEDRAG VAN DE BASISBELASTING WAAROP DE VERHOGING WORDT BEREKEND.

1• Aangezien belastingzaken de open-

bare orde raken, dient het hof van
bel'Oep, ter bepaling van de belastingschuld, in feite en in rechte en binnen
de perken van het aan zijn oordeel
onderworpen geschil, zelf de bewijswaarde te toetsen van de regelmatig
aangebrachte gegevens van de zaak;
daarbij is bet niet gebonden door de
overwegingen van de directeur noch
door de conclusies van de partijen en
mag het, op gl'Ond van eigen motieven,
oordelen dat de beslissing geheel of
ten dele verantwoord is (1).
2• De verhoging van 20 pet. van de belastingen op de niet aangegeven inkomsten, met toepassing van art. 334
W.LB., vereist geen bewijs van goede
of kwade trouw van de belastingplichtige.

a• Naar de tekst van art. 334 W.I.B. slaat
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 september 1983 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Bayart en
Simont.

de belastingverhoging op het geheel
van de belasting die op de niet aangegeven inkomsten drukt, dat wil zeggen
het gehele bedrag dat volgens de
tariefregeling op de niet aangegeven
inkomsten verschuldigd is, met inbegrip van de verhoging wegens het ontbreken van voorafbetaling.
(VERBIST
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1077 N)
Nr. 55
1•

KAMER -

30 september 1983

1° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
BELASTINGHEFFING - VERHOGING VAN DE
BELASTING - WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN, ART. 334 - TOEPASSINGSVEREISTEN.

3° INKOMSTENBELASTINGEN
BELASTINGHEFFING -

VERHOGING VAN DE

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na een samenvatting van de zes bezwaren van eiser destijds appellant - waaronder, volgens
de samenvatting van het hof, a· « Het zou
willekeurig zijn in de elementen van de
tweede aanslag (waarvan ontlasting
(1) Zie Cass., 24 mei 1978 (A.C., 1978, 1127).
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-89werd verleend) een basis te vinden voor
bet bepalen van bet bedrag van de priveuitgaven » en 4° « De elementen door de
fiscus aangehaald voor bet bepalen van
bet bedrag van de prive-uitgaven zijn
slechts een mogelijkheid, een veronderstelling, op geen concrete gegevens
gesteund », uit bet ter zitting van bet hof
van beroep door eiser ingenomen stand·
punt, namelijk « dat hij de (.._.) a~nge·
baalde motieven (van 1 t/m 5) u1tslmtend
inroept ten aanzien van de door de fiscus aangehaalde private uitgaven voor
levensonderhoud (420.000 frank) en dat
bij de overige elem~nten v~n de in~ii
ciaire toestand (... ) met betwist », afle1dt
dat « de motieven hiervoor samengevat
onder 3 en 4 zonder voorwerp zijn
geworden »,
terwijl dergelijk besluit niet in redelijkheid kan getrokken worden uit de
verklaringen in kwestie, zodat de aflei·
ding van bet arrest niet wettig
geschraagd wordt door de ingeroepen
motieven, bet arrest ten onrechte nagela·
ten beeft op bet vermelde derde en
vierde bezwaar te antwoorden, en niet
afdoende is gemotiveerd :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 25, 29, 30,
97 van de Grondwet, 246, 247 en 278 van
bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en van bet beginsel van de scheiding van de macbten,
doordat bet arrest oordeelt « dat de
uitgaven voor levensonderhoud (420.000
frank) door appellant in zijn motieven
(... ) ten onrechte worden behandeld in
bet Iicht van de toepassing van artikel 247 van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen, daar waar ze nog aileen
te beoordelen zijn in bet Iicht van de toepassing van artikel 246 van bet Wetboek
van de Inkomstenbelastingen en namelijk op grond van bet akkoord dqor
appellant gegeven (...) », en « dat dit
akkoord ( ...)de rechtsgeldige basis vormt
van de litigieuze aanslag »,
terwijl de belastbare grondslag van de
bestreden aanslag door de fiscus - verweerder - uitsluitend bepaald was bij
toepassing van artikel 247 van bet Wethoek van de Inkomstenbelastingen, dit is
naar tekenen en indicien, en niet bij toepassing van artikel 246 van datzelfde
wetboek, meer bepaald bet door eiser
gegeven akkoord, zodat bet hof van
Overwegende dat eiser geen mis- beroep de feiten van zijn saisine te buikenning van de bewijskracht van ten gaat, de wettelijke grondslag van de
aanslag ambtshalve vervangt,
zijn conclusies of van zijn verklarin- bestreden
zich in de plaats stelt van de fiscale
ge~ inroept;
administratie en bet beginsel van de
Overwegende dat het hof van scheiding van de machten schendt :

beroep oordeelt dat op het derde en
Overwegende dat het middel niet
vierde bezwaar van eiser, zoals die preciseert waarin artikel 97 van de
in het arrest worden samengevat, Grondwet is geschonden;
niet moet geantwoord worden,
Dat het middel in zoverre niet
omdat zij ingevolge het door eiser
ingenomen standpunt zonder voor- ontvankelijk is;
werp zijn geworden;
Overwegende voor het overige
dat, aangezien belastingzaken de
Overwegende dat dit antwoord openbare orde raken, het hof van
aan het vormvereiste van artikel 97 beroep ter bepaling van de belasvan de Grondwet voldoet;
tingschuld, in feite en in rechte en
Overwegende dat, in zoverre eiser binnen de perken van het aan zijn
in verband met zijn voor het hof oordeel onderworpen geschil, zelf de
van beroep ingeroepen grieven ·' bewijswaarde dient te toetsen van
sub 3 en 4 de niet-beantwoording [ de regelmatig aangebrachte gegevan zijn conclusies in verband met !' vens van de zaak; dat het daarbij
het bedrag van 420.000 frank v~or niet gebonden is door de overweginuitgaven aan levensonderhoud m- gen van de directeur noch door de
roept, het middel voor eiser geen conclusies van de partijen; dat het
belang vertoont, nu het arrest dit hof van beroep, ook op andere
geschilpunt onder de grieven sub 1 gronden dan voor de beslissing of in
en 2 onderbrengt en bespreekt;
de conclusies aangevoerd, mag oorDat het middel niet kan worden delen dat de beslissing verantwoord
aangenomen;
of gedeeltelijk verantwoord is;

__;._ 90 Overwegende dat het hof van heropening van de debatten had moeten
beroep de grenzen van het wettelijk bevelen :
aanhangig gemaakte geschil niet te
Overwegende dat het middel niet
buiten is gegaan; dat het aan verweerder niet meer heeft toegewezen preciseert waarin artikel 97 van de
Grondwet is geschonden;
dan de gezegde beslissing inhield;
Overwegende dat nopens een aanDat het middel in zoverre niet
vankelijk met toepassing van arti- ontvankelijk is;
kel 247 van het Wetboek van de
Overwegende, voor het overige,
Inkomstenbelastingen naar tekenen
en indicii!n gevestigde aanslag ach- dat eiser het bedoelde akkoord in
teraf een akkoord kan tussenkomen zijn conclusies voor het hof van
en het hof van beroep gerechtigd is beroep uitdrukkelijk besprak;
bij de beoordeling van de zaak naar
Overwegende dat uit het antwoord
dat akkoord te verwijzen;
op het tweede middel blijkt dat het
Overwegende dat, door binnen de hof van beroep ten deze niet gebonhierboven bepaalde grenzen en den is door de overwegingen van de
voorwaarden de gegevens aan te directeur noch door de conclusies
wijzen die behoudens de door het van de partijen en dat het hof van
hof van beroep aangenomen vermin- beroep, ook op andere gronden dan
dering van de belastbare basis, de voor de beslissing of in de concluaanslag kunnen verantwoorden, het sies aangevoerd, mag oordelen dat
arrest de in het middel aangevoerde de beslissing verantwoord of gedeelwetsartikelen niet schendt en het telijk verantwoord is;
beginsel van de scheiding van machDat het hof van beroep derhalve,
ten niet miskent;
nu de draagwijdte van het akkoord
Dat het middel in zoverre faalt deel uitmaakte van de debatten, vernaar recht;
mocht, zonder miskenning van het
recht op verdediging, dat akkoord in
Over het derde middel, afgeleid uit de aanmerking te nemen;
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, 774, 1042 van bet GerechteDat het middel in zoverre niet
Iijk Wetboek en 278 van het Wetboek kan worden aangenomen;

van· de Inkomstenbelastingen, alsmede
van de beginselen van bet recbt op verdediging en van de tegensprekelijkbeid
van bet debat, doordat bet arrest oordeelt dat de bestreden aanslag « rechtsgeldig gevestigd op bet akkoord van
{eiser), slecbts kan steunen op een
belastbaar inkomen van 525.777 frank en
.deze aanslag derbalve dient vernietigd te
worden in de mate gesteund op een
boger bedrag "• en dienvolgens de voorziening afwijst, de bestreden beslissing
en de betwiste aanslag bevestigt voor
zover zij betrekking hadden op dit inkomen van 525.777 frank,
terwijl de belastbare grondslag van de
bestreden aanslag niet bepaald was op
grond van dit akkoord van eiser, en verweerder - destijds gelntimeerde - voor
bet hof van beroep evenmin dit akkoord
had ingeroepen als basis van de bestreden aanslag, zodat bet bof van beroep,
vooraleer de voorziening gedeeltelijk af
te wijzen op grond van een exceptie die
de partijen niet hadden ingeroepen, de

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 246 van bet Wetboek van
de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest oordeelt : « dat
appellant (eiser) ten onrecbte de recbtsgeldigheid van bet akkoord betwist door
in te roepen dat "dit (akkoord) nog geen
voldoende reden kan zijn om de aanslag
te weerhouden, vermits deze onwettig
is"( ... ); dat voormelde mening van appellant de enige kritiek is tegen bet
akkoord en hij namelijk niet beweert,
laat staan bewijst dat bet cijfer waarover akkoord {525.777 frank) onjuist is
en/of dat bet akkoord aangetast is door
een dwaling in recbte of in feite »;
terwijl eiser - destijds appellant wei degelijk beweerd had dat bet cijfer
waarover akkoord en dienvolgens bet
akkoord zelf onrecbtsgeldig was, zodat
bet bof van beroep ten onrecbte niet op
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dit bezwaar antwoordt en het arrest niet
voldoende is gemotiveerd :

beoogt te antwoorden op de door
eiser zelf ingeroepen goede trouw;
Dat het middel niet kan aangenoOverwegende dat het middel niet
preciseert waarin artikel 246 van men worden;
het Wetboek van de InkomstenbeOver het zesde middel, afgeleid uit de
lastingen is geschonden; dat die schending van de artikelen 97 van de
wetsbepaling geen verband houdt Grondwet, 89 en 334 van bet Wetboek
met de aangevoerde grief;
van de Inkomstenbelastingen,
·
doordat het arrest oordeelt dat de
Dat het middel in zoverre niet
belastingvermeerdering wegens ontoereiontvankelijk is;
voorafbetalingen, zoals bepaald
Overwegende, voor het overige, kende
door artikel 89 van het Wetboek van de
dat het in het middel weergegeven Inkomstenbelastingen, dient opgenomen
motief voldoet aan het vormvereiste te worden in de berekeningsgrondslag
van artikel 97 van de Grondwet;
van de belastingverhoging wegens nietDat het middel niet kan worden aangifte, onvolledige of onjuiste aangifte
zoals bepaald door artikel 334 van het
aangenomen;
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
Over het vijfde middel, afgeleid uit de

schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 334 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, 1352 en 2268 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest oordeelt « dat appellant de goede trouw wel inroept, doch
niet aantoont waar deze in voormelde
nalatigheid te vinden is •;
teiWijl eiser - destijds appellant -,
bij toepassing van het wettelijk vermoeden van de goede trouw, van ieder
bewijs dienaangaande ontslagen was, en
het integendeel diegene is die zich op
kwade trouw beroept die deze moet aantonen :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de toepassing van de belastingverhoging terecht gebeurde, vermits eiser « voor het aanslagjaar
1976 naliet een aangifte in te dienen »;
Overwegende dat in de context
van het arrest het hof van beroep
oordeelt dat deze nalatigheid de
belastingverhoging verantwoordt en
dat de door eiser ingeroepen goede
trouw voor dergelijke nalatigheid
niet kan aangenomen worden;
Overwegende dat de toepassing
van artikel 334 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen voor de
verhoging van 20 pet. van de belastingen op de niet aangegeven
inkomsten geen bewijs van goede
trouw of kwade trouw vereist; dat
het arrest in zijn context enkel

te!Wijl
de
belastingvermeerdering
wegens ontoereikende voorafbetalingen
geen belasting is die verschuldigd is op
bet niet aangegeven inkomstengedeelte
in de zin van artikel 334 van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen,
zodat zij niet kon opgenomen worden in
de berekeningsgrondslag van de verboging wegens niet-aangifte :

Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin artikel 97 van de
Grondwet is geschonden;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige,
dat in het systeem van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen de
berekeningsmodaliteiten van de
aanslag in de volgende orde voorkomen : 1• toepassing van het tarief
(artikelen 77 tot 87), 2" verhoging
wegens ontbreken van voorafbetalingen (artikel 89) en 3" belastingverhoging op niet aangegeven
inkomsten (artikel 334);
Overwegende dat naar de tekst
van artikel 334 van bedoeld wetboek
de belastingverhoging slaat op het
geheel van de belasting die op de
niet aangegeven inkomsten drukt;
Overwegende dat de aldus beoogde belasting is het geheel
bedrag dat volgens de tariefregeling
op de niet-aangegeven inkomsten
verschuldigd is, met inbegrip van de
verhoging wegens ontbreken van
voorafbetalingen;
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Overwegende dat uit bet arrest 1o en 2o Bij bet onderzoek naar de overeenstemming, in de zin van de artt. 3,
blijkt dat eiser geen aangifte deed,
13, A, en 14, B, van de Benelux-Merzodat de belastingverboging wegens
kenwet, moet de recbter de regel in
niet-aangifte op de gebele belasting
acbt nemen dat van overeenstemming
toepasselijk was en de aldus betussen een merk en een teken sprake
doelde « gehele belasting » derhalve
is wanneer - mede gezien de bijzonniet aileen de bedragen volgens het
derheden van bet gegeven geval en
gewone tarief maar ook de verhomet name de onderscheidende kracht
van het merk - merk en teken, elk in
gingen wegens ontbreken van voorzijn geheel en in onderling verband
afbetalingen omvatte;
bescbouwd, auditief, visueel of begripsDat bet arrest derhalve de artimatig zodanig gelijkenis vertonen dat
kelen 89 en 334 van bet Wetboek
reeds daardoor de mogelijkheid
van de Inkomstenbelastingen niet
bestaat dat bij iemand die met het
teken wordt geconfronteerd, associascbendt;
ties tussen het teken en bet merk worDat bet middel niet kan aangenoden gewekt; het volstaat niet dat een
men worden;
woordmerk, dat naar het oordeel van
de rechter onderscheidend is, gecombineerd wordt met een woord, een
ai'beelding of een grafiek, opdat er
geen overeenstemming tussen beide
merken meer zou bestaan.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de 3° In geval van toevoeging aan een
woordmerk van een ander teken moet
kosten.
30 september 1983- 1" kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; Tournicourt,
Brussel.

de rechter de overeenstemming uitsluiten indien hij oordeelt dat de combinatie niet een zodanige gelijkenis met
het eerste merk oplevert dat daardoor
associaties met dat merk kunnen worden gewekt (1).
(« HENRI JULLIEN B.V. • T. VERSCHUERE)
ARREST

(A.R. nr. 3204)

Nr. 56
1"

KAMER -

30 september 1983

1° FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN
- BENELUX-MERKENWET MING - BEGRIP.

OVEREENSTEM-

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 9 juni 1980 door bet
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het arrest, op 11 juni
1982 door bet Hof gewezen;
Gelet op bet arrest van 20 mei
1983 van het Benelux-Gerecbtsbof;

3° FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 3, 13, A, 14,
B, 1, van de Eenvormige Beneluxwet op
de warenmerken, goedgekeurd bij wet
van 30 juni 1969, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na - onder nr. 6 het verweer van verweerder, waarbij aan

BENELUX-MERKENWET - TOEVOEGING
AAN EEN WOORDMERK VAN EEN ANDER
TEKEN - GELIJKENIS - BEOORDELINGSCRITERIA.

(1) Zie arrest Benelux-Gerechtshof d.d.
20 mei 1983 in zake « H. Jullien B.V. » t. Verschuere N.

2°. BENELUX -

FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN - BENELUX-MERKENWET - OVEREENSTEMMING - BEGRIP.
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het merk van eiseres • Union onderscheidende kracht » werd ontkend, te
hebben ongegrond verklaard, derhalve
impliciet doch zeker te hebben beslist
dat bedoeld merk • onderscheidend vermogen » bezat in de zin van artikel 1
van de Beneluxmerkenwet, en na vastgesteld te hebben dat « het bij beide partijen om hetzelfde soort waren gaat »
(nr. 7), de vordering van eiseres om verweerder het gebruik van de merken
Union Soleure en Union met afbeelding
van een anker
hierna genoemd
« Union met anker » - te horen verbieden, de nietigheid van de depots van
laatstgenoemde twee merken te horen
uitspreken en verweerder tot schadevergoeding te veroordelen, ongegrond verklaart wegens - zij het, wat althans het
merk << Union met anker » betreft, in
subsidiaire orde en blijkbaar aileen wat
de vordering in schadevergoeding betreft
- gebrek aan gelijkenis of overeenstemming tussen de litigieuze merken en dit
gebrek afleidt uit de vaststelling dat het
merk van eiseres • uit niets anders »
bestaat « dan uit het in gewone drukletters geschreven woord Union zonder
enige fantasie of onderscheidend kenmerk », « het woord Union in de geest
van de lezer geen enkel bepaald beeld
oproept », « uiterst banaal » is, doch
« gewoonlijk gebruikt wordt in samenstellingen die daardoor een gans aparte
eigenheid verkrijgen », waarbij het
arrest ook wijst op de << distinctieve
functie » van de • klank Soleure » (in het
merk Union Soleure) ten opzichte van
het « banale en zo goed als onbetekenend eerste dee! van de samenstelling
(Union) » hetwelk, « wat zijn kenmerkend vermogen betreft, helemaal opgeslorpt wordt door het tweede deel
ervan », en doordat de beslissing in het
arrest betreffende de afwezigheid van
gelijkenis tussen de merken Union,
Union Soleure en Union met afbeelding
van een anker, derhalve, zoals overigens
duidelijk blijkt uit de overweging in het
arrest onder nr. 9 in fine - krachtens
dewelke de « onder nr. 7 gemaakte
beschouwingen » betrekking hebben op
« het gebrek aan onderscheidende kracht
van het woord Union » dat in het geval
van het merk Union met anker « slechts
distinctief wordt door de hierbij horende
tekening » - steunt op een beweerd
gebrek aan onderscheidende kracht van
het merk Union van eiseres,

eiseres te erkennen, doch anderzijds het
gebrek aan overeenstemming of gelijkenis tussen dit merk en de merken Union
Soleure en Union met anker te Iaten
steunen op een gebrek aan onderscheidende kracht van het merk Union, zodat
de bestreden beslissing, wegens tegenstrijdigheid - minstens onduidelijkheid
en dubbelzinnigheid - in de motivering,
niet regelmatig met redenen is omkleed,
derhalve schending inhoudt van artikel 97 van de Grondwet;
tweede onderdeel, het arrest in de
mate dat het - althans in bepaalde
overwegingen - aan het merk Union
van eiseres onderscheidend vermogen
lijkt te ontzeggen, geen antwoord
inhoudt op de conclusie van eiseres
waarin deze voor het hof van beroep
deed gelden dat » het niet afdoend is te
beweren dat het woord Union op zich
zelf genomen banaal zou zijn; dat een
merk inderdaad wei uit een op zichzelf
genomen banaal woord kan bestaan als
het maar onderscheidend is voor de
waren waarvoor het is gebruikt » en dat
een merk enkel dan onderscheidende
kracht mist wanneer het hetzij noodzakelijk is om het produkt en/of een eigenschap ervan te noemen, hetzij de soortnaam ervan is, hetzij de gebruikelijke
benaming ervan is geworden, hetgeen
van het woord Union voor horloges niet
kan gezegd worden, zodat het arrest, bij
gebrek aan antwoord op de conclusie,
niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet);

derde onderdeel, a) een teken dat voldoet aan de in artikel 1 van de Beneluxmerkenwet gestelde voorwaarde van
onderscheidend vermogen, mits deponering, valle merkbescherming geniet zonder dat een bijkomend - in de wet niet
voorzien - onderscheid mag gemaakt
worden naargelang het onderscheidehd
vermogen • groat » of « klein • is, anders
gezegd, naargelang het een • zwak » of
een « sterk • merk is, en terwijl b) de
rechter, bij het beoordelen van de overeenstemming - in de zin van de artikelen 3, 13, A, en 14, B, van de Beneluxmerkenwet - moet uitgaan van de
totaalindruk (synthetische beoordeling),
gewekt door de litigieuze merken, en
niet mag overgaan tot dissectie van de
merken (analytische beoordeling) en
geenszins uit de te vergelijken merken
bepaalde gedeelten, ten deze het ganse
merk van eiseres, mag buiten beschouterwijl, eerste onderdeel, het tegen- wing Iaten wegens een beweerd banaal
strijdig is, enerzijds het « onderschei- - alhoewel voldoende onderscheidend
dend karakter » van het merk Union van ,geacht in de zin van artikel 1 van de.
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Benelux-Merkenwet - karakter, terwijl
c) een teken of merk dat een voorafbestaand voor soortgelijke waren gedeponeerd woordmerk, waarvan bet onderscb~idend vermogen in de zin van artikel 1 van de Benelux-Merkenwet vaststaat, volledig alsdusdanig overneemt
docb met toevoeging van een ander
woord of van een ander grafisme, waarvan overigens zelfs niet is vastgesteld
dat •bet aan bet merk een nieuwe eigenbeid geeft die bet voldoende onderscbeidt van bet overgenomen merk,
moet bescbouwd worden als overeenstemmend - in de zin van de artikelen 3, 13, A, en 14, B, van de BeneluxMerkenwet - met bedoeld voorafbestaand woordmerk, en de bouder van bet
voorafbestaand merk derbalve gerechtigd is zicb op laatstgenoemde twee
wetsbepalingen te beroepen, zodat bet
arrest, in de mate dat bet, na vastgesteld
te hebben dat het merk van eiseres volledig voorkomt in het merk van verweerder en dat het gaat om soortgelijke
waren, weliswaar erkent dat het merk
van eiseres onderscheidend vermogen
heeft in de zin van artikel 1 van de
Benelux-Merkenwet, doch niettemin de
vordering ongegrond acht wegens gebrek
aan gelijkenis of overeenstemming tussen de merken en daarbij steunt op het
« uiterst banaal •, dit is « zwak » karakter van het merk van eiseres, betwelk zij
bij een doorgevoerde « dissectie » en
analytiscbe vergelijking van de litigieuze
merken volledig buiten bescbouwing
laat, een onwettelijk onderscheid - wat
de beschermingsomvang betreft
invoert tussen « zwakke » en « sterke »
merken en scbending inhoudt van. de
drie hierboven, in het derde onderdeel
(a, b, c) vermelde regelen en van de geciteerde wetsbepalingen waarop zij steunen betreffende bet onderscheidend vermogen van een merk, de bescbermingsomvang en bet beoordelen van de overeenstemming (scbending van alle in bet
middel ingeroepen bepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de Grandwet) :

Wat de eerste twee onderdelen
betreft :
Overwegende dat het Hof in het
arrest van 11 juli 1982 de redenen
heeft aangegeven waarom deze
onderdelen feitelijke grondslag missen;

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het BeneluxGerechtshof considereert dat " ten
aanzien van de overeenstemming
tussen een beschermd merk en een
teken, geen enkele wettekst of
rechtsregel in beginsel de gevolgen
bepaalt van de toevoeging van een
woord, een grafiek of een afbeelding
aan een woordmerk, waarvan de
rechter het onderscheidend vermogen heeft erkend »; dat het BeneluxGerechtshof oordeelt dat, bij het
onderzoek naar de overeenstemming, in de zin van de artikelen 3,
13, A, en 14, B, van de Eenvormige
Beneluxwet op de warenmerken, de
rechter de regel moet in acht nemen
dat « van overeenstemming tussen
een merk en een teken sprake is
wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en
met name de onderscheidende
kracht van het merk - merk en
teken, elk in zijn geheel en in
onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds
daardoor de mogelijkheid bestaat
dat bij iemand die met het teken
wordt geconfronteerd, associaties
tussen het teken en het merk worden gewekt »; dat het naar luid van
het arrest van het BeneluxGerechtshof « niet volstaat dat een
woordmerk, dat naar het oordeel
van de rechter onderscheidend is,
gecombineerd wordt met een woord,
een grafiek of een afbeelding, opdat
er geen overeenstemming tussen
beide merken meer zou bestaan »;
dat bet Benelux-Gerechtshof ten
slotte beslist dat « in geval van toevoeging aan en woordmerk ... van
een ander teken, de rechter overeenstemming moet uitsluiten indien
hij oordeelt dat de combinatie niet
een zodanige gelijkenis met het eerste merk oplevert dat daardoor associaties met het merk kunnen worden gewekt »;
Overwegende dat ten deze het hof
van beroep weliswaar aanneemt dat
het woordmerk Union onderscheidend is, maar oordeelt « dat er nau-
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welijks sprake van gelijkenis kan
zijn tussen het " Union" van eiseres
en het "Union Soleure" van verweerder », onder meer op deze
grand : « het banale en zo goed als
onbetekenend eerste dee! van de
samenstelling (Union) wordt, wat
zijn kenmerkend vermogen betreft,
helemaal opgeslorpt door het tweede
deel ervan. Het is de klank
" Soleure " die, in de geest van de
lezer of van de luisteraar, in zijn
distinctieve functie blijft hangen »;
Dat, voor wat het merk Union met
ringen, anker en de letters V en S
betreft, het hof van beroep oordeelt
dat « het woord Union in dit geval
slechts distinctief wordt door de
erbij behorende tekening »;
Overwegende dat, door aldus te
oordelen, het hof van beroep geen
enkel van de in het onderdeel aangehaalde .wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1138, a•,
van het Gerechtelijk Wetboek, 14, B, 1•,
en 14, D, van de Eenvormige Beneluxwet
op de warenmerken, goedgekeurd bij
wet van 30 juni 1969, en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest met betrekking tot
het merk van verweerder « Union met
anker » beslist dat « de vordering van
eiseres grotendeels zonder voorwerp is
in zoverre zij strekt tot nietigverklaring
van dit merk » op grand van de overweging dat verweerder « betoogt dat hij dit
merk sinds vele jaren niet meer
gebruikt, dat hij opdracht gegeven had
om de inschrijving ervan niet meer te
hernieuwen, dat indien dit in september
1978 toch gedaan werd, dit door een misverstand met het bureau Gevers gebeurd
is en dat hij thans in ieder geval
opdracht gegeven heeft dit merk door te
halen », uitleg die, volgens het arrest
« gestaafd wordt door een brief uitgaande van het bureau Gevers van
25 augustus 1977 waarin melding wordt
gemaakt van de opdracht tot schrapping
en verder door een stuk van 22 april
1980 waarbij inderdaad de doorhaling
gevraagd wordt »,
terwijl, eerste onderdeel, de nietigverklaring van een merkendepot, gevorderd

op grand van artikel 14, B, 1•, van de
Benelux-Merkenwet, geenszins gelijkstaat met het niet-gebruiken van een
merk of met een loutere opdracht tot
« schrapping » of << doorhaling » van
bedoeld merk zonder dat . vastgesteld
wordt dat daaraan gevolg werd gegeven
door een effectieve « doorhaling » of
« schrapping »; zodat het arrest, in de
mate dat het door de vordering tot
nietigverklaring van het merk Union met
anker zonder voorwerp te verklaren
wegens het sinds jaren niet-gebruiken
van het merk en wegens een gegeven
opdracht tot schrapping of doorhaling,
dit ongebruik en/of verzoek tot schrapping of doorhaling, op on_wettelij~e _wijze
gelijkstelt met een effectieve « mehgverklaring » of effectieve « doorhaling » van
de inschrijving van het nietig verklaard
depot in de zin van artikel 14, B, 1•, en
14, D, van de Benelux-Merkenwet en
derhalve schending inhoudt van deze
bepalingen;

tweede onderdeel, eiseres, naast het
vorderen van de nietigverklaring van het
depot van het merk Union met anker, de
doorhaling van de inschrijving ervan en
schadevergoeding, zich ook uitdrukkelijk
in de inleidende dagvaarding en bij conclusie voor het hof van beroep, op grand
van artikel 13 van de Benelux-Merkenwet verzette tegen elk gebruik van het
woord Union en terwijl het arrest onder
nr. 9 zich aileen uitspreekt over het deel
van de vordering dat betrekking heeft op
de « nietigverklaring » en op de
« schade », doch nalaat de vordering te
beoordelen in zoverre ze strekt tot het
horen verbieden van elk gebruik van het
woord Union en zich ertoe beperkt in het
beschikkend gedeelte, in fine, « de eis in
al zijn onderdelen ongegrond » te verklaren; zodat het arrest, gezien het gebrek
aan motivering, in het onzekere laat of
zij ook het dee! van de vordering dat
betrekking had op het gebruik van het
merk Union met anker heeft willen
ongegrond verklaren, derhalve door dubbelzinnigheid, minstens onduidelijkheid,
is aangetast en niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en zodat, in de mate dat het
arrest inderdaad over dit punt van de
vordering, dit is betreffende het gebruik
van het woord Union met anker, geen
uitspraak doet, het schending inhoudt
van artikel 1138, 3", Gerechtelijk Wethoek krachtens hetwelk voorziening in
cass~tie openstaat tegen beslissingen die
nalaten uitspraak te doen over een van
de punten van de vordering en zodat in
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de mate dat bet arrest, door de eis « in
al zijn onderdelen » ongegrond te verklaren, toch ook uitspraak zou gedaan hebben over dit punt van de vordering, bet
nalaat te antwoorden op de conclusie
van eiseres waarin deze uitdrukkelijk
deed gelden dat zij, krachtens artikel 13
van de Benelux-Merkenwet gerechtigd
was zich ook tegen bet gebruik van bet
merk Union met anker te verzetten, derhalve wegens gebrek aan antwoord op
de conclusie, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het hof van
beroep oordeelt dat in het merk
Union met ringen, anker en de letters V en S, « het woord Union ...
slechts distinctief wordt door de
erbij behorende tekening »;
Dat het onderdeel gericht is tegen
een overbodig motief en derhalve
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
be lang;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest « de
eis in al zijn onderdelen ongegrond >> verklaart en aldus ondubbelzinnig en zonder duisterheid ook de
vordering dat het gebruik van het
merk Union met anker zou verbaden worden, afwijst;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het eerste onderdee! van het eerste middel, het
arrest uiteenzet waarom het merk
Union met anker geen namaak is
van het woordmerk « Union »;
Dat het arrest voldoet aan het
vereiste van artikel 97 van de
Grondwet en het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.

Nr. 57
1•

KAMER -

30 september 1983

OVEREENKOMST -

LAATIIJDIGE UITVOERING - UITVOERING VAN GEEN NUT MEER
VOOR DE SCHULDEISER - GEVOLGEN.

Wanneer de uitvoering van een verbintenis wegens haar laattijdigheid van
geen nut meer is voor de schuldeiser,
daar de schuldenaar de tijd heeft Iaten
voorbijgaan binnen welke de verbintenis moest worden uitgevoerd, is de
schuldeiser niet verplicht de Jaattijdige
uitvoering aan te nemen en heeft hij
recht op schadevergoeding wegens
niet-uitvoering van de genoemde verbintenis (1).
(•
DEUTSCHE
SCHAFT HANSA

DAMPFSCHIFFAHRTSGESELLT. « HANDELSMAATSCHAPPIJ
CA. SUY » N.V.)
»

ARREST

(A.R. nr. 3677)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 september 1981
door het Hof van Beroep te Antwerperi gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 59, 85, 89, 123, 128
van de Zeevaartwet, 1134, 1146, 1147,
1149 en 1784 van bet Burgerlijk Wethoek,
doordat bet arrest, om eiseres van
haar vordering strekkende tot de betaling door verweerster van de kosten van
bewaring van 200 zakken bonen, die, ten
gevolge van verweersters weigering deze
koopwaar in ontvangst te nemen,
gemaakt werden, af te wijzen, en om
integendeel eiseres te veroordelen om
aan verweerster de tegenwaarde van
13.837 U.S.-dollar ten titel van schadever(1) Zie Cass., 20 dec. 1951 (Bull. en Pas.,

30 september 1983 - 1" kamer - Voor- 1951, I, 207); 3 mei 1957 (ibid., 1957, I, 1047);
zitter en verslaggever : de h. Janssens, VANRYN en HEENEN, Rev. crit. jur. beige, 1967,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende Examen de jurisprudence. biz. 128; DE PAGE,
conclusie van de h. Krings, procureur- d. II, biz. 608, nr. 606; AUBRY en RAU, 6de uitg.,
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse d. IV, § 308, biz. 138; MARTY en RAYMOND, Obligations, d. II, nr. 657, biz. 679-680.
en Biitzler.
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goeding wegens niet-aflevering van de
kwestieuze 200 zakken te betalen, na
vastgesteld te hebben dat deze 200 zakken bij de aflevering van deze partij
bonen in februari 1974 ontbrekend
waren e~ dat ':'erweerster eiseres op
6 februar1 1974 m gebreke stelde deze
ontbrekende zakken bonen " tijdig na te
leveren •, beslist dat het bericht van<
eiseres van 19 april 1974 laattijdig was
en dat een nalevering van bonen waarvan de marktprijzen zeer conjunctuurgevoelig zijn, meer dan zes weken na de
aflevering terecht onaanvaardbaar werd
beschouwd door verweerster, zodat met
de eerste rechter dient aangenomen te
worden dat de termijn voor nalevering
op 19 april 1974 verstreken was en
zodoende de. weigering v~n verweerster
om de kwestieuze zakken m ontvangst te
nemen gerechtvaardigd was
'
'
terwijl de geadresseerde van een zeevervoerde koopwaar, houder van het cognossement dat deze koopwaar vertegenwoordigt, de verplichting heeft de koop;.
waar in ontvangst te nemen, onder
voorbehoud van zijn recht op schadevergoeding in het geval dat de koopwaar
beschadigd werd of laattijdig afgeleverd;
noch de omstandigheid dat de geadresseerde de zeevervoerder in gebreke
gesteld heeft een bij de aflevering ontbrekende koopwaar tijdig na te leveren,
noch het feit dat de marktprijzen van de
kwestieuze koopwaar zo conjunctuurgevoelig zijn dat een nalevering van deze
koopwaar meer dan zes weken na de
aflevering als laattijdig moet beschouwd
worden, de weigering van de geadresseerde, houder van het cognossement dat
de koopwaar vertegenwoordigt, deze
koopwaar in ontvangst te nemen, kan
rechtvaardigen; deze door het arrest
vastgestelde omstandigheden slechts het
recht op schadevergoeding van de
geadresseerde kunnen rechtvaardigen op ·
grond van de artikelen 1146 en 1147 van
het Burgerlijk Wetboek, hetzij omwille
van het bestaan van een ingebrekestelling, hetzij bij ontstentenis van vereiste
inmorastelling; het arrest dat de weigering van verweerster om de 200 litigieuze zakken in ontvangst te nemen op
grond van de bovenvermelde omstandigheden rechtvaardigt en bijgevolg, na
afwijzen van de vordering van eiseres
tot betaling van de door deze weigering
veroorzaakte bewaringskosten, eiseres
veroordeelt om aan verweerster de
tegenwaarde van deze koopwaar, hetzij
13.837 U.S.-dollars, te betalen, derhalve

al de in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin het arrest de artikelen 59 85 89 en 128 van de Zee'
'
..
vaartwet en 1784 van het BurgerhJk
Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is·
'
Overwegende __dat het arr~st releveert dat er blJ de aflevermg van
een partij bonen ex Addis-Abeba
werd vastgesteld dat er een manco
was van 216 zakken; dat verweerster op 6 februari 1974 eiseres in
gebreke stelde en tevens mededeelde
.. .
.. .
.
dat « blJ met tlJdige nalevermg van
deze 216 short delivered de tegenwaarde hiervan zou aangerekend
worden »; dat eiseres op 19 april
1974 per telex aan verweerster liet
weten dat de 200 ontbrekende zakken werden teruggevonden en dat
ze op 20 april 1974 te Antwerpen
werden verwacht; dat verweerster
deze 200 zakken geweigerd heeft als
nalevering, daar de termijn van
nalevering verstreken was;
Overwegende dat het hof van
beroep verder oordeelt : « dat de
markt(rrijzen van bonen zeer conjunctuurgevoelig zijn en dat redelijkerwijze kan aangenomen worden
dat (verweerster) niet gedurende zes
weken kon wachten om de ondertussen verkochte bonen te leveren en
de short delivered goederen te vervangen; dat een nalevering van dergelijke produkten meer dan zes
weken na de aflevering terecht
onaanvaardbaar werd beschouwd
door (verweerster), zodat met de
eerste rechter dient aangenomen te
worden dat de termijn voor nalevering op 19 april 1974 verstreken
was »;
Overwegende dat het arrest door
die concrete gegevens van de zaak
te kennen geeft dat wegens de laath d
d
1
d
tijdi~ ei van e n~ eve~ing e uitvoenng van de verbmtems van geen
nut meer was voor verweerster en
dat eiseres derhalve de tijd, binnen
welke de overeenkomst kon worden
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NEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN uitgevoerd, heeft laten voorbijgaan;
VRAAG OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF
dat het derhalve wettig beslist dat
VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - HOF
verweerster niet meer verplicht was
VAN CASSATIE IN DE REGEL ERTOE GEHOUde goederen in .ontvangst te nemen
DEN DE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE
en integendeel recht had op schadeVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR
vergoeding voor het niet geleverde
TE LEGGEN.
gedeelte, waarvoor dan ook geen
bewaringskoten konden verschul- Wanneer een vraag over de uitlegging
van het E.E.G.-Verdrag of van een
digd zijn;
handeling van de E.E.G.-instellingen,
Overwegende dat artikel 123 van
met name van de E.E.G.-verordening
de Zeevaartwet betrekking heeft op
nr. 1408/71 van de Raad betreffende de
de weigering van de geconsigneerde
toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en niet
om de goederen in ontvangst te
loontrekkenden alsmede op hun gezinnemen op het ogenblik van de losnen die zich binnen de Gemeenschap
sing van het schip en niet kan worverplaatsen, voor het Hoi van Cassatie
den ingeroepen ingeval de koopwawordt
opgeworpen, moet dit Hoi in de
ren slechts worden nageleverd
regel die vraag voorleggen aan het Hoi
nadat de tijd voor uitvoering van de
van Justitie van de Europese Gemeenverbintenis verstreken is;
schap (1). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
Dat het arrest derhalve geen van
de overige in het middel ingeroepen (« CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCAwetsbepalingen schendt;
TIONS FAMILIALES DU BATIMENT, DE L'INDUSDat het middel niet kan worden , TRIE ET DU COMMERCE DU HAINAUT > V.Z.W.
aangenomen;
T. PATTER!)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6688)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
30 september 1983- 1• kamer- Voor~
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en Houtekier.
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GEMEENSCHAPPEN

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1981
door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scbending de artikelen 51, derde lid, van de bij
koninklijk besluit van 19 december 1939
gecoordineerde wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders, 51, 145,
173, 189 van bet op 25 maart 1957 te
Rome ondertekende en bij de Belgiscbe
wet van 2 december 1957 goedgekeurde
Verdrag tot opricbting van de Europese
Economiscbe Gemeenscbap, en 77 tot 79,
inzonderbeid 77, lid 2, b, i, van de verordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van
de Raad van ministers van de Europese
Gemeenscbappen, bekendgemaakt in bet
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, jaargang 1971, nr. L-149,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de Belgische nationale wet
inzake kinderbijslagen, en inzonderheid
artikel 51, derde lid, van voormelde
_gecoordineerde wetten, geen enkel recht

E.E.G.-VERDRAG- PR&JUDICIEEL GESCHILVRAAG OVER DE UITLEGGING VAN DE E.E.G.VERORDENING NR. 1408/71 VAN DE RAAD
BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCffiLE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOON-1---------------------------------TREKKENDEN EN NIET-LOONTREKKENDEN
(1) Cass., 18 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 117).
ALSMEDE OP HUN GEZINNEN DIE ZICH _BIN-
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op kinderbijslag toekent voor kinderen
die buiten het Rijk worden opgevoed,
niettemin beslist dat verweerder tegenover eiseres aanspraak kan maken op de
uitkering van een bedrag ten belope van
het « verschil tussen het bedrag van de
kinderbijslagen die krachtens de Belgische wettelijke regeling verschuldigd
zouden zijn indien hij in Belgie was blijven wonen en het bedrag van de gezinsvergoedingen die hij vanaf 9 augustus
1979 in Italie werkelijk heeft ontvangen », en die beslissing grondt op de
vaststelling dat verweerder voor zijn verhuizing aanspraak mocht maken op kinderbijslag in Belgie, dat het gemeenschapsrecht, in overeenstemming met de
in artikel 51 van het Verdrag van Rome
vervatte doelstellingen niet tot gevolg
mag hebben dat een werknemer, door
gebruik te maken van zijn recht van vrij
verkeer, de voordelen van de sociale
zekerheid verliest die hij genoot krachtens de wettelijke regeling van een
enkele Lid-Staat, dat de verweerder in
Italie recht op kinderbijslagen heeft ten
belope van een bedrag dat lager is dan
het bedrag van de Belgische uitkeringen,
dat de gemeenschapsregeling, en meer
bepaald verordening nr. 1408/71, uitgaat
van het grondbeginsel dat genoemde
regels de werknemers die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, alle uitkeringen waarop in de verschillende Lid-Staten recht is verkregen, moeten waarborgen tot beloop van het hoogste bedra_g
van die uitkeringen, en dat ten slotte mt
de uitlegging die het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen in het
arrest van 12 juni 1980 (zaak 733/79 in
zake C.C.A.F. tegen Laterza) bij wege
van prejudiciele beslissing heeft gegeven
aan artikel 77, lid 2, b, i, van de verordening nr. 1408/71, volgt dat « het recht op
kinderbijslagen ten laste van de Staat op
het grondgebied waarvan de rechthebbende op een invaliditeitspensioen
woont, niet het recht op hogere kinderbijslagen doet vervallen, dat voordien
ten laste van een andere Lid-Staat is
verkregen » en dat « wanneer het daadwerkelijk ontvangen bedrag der kinderbijslagen in de Lid-Staat van woonplaats
lager is dan de bijslagen overeenkomstig
de wettelijke regeling van de andere LidStaat, de werknemer tegenover het
bevoegde orgaan van laatstbedoelde
Staat recht heeft op aanvullende bijslagen ten belope van het verschil tussen
de twee bedragen »,
tezwjjJ, eerste onderdeel, de bepalingen van de Belgische interne wet (ten

deze de gecoordineerde wetten betreffende de kinderbijslagen) niet aileen
enkel uitwerking hebben in zoverre de
toepassing ervan niet uitgesloten wordt
door de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van het gemeenschapsrecht, maar
de interne wet bovendien slechts buiten
toepassing wordt gelaten wanneer wordt
vastgesteld dat ze werkelijk geen uitwerking kan hebben wegens het bestaan
van een of meer bepalingen van gemeenschapsrecht met rechtstreekse werking;
artikel 51 van het Verdrag van Rome ten
deze slechts aan de Raad van Ministers
de bevoegdheid geeft om de maatregelen
vast te stellen welke op het gebied van
de sociale zekerheid noodzakelijk zijn
voor de totstandkoming van het vrije
verkeer van werknemers, met name door
een stelsel in te voeren waardoor het
« mogelijk is voor migrerende werknemers ... te waarborgen dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied
van de Lid-Staten verblijven, zullen worden betaald »; artikel 189 van het Verdrag weliswaar bepaalt dat de door de
Raad vastgestelde verordeningen rechtstreeks toepasselijk zijn in elke Lid-Staat,
: zodat met name verordening nr. 1408/71
van 14 juni 1971 in beginsel rechtstreekse werking bezit, doch die werking
wordt beperkt door de hogere rechtsregels, met name door de bepalingen van
het Verdrag; artikel 51 van het Verdrag
ten deze de Raad van Ministers niet de
bevoegdheid toekent om een gemeenschappelijk stelsel van sociale zekerheid
in te voeren,- doch enkel om de maatregelen vast te stellen waardoor het mogelijk is om voor de migrerende werknemers de werkelijk betaling te waarborgen van de sociale uitkeringen waarvan
het beginsel en het bedrag uitsluitend
worden vastgesteld in onderscheiden
stelsels die onderscheiden vorderingen
op onderscheiden organen doen ontstaan; verordening nr. 1408/71, en met
name artikel 77, derhalve aldus moet
worden uitgelegd dat de particulier er
slechts een directe aanspraak aan ontleent, in zoverre zulks nodig is wil hij de
betaling verkrijgen van de uitkeringen
waarvan het beginsel en het bedrag verder uitsluitend worden bepaald in de verschillende nationale wettelijke regelingen en, bijgevolg, artikel 77 van verordening nr. 1408171 aan de migrerende
werknemers tegenover de organen van
een Lid-Staat geen directe aanspraak
kon verlenen op de betaling van kinderbijslagen die niet verschuldigd zijn krachtens de wettelijke regeling van die Lid-
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Staat; bet arrest bijgevolg, door te beslissen dat artikel 77, lid 2, b, i, van
verordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971
tot doe! had aan verweerder tegenover
eiseres een, zelfs beperkt, recht toe te
kennen op kinderbijslagen waarop hij
geen recht heeft krachtens de Belgische
wet, genoemde bepaling verkeerd uitlegt
en haar bijgevolg schendt (schending
van de artikelen 51, derde lid, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
kinderbijslagen voor loonarbeiders, 51
van bet E.E.G.-Verdrag en 77, lid 2, b, i,
van verorqening nr. 1408/71 van 14 juni
1971);
tweede onderdeel, zelfs al zou artikel
77, lid 2, b, i, van verordening nr. 1408171
aldus moeten worden uitgelegd dat bet
recht op kinderbijslagen ten laste van de
Staat op bet grondgebied waarvan de
rechthebbende op een invaliditeitspensioen woont, niet bet recht op hogere kinderbijslagen doet vervallen, dat voordien
ten laste van een andere Lid-Staat is
verkregen, of althans bet recht op een
aanvullende bijslag ten belope van bet
verschil tussen de twee bedragen, dan
nog ten deze moet worden vastgesteld
dat de verordening aan de rechthebbende een recht heeft verleend dat geen
enkele nationale wettelijke regeling
voorziet en dat de Raad door de vaststelling van die verordening nr. 1408171 een
ruimere en een andere bevoegdheid
heeft uitgeoefend dan mogelijk is krachtens artikel 51 van bet Verdrag van
Rome, zodat de verordening genoemd
artikel 51 schendt en dus nietig is overeenkomstig de artikelen 145, 173 en 189
van bet Verdrag van Rome; bet arrest
bijgevolg, door toepassing te maken van
een met bet Verdrag strijdige E.E.G.-verordening en door uit die verordening bet
bestaan af te leiden van een recht op bij
de Belgische wet bepaalde uitkeringen,
de bepalingen van bet Verdrag van
Rome betreffende de vereisten voor de
geldigheid van een verordening en met
name betreffende de bevoegdheid van de
Raad van Ministers miskent en deze bijgevolg samen met de Belgische wet
betreffende de vaststelling van bet recht
op uitkering schendt (schending van de
artikelen 51, derde lid, van de gecoordineerde wetten betreffende de kinderbijslagen voor loonarbeiders, 51, 145, 173 en
189 van bet Verdrag van Rome tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap) :

enerzijds, een invaliditeitspensioen
geniet krachtens de Belgische pensioenregeling voor mijnwerkers en,
anderzijds, een prorata berekend
invaliditeitspensioen krijgt van de
Italiaanse overheid; dat hij met
ingang van zijn pensioen, namelijk
vanaf 1 augustus 1971, in Belgie kinderbijslagen geniet voor zijn kinderen Lucia, Antonietta en Pierro; dat
hij Belgie definitief verliet op
9 augustus 1979 om met zijn gezin
in Italie te gaan wonen; dat eiseres
verweerder bij schrijven van 21 september 1979 liet weten dat ingevolge
artikel 77, lid 2, b, i, van verordening nr. 1408/71 van de Raad van
Ministers de voor zijn kinderen verschuldigde kinderbijslagen ten laste
vielen van ItaliE\ en dat zij niet zinnens was hem het verschil te betalen tussen, enerzijds, de kinderbijslagen die hem op het ogenblik van
zijn vertrek verschuldigd waren
krachtens de Belgische wettelijke
regeling, en, anderzijds, de door de
Italiaanse overheid uitgekeerde kinderbij slagen;
Overwegende dat artikel 51, derde
lid, van de gecoordineerde wetten
betreffende de kinderbijslag bepaalt
dat de gezinsvergoedingen niet verschuldigd zijn ten bate van de buiten het Rijk opgevoede kinderen;
Dat artikel 77, lid 1, b, i, van de
verordening nr. 1408/71 van de raad
betreffende de toepassing van de
sociale
zekerheidsregelingen
op
loontrekkenden en niet-loontrekkenden alsmede op hun gezinnen die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, bepaalt dat, ongeacht op
het grondgebied van welke LidStaat de rechthebbende op een pensioen of een rente dan wei de kinderen te zijnen laste wonen, de
kinderbijslagen worden toegekend:
<< b) aan de rechthebbende op pensioen of renten verschuldigd krachtens de wettelijke regelingen van
meer dan een Lid-Staat, i) overeenkomstig de wettelijke regeling van
die van deze Staten, op het grondgeOverwegende dat het bestreden bied waarvan hij woont, indien het
arrest vaststelt : dat verweerder, recht op een van de in lid 1
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bedoelde bijslagen aldaar wordt ontleend aan de wettelijke regeling van
deze Staat, eventueel met inachtneming van artikel 79, lid 1, a »;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat verweerder in cassatie
eiseres heeft gedagvaard tot betaling van het verschil tussen de Belgische en ltaliaanse kinderbijslagen;
Dat de Arbeidsrechtbank te Charleroi op 18 juni 1980 die vordering
niet gegrond heeft verklaard, op
grond dat artikel 77, lid 2, b, i, enkel
ertoe strekt te bepalen welke wettelijke regeling van toepassing is en
dat artikel 51 van de gecoordineerde
wetten de uitkering van kinderbijslagen aan in Italie opgevoede kinderen verhindert;
Dat het arrest het vonnis wijzigt,
de vordering toewij st en eiseres veroordeelt om aan verweerder het verschil te betalen tussen de kinderbijslagen die met toepassing van de
Belgische wet aan verweerder zouden verschuldigd zijn indien hij in
Belgie was blijven wonen, en de kinderbijslagen die hij vanaf 9 augustus 1979 in ltalie werkelijk heeft
ontvangen;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat verweerders recht op kinderbijslag is ontstaan voor zijn verhuizing naar Italie en deze beslissing met name hierop grondt dat
het gemeenschapsrecht niet tot
gevolg mag hebben dat een werknemer, door gebruik te maken van
zijn recht van vrij verkeer, de voordelen van de sociale zekerheid verliest die hij geniet krachtens de wettelijke regeling van een enkele LidStaat; dat verweerder door zich
samen met zijn kinderen in Italie te
vestigen, met toepassing van artikel
77, b, i, overeenkomstig de wettelijke regeling van dat land, voor zijn
kinderen ten laste een recht verkreeg op kinderbijslag die evenwel
minder bedraagt dan de kinderbijslag in Belgie; dat, behoudens uitdrukkelijke uitzondering in overeenstemming met de doelstellingen van
het Verdrag, de gemeenschapsregeling niet op dusdanige wijze mag

worden toegepast dat de migrerende
werknemer - of zijn rechtverkrijgenden - zijn rechten krachtens
een deel van de wettelijke regeling
van een Lid-Staat verliest; dat de
vordering nr. 1408/71 bij de vaststelling van de regels ter coordinatie
van de wettelijke regelingen van de
Lid-Staten uitgaat van het algemeen
beginsel dat voornoemde regels de
werknemers die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, alle uitkeringen waarop in de verschillende
Lid-Staten recht is verkregen, moeten waarborgen tot ten hoogste de
uitkering die door een van die LidStaten verschuldigd zou zijn; dat het
recht op kinderbijslag ten laste van
de Staat op het grondgebied waarvan de rechthebbende op invaliditeitspensioen woonachtig is, het
voordien in een andere Lid-Staat
verkregen recht op hogere kinderbijslag niet doet vervallen; dat het
in artikel 12 van verordening
nr. 1408/71 vervatte verbod tot
cumulatie van gelijkaardige uitkeringen meebrengt dat, wanneer het
daadwerkelijk ontvangen bedrag der
kinderbijslagen in de Lid-Staat van
woonplaats lager is dan de bijslagen
overeenkonistig de wettelijke regeling van een andere Lid-Staat, de
werknemer tegenover het bevoegde
orgaan van laatstbedoelde Staat
recht heeft op aanvullende bijslagen
ten belope van het verschil tussen
de twee bedragen;
Overwegende dat eiseres erop
wijst dat het arrest aldus artikel 77,
lid 2, b, i, van verordening
nr. 1408/71 toepast overeenkomstig
de uitlegging die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het arrest van 12 juni 1980
hieraan heeft gegeven in de zaak
Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen voor de Gebieden Charleroi en
Namen tegen Laterza;
Dat ze evenwel meent tegen die
uitlegging middelen te kunnen aanvoeren die voor het Hof van Justitie
niet zijn voorgedragen en die het
Hof van Cassatie het recht geven
om af te wijken van de in voormeld
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arrest van 12 juni 1980 gehuldigde
zienswijze, of althans een prejudicieel geschil opwerpt;
Overwegende dat eiseres immers
betoogt dat het bestreden arrest
artikel 51 van het Verdrag van
Rome schendt; dat die bepaling valgens haar de Raad van Ministers
niet de bevoegdheid heeft verleend
om een gemeenschappelijk stelsel
van sociale zekerheid in te voeren,
doch enkel om de maatregelen vast
te stellen waardoor het mogelijk is
voor migrerende werknemers de
werkelijke betaling te waarborgen
van de sociale uitkeringen waarvan
het beginsel en het bedrag verder
worden vastgesteld door onderscheiden regelingen die onderscheiden
vorderingen tegenover onderscheiden organen doen ontstaan; dat zij
hieruit afleidt dat de migrerende
werknemers aan artikel 77 van verordening nr. 1408171 slechts een
directe aanspraak ontlenen, in
zoverre zulks nodig is om de betaling te verkrijgen van de uitkeringen waarvan het beginsel en het
bedrag verder bepaald worden in de
verschillende nationale wettelijke
regelingen en dat het arrest derhalve, door voormelde bepaling
aldus uit te leggen dat verweerder
hieraan tegenover eiseres een, zelfs
beperkt, recht zou ontlenen op kinderbijslagen waarop hij geen recht
heeft in Belgie, de in het middel
aangevoerde wettelijke bepalingen
schendt;

van het Verdrag van Rome toegekende bevoegdheid te buiten is
gegaan;
Overwegende dat het middel
geschillen inzake uitlegging van het
gemeenschapsrecht opwerpt die,
naar het schijnt, niet aan het Hof
van Justitie van de Europese
Gemeenschappen zijn voorgelegd;
Dat die geschillen moeten worden
beslecht vooraleer het Hof uitspraak
kan doen en dat de zaak aanhangig
moet worden gemaakt bij het Hof
van Justitie dat bevoegd is om het
Verdrag uit te leggen;

Om die redenen, stelt de uitspraak uit tot het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen
bij wege van prejudiciele beslissing
uitspraak zal hebben gedaan over
de volgende vraagpunten : 1o Maakt
artikel 51 van het Verdrag van
Rome de Raad van Ministers enkel
bevoegd om de maatregelen vast te
stellen waardoor het mogelijk is
voor migrerende werknemers de
werkelijke betaling te waarborgen
van de uitkeringen waarvan het
beginsel en het bedrag verder uitsluitend worden vastgesteld door
onderscheiden stelsels die onderscheiden vorderingen op onderscheiden organen doen ontstaan en moet
derhalve verordening nr. 1408/71, en
met name artikel 77 aldus worden
Overwegende dat voor het overige uitgelegd dat de particulieren er
eiseres betoogt dat, zelfs al zou slechts een directe aanspraak aan
men artikel 77 van verordening ontlenen in zoverre zulks nodig is
nr. 1408/71 aldus moeten uitleggen willen ze de betaling verkrijgen van
dat het recht op kinderbijslagen ten uitkeringen waarvan het beginsel en
laste van de Staat op het grondge- het bedrag verder uitsluitend worbied waarvan de rechthebbende op den vastgesteld in de verschillende
een invaliditeitspensioen woont, niet nationale regeringen, zodat de
het recht op hogere kinderbijslagen migrerende werknemers aan voordoet vervallen dat voordien ten laste melde bepaling tegenover de overvan een andere Lid-Staat is verkre- heid van een Lid-Staat geen directe
gen, of althans het recht op een aanspraak kunnen ontlenen op kinaanvullende bijslag; artikel 77 niet derbijslagen die niet verschuldigd
rechtsgeldig is, daar de Raad van zijn krachtens de wettelijke regeling
Ministers de hem door artikel 51 van die Lid-Staat ? 2° Zelf als zou
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WIJZIGT EN DE ZAAK NAAR DE EERSTE RECHartikel 77, lid 2, b, i, van de verordeTER VERWIJST VOOR UITSPRAAK OVER DE
ning nr. 1408/71 aldus moeten worHOOFDVORDERING ZELF.
den uitgelegd dat het recht op kinderbijslagen ten laste van de Staat
(ALGEMEop het grondgebied waarvan de 4° RECHTSBEGINSELEN
NE) - BEGRIP.
rechthebbende op een invaliditeitspensioen woont, niet het recht op
en 2° Art. 1046 Ger. W. bepaalt dat
hogere kinderbijslagen doet verval- 1° beslissingen
of maatregelen van
len, dat voordien ten laste van een
inwendige aard, zoals uitstel, niet vatandere Lid-Staat is verkregen, of
baar zijn voor verzet of hager beroep,althans het recht op een aanvuldie regel is echter aileen van toepaslende bij slag ten belope van het versing op de beslissingen waarb1j de
rechter geen enkel geschil van feiteschil tussen de twee bedragen waarlijke of juridische aard beslecht of niet
door de rechthebbende een recht
reeds een beslissing daarover wijst,
zou verkrijgen dat in geen enkele
zodat de beslissing geen onmiddellijk
wettelijke regeling is vastgelegd, is
nadeel kan berokkenen aan een van
verordening nr. 1408/71 in overeende partijen.
stemming met artikel 51 van het
Verdrag van Rome?; houdt de kos- 3° Wanneer de eerste rechter, bij wie
ten aan.
een hoofd- en tegenvordering aanhan-

3 oktober 1983 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Duchatelet, eerste advocaatgeneraal - Advocaat: mr. De Bruyn.
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1° HOGER

BEROEP BURGERLIJKE
ZAKEN - BESLISSINGEN OF MAATREGELEN
VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP.

gig is, een onderzoek heeft bevolen
betreffende de hoofdvordering en op
de tegenvordering een vonnis heeft
gewezen dat, zonder een maatregel
van inwendige aard te zijn, reeds uitspraak doet over de zaak zelf, en wanneer de appelrechter kennis heeft
genomen van het hager beroep dat
verweerder op de hoofdvordering heeft
ingesteld ten einde uitspraak te horen
doen over beide vorderingen, kan hij
wettig uitspraak doen over de tegenvordering en, wat de hoofdvordering
betreft, het voorwerp van het onderzoek wijzigen en de zaak naar de eerste rechter verwijzen voor uitspraak
over de zaak zelf (1). (Art. 1068 Ger.W.)
4° De regel van de rechtspraak in twee
instanties is geen algemeen rechtsbeginsel (2).
(• ETABLISSEMENTS FRAIKING • P.V.B.A. T. M... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6764)
BEROEP BURGERLIJKE
ZAKEN - DEVOLUTIEVE KRACHT - RECHTER
DIE KENNIS NEEMT VAN EEN HOOFD- EN EEN
RET HOF; - Gelet op het bestreTEGENVORDERING RECHTER DIE EEN
den arrest, op 17 december 1981
ONDERZOEK BEVEELT BETREFFENDE DE
door het Arbeidshof te Luik geweHOOFDVORDERING EN REEDS BESLIST OVER
zen;
DE TEGENVORDERING - VERWEERDER DIE
OP DE HOOFDVORDERING HOGER BEROEPf---------------------------------INSTELT TEN EINDE DE APPELRECIITER UITSPRAAK TE HOREN DOEN OVER DE TWEE
(1) Zie Cass., 10 jan. 1980 (A.C., 1979-80,
VORDERINGEN - RECHTER DIE WETTIG UIT- nr. 281).
SPRAAK DOET OVER DE TEGENVORDERING,
(2) Cass., 21 jan. 1983 (A.C., 1982-83, nr. 294).
DOCH HET VOORWERP VAN HET ONDERZOEK

3° HOGER
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
Overwegende dat het beroepen
schending van de artikelen 60'(, 1046 en vonnis, na te hebben vermeld dat de
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk werknemer enkel instaat voor de
Wetboek,
schade ten gevolge van zijn bedrog,
doordat het arrest het onderzoek van zijn grove schuld of zijn lichte
de tegenvordering van eiseres « aan zich schuld die bij hem gewoonlijk voortrekt, wat ook door (eiseres) in haar con- komt, oordeelde dat eiseres tot dan
clusie wordt gevorderd op grond van
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet- toe het bewijs niet had geleverd van
hoek », die vordering niet gegrond ver- enig gegeven dat ten grondslag zou
liggen aan haar tegenvordering en
klaart en ze afwij st,
terwijl de eerste rechter de uitspraak
over de tegenvordering had aangehouden tot het eindvonnis; die beslissing als
maatregel van inwendige aard geen
vraagpunt van feitelijke of juridische
aard beslecht en niet vatbaar was voor
hoger beroep (artikel 1046 van het
Gerechtelijk Wetboek); het arbeidshof
bijgevolg geen kennis mocht nemen van
het hoofdberoep van eiseres of van het
incidenteel hoger beroep van verweerder
tegen die maatregel, daar die hogere
beroepen enkel konden worden ingesteld
tegen de door de eerste rechter op de
hoofdvordering van verweerder gewezen
eindbeslissingen en/of beslissingen alvorens recht te doen (artikelen 607 en 1068,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek); daaruit volgt dat het arrest, door
te beslissen dat er in hoger beroep geen
termen meer aanwezig zijn om de uitspraak over de tegenvordering van eiseres uit te stellen, en door vervolgens het
onderzoek van die vordering aan zich te
trekken op grond van artikel 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek, de grenzen
van het aanhangig geding te buiten gaat
en de regel miskent volgens welke een
beslissing of maatregel van inwendige
aard niet vatbaar is voor hoger beroep
(schending van de artikelen 607, 1046 en
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek) :

Overwegende dat artikel 1046 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat beslissingen of maatregelen van
inwendige aard, zoals uitstel, niet
vatbaar zijn voor verzet of hager
beroep; dat die regel evenwel enkel
van toepassing is op de beslissingen
waarbij de rechter geen enkel
vraagpunt van feitelijke of juridische aard beslecht of niet reeds een
beslissing daarover wijst, zodat
de beslissing geen onmiddellijke
schade kan toebrengen aan een van
de partijen;

besliste dat de uitspraak over die
rechtsvordering evenwel tot het
eindvonnis zou worden aangehouden;
Dat de eerste rechter aldus zijn
mening over de gegrondheid van de
tegenvordering te kennen had gegeven en dat zijn beslissing derhalve
vatbaar was voor hager beroep;
Dat het arrest, door te beslissen
dat er in hager beroep geen termen
aanwezig zijn om de uitspraak over
de tegenvordering van eiseres uit te
stellen en door het onderzoek van
die vordering aan zich te trekken op
basis van artikel 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek, geen van de
in het middel opgegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1068, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van
het algemeen beginsel van de rechtspraak in twee instanties, dat met name
in de artikelen 616 en 1050 van het
Gerechtelijk Wetboek is neergelegd, en
van artikel 97 van de Grondwet,

Wat het tweede onderdeel betreft :
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt, enerzijds, dat de oorspronkelijke hoofdvordering met name
strekte tot betaling van een opzeg.gingsvergoeding en van schadevergoeding wegens onrechtmatige beeindiging van de tussen eiseres en de
rechtsvoorganger van de verweer-
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ders . bestaande
arbeidsovereenkomst voor bedienden en, anderzijds, dat de tegenvordering van
eiseres strekte tot toekenning van
schadevergoeding voor fouten welke
die rechtsvoorganger bij de uitvoering van de overeenkomst heeft begaan;
Overwegende dat de twee vorderingen een ander voorwerp hebben;
Dat bovendien uit het antwoord
op het tweede onderdeel volgt dat
het in verband met de hoofdvordering bevolen onderzoek betrekking
heeft op de pathologische oorzaken
van de verschillende gevallen van
werkafwezigheid van de rechtsvoorganger van de verweerders, terwijl,
in verband met de tegenvordering,
het arrest rekening houdt met het
gevolg van die gevallen van afwezigheid van die rechtsvoorganger op
het beheer van de voorraad van
eiseres, ongeacht de oorzaak van de
gevallen van afwezigheid;
En overwegende dat de regel van
de rechtspraak in twee instanties
geen algemeen rechtsbeginsel is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
·v·oorziening; veroordeelt eiseres in
je kosten.
3 oktober 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Duchatelet, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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3 oktober 1983 .

ARBEIDSONGEVALHET WERK -

WEG NAAR EN VAN
VERBLIJFPLAATS - BEGRIP

Hoewel art. 8, § 1, Arbeidsongevallenwet
niet impliceert dat de werknemer
slechts een verblijfplaats heeft, is elke
plaats waar de werknemer verbl,ijft
niet noodzakelijk een verblijfplaf,lts;
vereist is bovendien dat de werknemer
van plan is om althans tijdelijk op die
plaats te gaan wonen (1).
(• DE SCHELDE • N.V. T. F... EN D ...)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6801)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1982 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 8, § 1, inzonderheid eerste en tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat bet arrest beslist dat bet dodelijk ongeval dat de zoon van de verweerders overkwam op 21 september 1978,
zich heeft voorgedaan op de weg naar
en van bet werk en dus als een
arbeidsongeval
moest
worden
beschouwd, op grond dat de fiat van de
verloofde van de getroffene, waarnaar
laatstgenoemde onderweg was op l;let
ogenblik van het ongeval, voor haar een
tweede verblijf was, en doordat bet in
die zin beslist op grond dat « vooreerst
volledig geloof mag worden gehecht aan
de versie van de ge1ntimeerden (thans
verweerders) volgens welke hun zoon,
die bij hen woonde, na bet werk geregeld naar zijn verloofde ging om er gedurende de week enkele uren door te brengen en er gedurende het weekend te
verblijven; dat de ge1ntimeerden naar
hun zeggen alleen eisten dat hun zoon er
niet tijdens de week zou blijven, doch
hem de toestemming gaven om tijdens
het weekend buiten de ouderlijke
woning te verblijven; dat het huwelijk
was vastgesteld voor mei 1979; dat de
ge1ntimeerden dus instemden met een
gedeeltelijk samenwonen dat ze als een
teken aanzagen van de huidige wijziging
van de opvattingen over bet gedrag van
jongeren die al dan niet van plan zijn
(1) Zie de arresten van 26 feb. en 25 maart
1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 744 en 866) en
28 april 1967 (A.C., 1967, 1054) gewezen op
grond van de gecoiirdineerde wetten betreffende de arbeidsongevallen.
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om- te trouwen; dat (vervolgens) uit de
gegevens van bet dossier de volgende
feiten naar voren komen : 1• eind maart
1978 huurde de verloofde van het .slacbtoffer een flat. Volgens de verbuurder
was de getroffene aanwezig bij de ondertekening van de overeenkomst; 2" uit een
op 23 oktober 1978 door de gerechtsdeurwaarder gedane vaststelling blijkt dat :
a) op de bel de naam van het paar vermeld staat (Vandessel, de verloofde,
Faidberbe, bet slachtoffer); b) de naam
eveneens op de brievenbus vermeld
staat; c) de concierge bij haar ondervraging verklaart dat bet slacbtoffer reeds
zes of zeven maanden in bet gebouw
woonde en elke avond op betzelfde uur
naar de flat ging; het feit dat de concierge in de waan kon verkeren dat het
slacbtoffer in het gebouw woonde in dat
verband op zijn minst bewijst dat het
slachtoffer er veel en geregeld kwam;
dat die mening ook wordt gedeeld door
de verhuurder van de flat die dacht dat
ze samenwoonden of dat bij haar in elk
geval geregeld kwam opzoeken; dat ook
de verloofde van bet slacbtoffer verklaart dat hij haar bijna elke dag na zijn
werk kwam bezoeken en dat hij er soms
bleef overnacbten; dat men hieruit kan
besluiten dat wegens bet feit dat bij
aileen tijdens de weekends en de avonden van de week met zijn verloofde
samenwoonde in haar flat, dit adres als
een tweede verblijf kon worden
beschouwd en zulks volgt, hetzij uit
familiegebeurtenissen zoals een aanstaande buwelijk, hetzij alleen maar uit
de huidige maatschappelijke opvattingen
over intermenselijke relaties •,

week gewoonlijk verbleef, doch, integendeel, terwijl bet slacbtoffer een omweg
maakte om naar zijn verloofde te gaan
en enkele uren samen met baar door te
brengen alvorens naar de ouderlijke
woning terug te keren; de omstandigbeid
dat het slachtoffer « na bet werk geregeld naar zijn verloofde ging om er
enkele uren met baar door te brengen •
of bet feit dat derden in de waan konden
verkeren dat bij reeds in de flat van Zijn
verloofde woonde, geen voldoende redenen zijn om die flat als een verblijfphiats
te beschouwen, evenmin als bet feit dat
bij er tijdens de week af en toe bleef
overnacbten; bierboven eraan werd
berinnerd. dat als verblijfplaats, in de zin
van artikel 8 van de Arbeidsongevallenwet, enkel moet worden beschouwd · de
plaats waar de werknemer op de dag
van bet ongeval werkelijk en geregeld
woont; bet arrest bijgevolg, na onder
meer te bebben vastgesteld dat bet
slacbtoffer « aileen tijdens de weekends » met zijn verloofde samenwoonde,
niet zonder artikel 8 van de Arbeidsongevallenwet te scbenden, kon beslissen
dat de zoon van de verweerders, de dag
van bet ongeval, bet normale trajekt van
de plaats waar hij werkte naar zijn verblijfplaats aflegde, toen bij zich naar de
flat van zijn verloofde begaf;

Overwegende dat artikel 8, § 1,
van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 bepaalt dat onder de
weg naar en van het werk het normale trajekt wordt verstaan dat de
werknemer moet afleggen om zich
van zijn verblijfplaats te begeven
terwijl als een arbeidsongeval wordt naar de plaats waar hij werkt, en
aangezien bet ongeval dat zich voordoet omgekeerd;

op het normale trajekt dat de werkne:iner moet afleggen om zicb van de plaats
waar hij werkt te begeven naar zijn verblijfplaats (artikel 8, § 1, tweede lid, van
de wet van 10 april 1971), dat is de plaats
waar de werknemer op de dag van bet
ongeval althans tijdelijk woont en waar
hij moet overnacbten; uit de bierboven
weergegeven redengeving van het arrest
ten deze blijkt dat de zoon van de verweerders tijdens de week gewoonlijk de
avond doorbracbt in de flat van zijn verloofde, docb dat hij anders dan tijdens
de weekends nadien naar de woning van
zijn ouders terugkeerde om er te overnachten; het ongeval, met andere woorden, zich niet heeft voorgedaan op het
normale trajekt dat bet slachtoffer moest
afleggen om zich van zijn werk te begeven naar de plaats waar bij tijdens de

Overwegende dat, enerzijds, die
tekst niet impliceert dat de werknemer een enkele verblijfplaats heeft;
dat, anderzijds, elke plaats waar
men verblijft niet noodzakelijk een
verblijfplaats is en dat men bovendien de bedoeling moet hebben om
er althans voor een tijd te gaan
won en;
Overwegende dat het arrest op
grond van de door het middel overgenomen vaststellingen in feite
beslist dat het slachtoffer bestendig
en geregeld bij zijn verloofde verbleef en daaruit in rechte afleidt dat
men kan besluiten dat, nu het slachtoffer aileen tijdens de weekends en

1~~---~~1
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gedureride de avonden van de week
met zijn verloofde samenwoonde in
haar flat, die plaats als een tweede
verblijf moest worden beschouwd;
Overwegende evenwel dat het
arrest vaststelt, enerzijds, dat het
slachtoffer bij zijn ouders woonde
en na zijn werk geregeld naar zijn
verloofde ging om er enkele uren in
de week met haar door te brengen
en er tijdens het weekend te verblijven en, anderzijds, dat het ongeval
zich op een weekdag heeft voorgedaan;
Overwegende dat de werknemer
verschillende verblijfplaatsen mag
hebben en met name tijdens de
weekends en de weekdagen op verschillende plaatsen mag wonen, dat
men evenwel niet tegelijkertijd verschillende verblijfplaatsen kan hebben en dat, wanneer het ongeval
zich voordoet op het trajekt van de
plaats van het werk naar een
tweede verblijf, er pas sprake kan
zijn van een ongeval op de weg naar
en van het werk in de zin van de
wet als de werknemer zich op weg
begeeft met de bedoeling om tijdelijk in dat verblijf te gaan wonen;
Dat het arrest derhalve, nu het
niet vaststelt dat het slachtoffer van
plan was om, al was het maar tijdelijk, bij zijn verloofde te gaan inwonen toen hij de plaats van zijn werk
verliet, artikel 8, § 1, van de wet van
10 april 1971 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 het vernietigde
arrest; veroordeelt eiseres in de kosten, gelet op artikel 68 van de wet
van 10 april 1971; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.

van de h. Duchatelet, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn
en Bayart.
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1° ARBEIDSONGEVAL-

BEGRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL -

ONGEVAL TIJDENS DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST - BEGRIP.

3° ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP.

1° Als arbeidsongeval wordt aangezjen

elk ongeval dat een werknemer tijdens
en door het feit van de uitvoering yan
de arbeidsovereenkomst overkomt.
(Art. 7, eerste lid, Arbeidsongevalienwet.)
·
2° Het ongeval doet zich voor tijdens de

uitvoering van de overeenkomst wanneer de werknemer op dat ogenblik
onder het gezag van de werkgever
stond (1). (Art. 7, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
3• Wettig is de beslissing dat het ongeval

dat een werknemer tijdens de, zelfs
vrijwillige, deelneming aan een voetbalwedstrijd overkwam, een arbeidsongeval is wanneer de rechter vaststelt
dat de werknemer speelt in een van de
voetbalploegen van de onderneming
die kampioenschappen tussen de p/oegen inricht op terreinen in het bedrijf,
dat de werkgever die wedstrijden Jlanmoedigde ten einde de arbeidsgeest te
bevorderen, dat de aldus opgeofferde
uren weliswaar niet werden betaald,
doch de werkgever werktijdverminderingen toestond en de mogelijkheid
bood om die in te halen, dat hij in het
bedrijf op de terreinen en de kleedkamers zijn gezag bleef uitoefenen op

1--------------(1) Zie arrest van het Hof van 10 .dec. 1976
(A.C., 1977, 406), gewezen op basis van de

3 oktober 1983 - 3" kamer - Voorzit- gecoordineerde wetten betreffende .de vergoeter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter ding der schade voortspruitende uit · de
Verslaggever de h. Mahillon, afdelings- arbeidsongevallen, en Cass., 20 feb. 1981 (A.C.,
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 1980-81, nr. 370).
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het personeel dat daar mocht komen,
·vermits hij te allen tijde kon komen
kijken en zelfs het verlof om te spelen
kon intrekken of misbruiken kon
bestraffen.
(• BELGIE INDUSTRIE • N.V. T. ZEEVAART)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6862)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1982 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 7 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, 2 en 3 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest vaststelt dat verweerder « werkman is te Chertal (Cockerill) en reeds vijf jaar speelt in een van
de voetbalploegen van deze grote onderneming die kampioenschappen onder de
ploegen inricht; op 12 september 1979
krijgt de werknemer, die gewoonlijk
werkt van 8 tot 16 uur 30, verlof om deel
te nemen aan een wedstrijd tussen zijn
ploeg van de " dienst voor het onderhoud " en de ploeg van de " dienst voor
de kwaliteit ". Bij dergelijke gelegenheden krijgt hij van de ploegbaas een uitgaansbewijs en de toestemming om naar
het terrein te g·aan. Dit terrein behoort
samen met de twee andere aanpaleride
terreinen en de kleedkamers toe aan de
werkgever, die voor het onderhoud ervan
instaat. De _truien van de ploegen van
Cockerill worden door een leverancier
bezorgd. Het blad van de onderneming
verleent ruchtbaarheid aan dat kampioenschap. De twee uren die dus met
het goedvinden van de werkgever worden opgeofferd voor het spelen van een
dergelijke wedstrijd worden weliswaar
niet betaald, doch de werkgever hied de
mogelijkheid om die uren in te halen. In
de ·loop van een dergelijke wedstrijd, die
op 12 september 1979 werd gespeeld,
raakte verweerder ernstig gewond aan
het been vermits hij nog altijd volledig
arbeidsongeschikt is »; dat het arrest vervolgens voor recht zegt dat het ongeval
dat verweerder op .12 september 1979
overkwam, een arbeidsongeval was, en
bijgevolg eiseres veroordeelt tot de ·betaling van een provisionele vergoeding aan

verweerder, de beslissing van de rechtbank om een dekundigenonderzoek in te
stellen bevestigt en de zaak met toepassing van artikel 1068, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek naar die rechtbank
verwijst, op grond « dat het ongeval zich
voordoet tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, niet aileen wanneer het de werknemer overkomt tijdens
het werk maar ook tijdens handelingen
die daarop volgen, op voorwaarde evenwei dat de getroffene nog onder het
gezag van de werkgever staat; dat verweerder ten deze slechts aan die wedstrijden heeft deelge:Mmen omdat hij te
Chertal werkte en de werkgever, die
wedstrijden aanmoedigde ten einde een
nauwere band te scheppen tussen personeel en onderneming en de arbeidsgeest
te bevorderen; dat de werkgever blijkens
het eenzijdig verslag van de persoon die
het onderzoek namens de verzekeraar
instelde, terreinen binnen het bedrijf zelf
en niet er buiten ter beschikking stelde
en voor het onderhoud ervan zorgde. Hij
stond werktijdverminderingen en inhaaltijden toe. Hij maakte de uitslagen van
de wedstrijden bekend; hij bleef binnen
zijn bedrijf op zijn terreinen en kleedkamers zijn gezag uitoefenen op het personeel dat daar mocht komen, vermits hij
te allen tijde kon komen kijken en zelfs
het ver!of om te spelen kon intrekken of
misbruiken kon bestraffen; dat het ongeval van 12 september 1979 zich derhalve
heeft voorgedaan door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
vermits het in een oorzakelijk verband
staat met een omstandigheid, eigen aan
de arbeidssituatie in het bedrijf waarin
de getroffene werknemer was tewerkgesteld; dat het ongeval voortvloeit uit een
activiteit die verband hield met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en
werd uitgeoefend met de uitdrukkelijke
toestemming van de werkgever »,

terwijl, eerste onderdeel, als arbeidsongeval in de zin van de wet van 10 april
1971 wordt aangezien, het ongeval dat
een werknemer overkomt « tijdens en
door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst •; het ongeval zich
voordoet « tijdens de uitvoering » van de
arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer ten tijde van het ongeval onder
gezag, Ieiding en toezicht van de werkgever staat; het arrest ten deze vaststelt
dat de leden van de voetbalploeg verlof
hadden gekregen om het werk vroeger
dan gewoonlijk te verlaten om deel te
nemen aan de wedstrijd en dat de aldus
« opgeofferde uren niet werden betaald
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- 109 doch op andere tijdstippen werden
" ingehaald " »; uit die vaststellingen
volgt dat het litigieuze ongeval zich buiten de « werkuren >> heeft voorgedaan,
dat is buiten de uren gedurende welke
de werknemer krachtens zijn overeenkomst onder gezag, leiding en toezicht
van de werkgever stazat; waaruit volgt
dat het arrest, door te beslissen dat het
ging om een arbeidsongeval in de zin
van artikel 7, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, dat artikel schendt;
tweede onderdeel, het arrest vaststelt
dat de werkgever de sportwed,strijden
aanmoedigde « ten einde een nauwere
band te scheppen tussen personeel en
onderneming en de arbeidsgeest te
bevorderen •; die vaststelling impliceert
dat de deelneming aan dergelijke wedstrijden !outer facultatief was, met
andere woorden voor de werklieden van
het bedrijf te Chertal en inzonderheid
voor verweerder, geen verplichting was
die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeide; die vaststelling derhalve in
tegenspraak is met de considerans dat
het litigieuze ongeval « voortvloeide uit
een activiteit die verband hield met de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst •;
het arrest aldus een tegenstrijdigheid
bevat, hetgeen gelijkstaat met het ontbreken van een redengeving (schending
van artikel 97 van de Grondwet); uit de
redengeving van het arrest althans niet
kan worden opgemaakt of verweerder,
op grond van zijn arbeidsovereenkomst,
al dan niet verplicht was om deel te
nemen aan de wedstrijd in de loop waarvan het litigieuze ongeval zich had voorgedaan; de redengeving van het arrest
het aldus niet mogelijk maakt om toezicht uit te oefenen op de wettigheid van
het arrest; die dubbelzinnigheid in de
redengeving gelijkstaat met het ontbreken van een redengeving (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, zo het arrest - wat
de meest waarschijnlijke uitlegging is betekent dat de deelneming aan de in de
onderneming ingerichte voetbalwedstrijden !outer facultatief was, dan volgt hieruit dat de werkgever op het personeel,
dat buiten de werkuren de sportinstallaties mocht gebruiken, een ander soort
gezag uitoefende dan het gezag dat kenmerkend is voor de arbeidsovereenkomst
die de werkgever het recht geeft om
onderrichtingen te geven aan de werknemer en toezicht uit te oefenen op diens
werk, dat het hier evenwel zou gaan om
het gewoon gezag dat gelijk wie kan

doen gelden tegenover derden aan wie
hij de toestemming geeft om kosteloos
de lokalen of de uitrusting waarvan hij
het genot heeft, te gebruiken; daaruit
volgt dat de grond volgens welke de
werkgever « binnen zijn bedrijf op zijn
terreinen en kleedkamers zijn gezag
bleef uitoefenen op het personeel dat
daar mocht komen, vermits hij op gelijk
welk ogenblik mocht komen kijken en
zelfs elk verlof kon intrekken of misbruiken kon bestraffen • geen voldoende
wettige grondslag vormt voor de beslissing van het arrest volgens welke het
litigieuze ongeval een arbeidsongeval
was (schending van artikel 7, inzonderheid eerste lid, van- de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971); het arrest,
althans door op die enkele grond te
beslisen dat verweerder ten tijde van het
ongeval onder het voor de arbeidsover~
eenkomst kenmerkende gezag van de
wergever stond, het wettelijk begrip
gezagsverhouding miskent (schending
van de artikelen 2 en 3 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);
vierde onderdeel, het feit dat het ongeval niet « tijdens de uitvoering » van de
arbeidsovereenkomst is gebeurd, elk
belang ontneemt aan de omstandigheid
dat het ongeval zijn oorsprong vindt in
de arbeidsverhouding; de beoordeling
volgens welke verweerder « aan dergelijke voetbalwedstrijden slechts heeft
deelgenomen omdat hij te Chertal
werkte en de werkgever die wedstrijden
aanmoedigde ten einde een nauwere
band te scheppen tussen personeel en
onderneming en de arbeidsgeest te
bevorderen » en het ongeval aldus in verband staat met « een omstandigheid,
eigen aan de arbeidssituatie in het
bedrijf waar de getroffen werknemer
was tewerkgesteld » bijgevolg geen voldoende wettige grondslag vormt voor de
bestreden beslissing (schending van artikel 7 _van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971)

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de redengeving van het arrest blijkt dat de feitenrechter niet heeft beslist dat verweerder verplicht was deel te
nemen aan de voetbalwedstrijd in
de loop waarvan hij gewond raakte;
Dat het niet tegenstrijdig is aan
te nemen, enerzijds, dat verweerder
vrijwillig deelnam aan die wedstrijd,
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anderzijds, dat het ongeval voortvldeit uit een activiteit die verband
houdt met de uitvoering van de
overeenkomst;
Pat dit onderdeel feitelijke grondsl~g mist;
Wat het eerste en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikei 7, eerste lid, van de wet van
10 april 1971 als arbeidsongeval
wordt aangezien elk ongeval dat een
werknemer tijdens en door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een
letsel veroorzaakt;
Overwegende dat er sprake is van
een ongeval tijdens de uitvoering
van de overeenkomst wanneer op
het ogenblik van het ongeval de
werknemer onder het gezag stond
van de werkgever;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat verweerder, die als werkman in dienst was bij de verzekerde
van eiseres, reeds vijf jaar speelt in
ee:p. van de voetbalploegen van de
onderneming die kampioenschappen
tussen de ploegen inricht op terreinen in het bedrijf die samen met de
kleedkamers toebehoren aan de met
het onderhoud ervan belaste werkgever; dat de werkgever die wedstrijden aanmoedigde ten einde een
nauwere band te scheppen tussen
personeel en onderneming en de
arbeidsgeest te bevorderen; dat de
aldus opgeofferde uren weliswaar
niet werden betaald, doch dat de
werkgever werktijdverminderingen
toestond en de mogelijkheid bood
om die uren in te halen; dat hij in
zijn bedrijf op zijn terreinen en
kleedkamers zijn gezag bleeft uitoefenen op het personeel dat daar
mocht komen, vermits hij te allen
tijde kon komen kijken en zelfs het
verlof om te spelen kon intrekken of
misbruiken kon bestraffen;
Overwegende dat het arrest, op
grond van het geheel van die vaststellingen en consideransen, wettig
beslist dat het ongeval, dat was
gebeurd tijdens de, .zelfs vrijwillige,

deelneming aan een voetbalwedstrijd, een arbeidsongeval was in de
zin van artikel 7, eerste lid, van de
wet van 10 april 1971;
Oat die onderdelen van het middel niet kunnen worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste en derde onderdeel
blijkt dat het arrest de beslissing
niet grondt op de enkele door het
middel overgenomen considerans,
doch op een geheel van omstandigheden;
Oat dit onderdeel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
3 oktober 1983 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Duchatelet, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick
en Draps.
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1° AFSTAMMING-

OVERSPELIG KINDERKENNING - PROCEDURE TOT ERKENNING
- OPENBARE ORDE.

2° AFSTAMMING -

OVERSPELIG KIND ERKENNING - VOORAFGAANDE MACHTIGING
DOOR DE RECHTBANK VEREIST - AR'IT. 8 EN
14 EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS - VERENIGBAARHEID.
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AFSTAMMING - OVERSPELIG KIND - ERKEN~~!NG - VOORAFGAANDE MACHTIGING DOOR
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DE RECHTBANK VEREIST - ARTT. 8 EN 14
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
- VERENIGBAARHEID.

(WLJCKMANS T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET
HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, JOOSTEN)

De heer procureur-generaal E. Krings
heeft in substantie gezegd :
4° AFSTAMMING -

OVERSPELIG KIND ERKENNING - WETTELIJKE PROCEDURE DOEL
EVENREDIGHEID TUSSEN DE
GESTELDE VOORWAARDEN EN HET BEOOGDE
DOEL.

5° RECHTEN

VAN

DE

MENS

AFSTAMMING - OVERSPELIG KIND - ERKENNING - WETTELIJKE PROCEDURE - DISCRIMINATIE TUSSEN NATUURLIJKE EN OVERSPELlGE KINDEREN - DOEL - EVENREDIGHEID
TUSSEN DE GESTELDE VOORWAARDEN EN
HET BEOOGDE DOEL.

1• De erkenning van een overspelig kind

gaat niet alleen het kind en de erkenner aan, maar eventueel ook derden;
het ontbreken van rechterlijk toezicht
kan leiden tot een miskenning van
rechten van derden die niet aileen de
openbare orde raakt, maar tevens een
met de openbare orde dermate strijdige toestand ten gevolge heeft dat die
in geen geval mag blijven bestaan (1).

a· De artt. 8 en 14 Europees Verdrag Rechten van de Mens verzetten
er zich niet tegen dat de erkenning
moet worden voorafgegaan van een
machtiging door de rechtbank, om te
beletten dat opzettelijk onjuiste erkenningen geschieden of dat de rechten
van anderen worden miskend (2).

2• en

4• en s• De wettelijke procedure tot
erkenning van de overspelige afstamming roept geen op de geboorte
gegronde discriminatie in het leven en
houdt ze evenmin in stand; de
objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond die het onderscheid tussen
natuurlijke en overspelige kinderen
verantwoordt, bestaat hierin dat, zo de
rechten van het kind dienen te worden
geeerbiedigd, de rechten van derden
evenzeer moeten worden geeerbiedigd;
het doel is derhalve wettig en er is
geen onevenredigheid aanwezig tussen
de gebruikte middelen en het beoogde
doel (3).

(1) (2) en (3) Zie de concl. van het O.M.

Het bestreden arrest heeft het vonnis
van de rechtbank te Mechelen bevestigd
onder verwijzing naar de redengeving
ervan.
Aan het onderhavige geschil ligt ten
grondslag de vraag of de voor erkenning
van een overspelig kind verplicht
gestelde en exclusieve voorwaarde de
machtiging daartoe te verkrijgen van de
rechtbank van eerste aanleg, al dan niet
in overeenstemming is met de bepalingen van artikelen 8 en 14 van bet Verdrag Rechten van de Mens.
Alvorens dat vraagstuk te onderzoeken
zou ik even de bepalingen van de artikelen 331 en 335 B.W. willen bespreken, om
de draagwijdte ervan te bepalen, vooral
in verband met de tussenkomst van de
rechtbank.
Die verplichting is ontstaan met de
wet van 10 februari 1958 die een wijziging heeft gebracht in het oorspronkelijk
stelsel van het Burgerlijk Wetboek.
Tot dan toe was erkenning en wettiging ·van overspelige ldnderen volstrekt
uitgesloten.
Die regel maakt deel uit van een
geheel van voorschriften en bepalingen
die tot doel hadden aile inbreuken op de
echtelijke trouw scherp te bestraffen.
Ten opzichte van de kinderen die uit
een overspelige verhouding geboren werden, was de wet bijzonder streng, nu diE.
kinderen enerzijds konden ontkend worden maar anderzijds niet konden
erkend, laat staan gewettigd worden.
In 1954 werd door Mevr. Ciselet een
wetsvoorstel ingediend, met de bedoeling
de erkenning en de wettiging van die
kinderen, die geboren werden meer dan
300 dagen na de feitelijke scheiding van
de echtgenoten, mogelijk te maken. De
vaststelling van de datum van de feitelijke scheiding moest - luidens het ontwerp - blijken uit het vonnis dat de
echtscheiding toestond. Bij ontstentenis
van zulke vaststelling zouden de ouders
aan de rechtbank van eerste aanleg
mogen vragen die datum te bepalen.
Het voorstel lokte vrij aanzienlijke
reakties uit, die o.m. tot uiting kwamen
in een lange nota van senator Orban die
samen met het verslag van senator Chot
in de Senaatstukken werd gepubliceerd.
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De werkzaamheden in de Commissie
van de Senaat hebben uiteindelijk tot
een compromis geleid, dat hierin bestond
dat de erkenning en de wettiging aan
bet voorafgaand verlof van de rechtbank
zouden onderworpen_ zijn. En in dat verban,d verklaarde de verslaggever : « Non
seulement le tribunal verifiera si l'enfarit est bien ne 300 jours apres le proces-v'erbal de non conciliation, si les
parents naturels sont legitimement maries, .mais encore jugera de toutes les circonstances familiales et morales qui
militent en faveur ou condamment la legitimation. La situation des enfants legitim'es du premier mariage constituera un
element d'appreciation pour le tribunal.
La loi confere done au tribunal un role
d'appreciation absolue et ce sera avant
tout !'interet de !'enfant qui sera son guide. » De h. Orban haakte daarop in met
de woorden : « ou des enfants qui existent deja », waarop de h. Cbot antwoordde: « je viens de le preciser » (4).
Het optreden van de rechtbank bestaat
erin, v66r de erkenning en uiteraard ook
v66r de wettiging, de wederzijdse belangen van de reeds bestaande kinde~en__uit
bet huwelijk en van bet na de feiteliJke
scheiding geboren overspelig kind, te
beoordelen en tegen elkaar af te wegen
ten einde, rekening houdend met al de
betrokken belangen, bet verzoek te
beoordelen. Dat optreden moet dus noodzakelijk v66r de erkenning plaatsvinden.
Het is dus geenszins een goedkeuring .
van een reeds gedane erkenning, doch
een voorafgaande machtiging.
Dit is trouwens ook de stelling van bet
arrest dat uitdrukkelijk beslist enerzijds
« dat het ]outer feit van de betrokkenheid van anderen en van minstens twee
gezinnen en de lo!ftf!re mogelij~hei~ van
een opzettelijk 011JUiste erkenmng m het
kader van artikel 335 aantoont dat de
miskenning ervan de openbare orde in
gevaar brengt door een toestand die
dient verholpen te worden » en anderzijds " dat deze vraag ... van aard is de
rechten van derden te vrijwaren indien
nodig ».
Dit is dus de strekking van de verplichting zoals die in artikelen 331 en
335 Burgerlijk Wetboek is neergelegd en
bijgevolg in acht dient te wo~den ge?omen bij bet onderzoeken of d1e bepalmg
al dan niet in strijd kan zijn met de
bepalingen van bet Verdrag Recbten van
de Mens.

Wat het eerste middel betreft:
Het middel bestaat uit vier onderdelen. Het beroept zich op schending van
artikelen 8 en 14 van bet Verdrag van
Rome en van artikel 97 Grondwet.
In bet eerste onderdeel doet eiser gelden dat bet arrest niet antwoordt op zijn
conclusie waarin hij aanvoerde dat, gelet
op bet bepaalde in artikelen 8 en 14 van
bet Verdrag, de niet-naleving van de
bepaling van artikel 335 niet kon worden
beschouwd als een ernstige verstoring
van de openbare orde.
Het arrest heeft die stelling echter wel
verworpen, nu bet enerzijds uitlegt
waarom de bepaling van artikel 335 de
openbare orde raakt en anderzijds
beslist dat men niet inziet hoe de bepaling van artikel 335 in strijd zou zijn met
de beginselen van het Verdrag (waaraan
het arrest overigens heeft herinnerd)
zoals die door bet Europees Hof worden
ge!nterpreteerd.
Het onderdeel
grondslag.

mist

dus

feitelijke

Het tweede onderdeel voert enerzijds
een gebrek aan antwoord op de conclusie
en anderzijds een dubbelzinnigheid aan.
Eiser stelde bij conclusie dat \ bet
belang van bet kind vereiste dat 'bet
door zijn vader zou opgevoed worden,
dat die vader niet gehuwd is en geen
andere kinderen heeft die kunnen
geschaad worden, zodat ten deze het
algemeen belang vereist dat de erkenning niet ongeldig verklaard wordt.
Eiser oordeelt bovendien dat men niet
kan uitmaken of bet arrest beslist dat
bet belang van bet kind geen relevant
gegeven is bij de beoordeling van de
vraag of de openbare orde in gevaar
wordt gebracht, dan wel of dat belang
geen voldoende gegeven is om de verstoring van de openbare orde op te heffen.
Het arrest heeft de stelling van eiser
echter wel beantwoord en tevens verworpen, nu bet beslist dat eiser een individuele beoordeling vraagt inzake afstamming, welke kan gevraagd worden in de
vorm van een machtiging bedoeld door
artikel 335; dat die vraag geen rechten_
kan schenden, maar van die aard is dat'
zij rechten van derden kan vrijwaren indien 1;1odig.

Het arrest ontkent dus geenszi;r;_s dat
bet kind er belang bij heeft erkend te
(4) Pari. Hand., Senaat, verg. 4 juli 1957, biz. worden en door zijn vader opgevoed te
1~45; Pasin., 1958, biz. 115._
worden, maar bet beslist dat daartoe een
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rechtspleging bestaat die moet worden
gevolgd en waarvan de niet-naleving de
openbare orde verstoort.
Meteen wordt ook de dubbelzinnigheid
opgeheven. Dat het belang van het kind
in acht moet worden genomen, wordt
door het arrest geenszins ontkend, maar
het arrest beslist dat de daartoe voorgeschreven procedure moet worden geeerbiedigd en dat de miskenning ervan de
openbare orde in het gedrang brengt.
Het onderdeel mist dus ook feitelijke
grondslag.
Het derde en het vierde onderdeel
gaan uit van de stelling dat, vermits elk
natuurlijk kind, - zelfs een overspelig
- krachtens het Verdrag van Rome
recht heeft op erkenning, uit de omstandigheid dat het voorschrift van de voorafgaande machtiging de openbare orde
aanbelangt, niet mag worden afgeleid
dat, wanneer de erkenning plaatsvond
zonder die voorafgaande machtiging, een
toestand ontstaat die het optreden van
het openbaar ministerie wettigt. Oak de
betrokkenheid van twee gezinnen of de
loutere mogelijkheid van een opzettelijk
onjuiste erkenning volstaan niet.
Voorts voert eiser aan dat het Verdrag
van Rome het fundamenteel recht op
juridische vaststelling van een bestaande
bloedband waarborgt, zodat die bepaling
de voorrang heeft op de interne bepalingen die deze vaststelling zouden kunnen
beperken. Het feit dat geen machtiging
werd gevraagd kan dan ook niet in aanmerking komen om het optreden van het
openbaar ministerie te verantwoorden.
Die stelling faalt evenwel naar recht.
De interne wettelijke bepaling houdt
geenszins een beperking in van de
erkenning van de bestaande bloedbanden, doch bedoelt de rechten im van het
kind en van andere familieleden te waarborgen. Die regeling is derhalve van
openbare orde en dient door het openbaar ministerie in acht te worden genamen.
Zulks levert alleszins geen schending
op van de bepalingen van het Verdrag
van Rome. Dit Verdrag belet niet dat de
erkenning wordt onden¥orpen aan een
voorafgaande machtiging, ten einde de
rechten van derden te vrijwaren en
bedrog te voorkomen.
Met het oog daarop mag het openbaar
ministerie dan ook optreden, ten einde
de wet te doen eerbiedigen.
Het middel kan derhalve niet worden
aangenomen.

Wat het tweede middel betreft :

Het tweede middel voert schending
van dezelfde bepalingen aan alsmede
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, wegens miskenning van
de bewijskracht van de conclusie van
eiser.
Het bestaat uit vijf onderdelen.
In het eerste onderdeel stelt eiser dat
niet werd geantwoord op zijn conclusie
waarin hij deed gelden dat het principieel verbod van erkenning van een
overspelige afstamming in strijd is met
het recht op eerbiediging van het gezinsen familieleven, zoals gewaarborgd door
artikel 8 van het Verdrag; dat de principiele uitsluiting van het recht op erkenning niet wordt ongedaan gemaakt door
de mogelijkheid om de erkenning te verkrijgen met de machtiging van de rechtbank, nu het niet mogelijk is vooraf te
weten of die machtiging zal verkregen
worden en overigens enerzijds de daartoe gestelde voorwaarden zeer beperkt
zijn en anderzijds de rechtbank over een
ruime appreciatiemogelijkheid beschikt.
Weliswaar spreekt het arrest zich niet
uit over de vraag of de principiele uitsluiting van de erkenning van natuurlijke kinderen al dan niet in overeenstemming is met het Verdrag - wat
trouwens niet' de vraag was - maar het
arrest spreekt zich wel uit over de vraag
die de rechtbank ter beoordeling stond,
te weten of ingeval de erkenning wel
toegelaten is, de machtiging van de
rechtbank, zoals door de wet vereist, al
dan niet een voorwaarde uitmaakt die in
strijd is met de bepaling van het Ver·drag.
Het arrest beslist immers dat men niet
inziet waarom deze wettekst in strijd
zou zijn met de beginselen van het Verdrag, zoals door het Europees Hof ge'interpreteerd; dat die regeling geen rechten kan schenden, maar van dien aard is
dat zij de rechten van derden kan vrijwaren indien nodig.
Het arrest heeft zodoende de stelling
van eiser beantwoord.
Het onderdeel mist feitelijke grandslag.
Het tweede onderdeel voert eveneens
een gebrek aan antwoord op de conclusie
a an.
Het verwijt het arrest niet te hebben
bepaald welke de objectieve en redelijke
rechtvaardigingsgrond zou zijn,. die het
onderscheid tussen wettige en overspelige kinderen zou ku!lnen verantwoor-
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den, hoewel eiser het bestaan van een
dergelijke rechtvaardigingsgrond uitdrukkelijk betwistte.
.
In zijn conclusie betoogde eiser o.m.
dat de bescherming van het huwelijk en
het daarop berustende gezin thans geen
wettige rechtvaardigingsgrond meer vormen voor een ongelijke behandeling van
andere familiale relaties.
Het arrest heeft daarop echter wei
geantwoord. Het beslist immers enerzijds dat het onderscheid tussen de wettige en de natuurlijke afstamming door
de erkenning niet verdwijnt, doch wei
scherper wordt gesteld, nu in het natuurlijk gezin de werkelijkheid van de
afstamming bekomen wordt door inquisitoriale middelen, zoals bloedonderzoek,
terwijl het enig doel van een wettelijke
regeling (het wettig gezin) blijkbaar
gericht is op de meest eenvoudige vorm
die de grootst mogelijke zekerheid van
afstamming waarborgt, en het oordeelt
anderzijds dat de ingestelde procedure
van de machtiging tot doel heeft de loutere mogelijkheid van een opzettelijk
onjuiste erkenning te voorkomen.
Dat was immers het onderwerp van
het geding. Dit geldt overigens ook voor
onverschillig welke erkenning, zelfs wanneer het gewoon om een natuurlijke
afstamming gaat. Dit laatste was echter
het voorwerp van het geding niet, zodat
·het arrest in dit verband geen ruimer
antwoord diende te geven.
Het derde onderdeel werpt op dat het
arrest enerzijds steunt op motieven die
onbegrijpelijk zijn en anderzijds de
bewijskracht van de conclusie schendt.
Eiser is van oordeel dat de overweging
van het arrest dat eiser « een individuele
beoordeling vraagt inzake afstamming,
welke kan gevraagd worden in de vorm
van machtiging bedoeld door artikel 335
Burgerlijk Wetboek; dat deze vraag geen
rechten kan schenden maar van aard is
de rechten van derden te vrijwaren
indien nodig » onbegrijpelijk is.
Met individuele beoordeling bedoelde
het arrest klaarblijkelijk dat eiser aanspraak maakte op een eigen beoordeling
van het recht op erkenning zonder enig
optreden van de rechtbank.
Het arrest verwerpt de stelling van
eiser door te overwegen dat die mogelijke persoonlijke beoordeling in genen
dele belet wordt door het optreden van
de rechtbank, dat tot doel heeft de rechten van derden te vrijwaren.

Dit is geenszins onbegrijpelijk en
schendt evenmin de bewijskracht van de
conclusie.
Het onderdeel
grondslag.

mist

dus

feitelijke

Wat het vierde en het vijfde onderdeel
betreft:
In het vierde onderdeel voert eiser aan
dat het principieel verbod tot erkenning
van een overspelig kind, zelfs met de
matiging van het optreden van de rechtbank in de gevallen als bepaald in artikel 331, in strijd is met artikel 8 van het
Verdrag Rechten van de Mens.
In het vijfde onderdeel betoogt eiser
dat die regeling een discriminatie in het
leven roept, die in strijd is met het voorschrift van artikel 14 van het Verdrag.
Die discriminatie mist immers een redelijke verantwoording en er bestaat overigens geen evenredigheid tussen de
gebruikte middelen en het nagestreefde
doeI.
Hier komt men in feite tot de kern
van het vraagstuk. Bestaat er werkelijk
geen redelijke verantwoording om de
overspelige
afstamming
slechts
in
bepaalde omstandigheden wettig te laten
erkennen?
Eiser verwijst naar het arrest Marckx,
van 13 juni 1979, van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens.
Het is wellicht niet zonder belang erop
te wijzen dat gezegd arrest verband
houdt met een totaal ander vraagstuk.
Het ging met name om een ongehuwde
moeder die betoogde dat het niet in overeenstemming was met artikel 8 van het
Verdrag dat, om familiebanden te doen
ontstaan tussen haarzelf en het kind dat
uit haar geboren was, zij daartoe eerst
de formaliteiten van de erkenning moest
vervullen.
Zij beweerde dus dat nu ze - blijkens
de geboorteakte
het !even had
geschonken aan het kind, dat feit op zich
moest volstaan om de familiebanden te
doen ontstaan, niet aileen ten opzichte
van haarzelf maar bovendien ten aanzien van haar eigen ouders, d.w.z. ten
aanzien van de grootouders van het
kind.
Het Hof heeft de stelling van moeder
en kind aanvaard, doch heeft herhaaldeIijk benadrukt dat het ging om een niet
gehuwde moeder.
Het heeft zich dus hoegenaamd niet
uitgesproken over het lot van de overspelige kinderen.
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Tbans doet zicb immers een totaal
ander probleem voor. In de zaak Marckx
was namelijk sprake van een « natuurlijk » gezin, dat uiteraard volledig los
staat en overigens vreemd is aan elke
wettige familie, omdat in bet besproken
gevai die wettige familie niet bestaat.
Hier heeft men integendeei te doen met
een wettig gezin dat geconfronteerd
wordt met een onwettig.
Zolang de ontkenning van vaderscbap
niet heeft plaatsgevonden, bestaat er
uiteraard geen moeilijkheid. Het kind
dat uit een gebuwde vrouw geboren
wordt, is het wettig kind van die vrouw
en van haar echtgenoot.
De ontkenning is bet die het overspelig karakter van het kind doet ontstaan,
zeker ten opzichte van de moeder. Het
kind behoort niet meer tot de familie
van de man. Maar wat gebeurt er met de
moeder, die nog steeds gebuwd is, en
met de werkelijke vader, die zelf betzij
gehuwd hetzij ongebuwd is ?
Hier rijzen dan de zeer kiese problemen van de verboudingen tussen bet
oorspronkelijke wettige gezin en bet
kind dat weliswaar uit dat gezin werd
verstoten doch niettemin daarmee
natuurlijke familiebanden heeft, zeker
met de moeder.
Als de moeder dat kind mag erkennen,
dan heeft dit ook gevolgen ten opzichte
van haar wettige familie. Welke zijn die
gevolgen ? Dat is natuurlijk een vraag
die voor elke zaak afzonderlijk moet
worden onderzocht en beantwoord.
Hoewel andere zijn er voor die wettige
familie ook gevolgen wanneer bet kind
door de werkelijke vader wordt erkend,
tenminste indien de wettige familie blijft
bestaan, d.w.z. indien de moeder met
haar wettige echtgenoot bet gezinsleven
voortzet.
Men ziet dadelijk dat de onderhavige
kwestie niet te vergelijken is met de
zaak-Marckx.
De redenen die zoeven werden vermeid, zijn dan ook de redenen die voor
de wetgever van 1958 hebben gegolden.
Het overspelig kind mag niet zonder
meer worden erkend. Dat was het principieel standpunt van de wetgever. Het
kind dat tijdens bet huwelijk wordt
geboren en door de wettige vader wordt
ontkend, mag niet worden erkend, noch
door de moeder nocb door de werkelijke
vader.
Op die regel komt evenwel een belangrijke uitzondering : wanneer de geboorte

piaatsvindt na de feitelijke scheiding,
mag de erkenning wel doorgaan mits de
recbtbank daartoe machtiging verleent.
Ik moge hierbij doen opmerken dat dit
wel het geval zal zijn met bet merendeel
van de overspelige kinderen. Wordt het
kind geboren terwijl de echtgenoten nog
samenieven, dan zal de ontkenning
veelal onmogelijk zijn, zodat het kind
zijn wettige afstamming behoudt. Een
andere afloop zal in dergelijke gevallen
zeer uitzonderlijk zijn. Mocbt dit evenwei tocb het geval zijn, dan lijkt het mij
dat het verbod tot erkenning wei belangstelling verdient.
In de meeste gevallen echter waarin
de ontkenning gegrond bevonden wordt,
zijn de echtgenoten reeds lang feitelijk
gescheiden en dan is de erkenning precies toegelaten, mits macbtiging van de
recbtbank wordt verkregen.
De rechtbank beeft dan tot taak er
voor te zorgen dat de belangen van de
wettige familie in acht worden genomen.
Dit zal o.m. het geval zijn wanneer de
moeder, hoewel feitelijk gescheiden, niettemin nog door de huwelijksbanden verbonden is.
Dit is dan ook de wettelijke regeling.
Men kan hierover van mening verschillen en oordelen dat de belangen van de
wettige familie niet opwegen tegen het
belang van het kind, maar de regeling
van de Belgische wet lijkt mij alleszins
volkomen verdedigbaar en heeft ook
mijn persoonlijke voorkeur.
- Men mag in elk geval niet zeggen,
zoals in het vierde onderdeel wordt
gedaan, dat de macbtiging die van de
recbtbank moet verkregen worden, in
strijd is met artikei 8 van bet Verdrag
omdat het een beperking uitmaakt van
bet familieieven. Die beperking is verantwoord door het belang van de wettige
familie, dat evenzeer in acht moet worden genomen.
Meteen geldt dit ook als antwoord op
het vijfde onderdeel dat opwerpt dat de
discriminatie tussen het wettig kind en
het overspelig kind elke redelijke en
objectieve verantwoording mist, d.w.z.
geen wettig doel zou nastreven, of dat er
alleszins geen evenredigbeid zou bestaan
tussen het nagestreefd doel en de
gebruikte middelen.
Een wettig doel is naar mijn oordeel
ongetwijfeld aanwezig, t.w. de bescherming van de belangen van de wettige
familie, en er bestaat kennelijk een
evenredigheid tussen dat doel en de
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daartoe aangewende middelen : de voorafgaande machtiging van de rechtbank,
zelfs met bet zeer ruime appreciatievermogen van de rechter, Ievert geen
onoverkomelijk beletsel op voor de
erkenning. Het is integendeel een volkomen verantwoord middel om alle belangen behoorlijk in aanmerking te Iaten
komen.
Ik wil bovendien nogmaals beklemtonen dat het principieel verbod van
erkenning mij eveneens verantwoord
voorkomt, maar dat de uitzondering die
op dat verbod bij de wet is ingevoerd,
onvermijdelijk moet leiden tot de vaststelling dat in de overgrote meerderheid
van de gevallen de erkenning mogelijk
zal zijn.
Ik ben derhalve van oordeel dat de
interne wettelijke regeling geenszins in
strijd is met de bepalingen van artikelen 8 en 14 van bet Verdrag en dat bijgevolg de onderdelen naar recht falen.
Besluit : verwerping.
ARREST

(A.R. nr. 3618)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8, 14 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van
.de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950, 138, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de oorspronkelijke
vordering, ingesteld door bet openbaar
ministerie, ontvankelijk verklaart op
grond : enerzijds, - met overname van
de motivering van de eerste rechter dat het niet naleven van bet wettelijk
voorschrift de machtiging van de rechtbank te vragen vooraleer over te gaan
tot de erkenning van een overspelig
kind, de openbare orde aanbelangt; dat
·bet openbaar ministerie de annulatie
mag vragen van de erkenning van een
overspelig kind, wanneer deze erkenning
is gebeurd zonder gerechtelijke machtiging; dat de opwerping dat deze niet wettelijke erkenning desgevallend ten
gronde geen ernstige verstoring van de
openbare orde meebrengt, ter zake niet
relevant is, aangezien deze machtiging

door de rechtbank een substantieel
vormvereiste is, zonder dewelke de
erkenning niet kan bestaan, anderzijds,
dat het !outer feit van de betrokkenheid
van anderen, en van minstens twee
gezinnen, en de loutere mogelijkheid van
een opzettelijk onjuiste erkenning in het
kader van artikel 335 van het Burgerlijk
Wetboek aantoont dat de miskenning
ervan de openbare orde in gevaar brengt
·door een toestand die dient verholpen te
worden,
terwiJl, eerste onderdeel, eiser bij conclusie inriep dat uit de artikelen 8 en 14
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden volgde dat een
ontkend overspelig kind het recht had
volwaardige afstammingsbanden met
zijn verwekker te hebben .en dat deze
laatste bet grondrecht had deze banden
te doen vaststellen · door gebruik te
maken van de vrijwillige erkenning;
eiser verder inriep dat het inroepen van
dit fundamenteel recht op juridische
vaststelling van een bestaande bloedband, gewaarborgd door een internationaal verdrag dat primeerde op bepalingen
van de interne rechtsorde, niet meer
beschouwd kon worden als een « ernstige verstoring van de openbare orde »;
zodat bet arrest, dat met geen woord
rept over de betekenis van de artikelen 8
en 14 van bet Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden ten
aanzien van de ontvankelijkheid van de
vordering, niet antwoordt op de conclusie
van eiser en derhalve niet regelmatig
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, eiser bij conclusie
inriep : dat de erkenning geen enkel wettig belang schond en bet belang van bet
kind integendeel het verder bestaan van
deze erkenning vereiste, op grond dat de
werkelijkheid van de bloedband tussen
eiser en het kind door niemand werd
betwist; dat de bevoegde rechtbanken
geoordeeld hadden dat bet kind, in zijn
eigen belang en in het algemeen belang,
het best door zijn vader werd opgevoed;
dat de overspelige moeder van het kind
overleden was v66r de erkenning, zodat
bij een eventuele nietigverklaring van de
erkenning door eiser, bet kind in feite
ouderloos zou zijn en door derden diende
te worden opgevoed, hetgeen duidelijk in
strijd was, niet aileen met het belang
van het kind, maar ook met het algemeen belang, dat prioriteit gaf aan de
opvoeding door de ouders zelf; dat eiser,
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op het ogenblik van de verwekking, de
geboorte of de erkenning van het kind,
niet door de banden van het huwelijk
gebonden was en hij evenmin andere
kinderen had, die door de erkenning
konden geschaad worden; zodat het
arrest, dat niet antwoordt op deze in conclusie ingeroepen middelen niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel
97 van de Grondwet); het, minstens, in
het onzekere laat of het heeft willen
beslissen dat het belang van het kind
ten deze geen voldoende gegeven is om
de verstoring van de openbare orde op te
heffen, dan wel dat het belang van het
kind geen relevant gegeven is bij de
beoordeling van de vraag of de openbare
orde in gevaar wordt gebracht - in welk
laatste geval het arrest schending
inhoudt van artikel 138, tweede lid, van
bet Gerechtelijk Wetboek, daar deze
bepaling aan het openbaar ministerie
toelaat een vordering in te stellen ter
vrijwaring onder meer van de belangen
van het kind, en het arrest derhalve,
wegens dubbelzinnigheid van de motieven, niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het openbaar ministerie, op grond van artikel 138, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, ambtshalve mag optreden indien de openbare
orde in gevaar wordt gebracht door een
toestand die dient verholpen te worden;
hieruit volgt dat het openbaar ministerie
slechts een vordering tot nietigverklaring van een erkenning van een overspelig kind kan instellen, wanneer blijkt dat
het doel van dit optreden erin bestaat
een toestand te verhelpen, die de openbare orde in gevaar brengt en derhalve
niet mag worden behouden; uit de
omstandigheid dat het wettelijk voorschrift van de voorafgaande machtiging
door de rechtbank om tot de erkenning
over te gaan, de openbare orde zou aanbelangen, niet kan worden afgeleid dat
het loutere feit van de erkenning zonder
machtiging een toestand in het leven zou
roepen die het optreden van ambtswege
van het openbaar ministerie zou verantwoorden; een dergelijk optreden evenmin wordt verantwoord door het loutere
feit van de betrokkenheid van anderen,
onder meer twee gezinnen, noch door de
loutere mogelijkheid van een opzettelijk
onjuiste erkenning; zodat bet arrest, dat
de vordering van het openbaar ministerie ontvankelijk verklaart, op grond van
feiten en omstandigheden, waaruit niet
kan worden afgeleid dat de openbare

orde in gevaar wordt gebracht door een
toestand die dient verholpen te worden,
niet wettelijk verantwoord is (schending
van artikel 138, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek);
vierde onderdeel, uit de artikelen 8 en
14 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950, volgt dat een kind en een ieder die
met het kind door een bloedband verbonden is, het recht hebben om de aan deze
band inherente afstammings- en familiebanden ook juridisch erkend te zien; een
ontkend overspelig kind derhalve het
recht heeft volwaardige afstammelingsbanden met zijn verwekker te hebben,
en deze laatste het grondrecht heeft deze
banden te doen vaststellen door gebruik
te maken van de methode die het Belgisch positief recht voor natuurlijke
vaders aanwendt, namelijk de vrijwillige
erkenning; het inroepen van dit fundamenteel recht op juridische vaststelling
van een bestaande bloedband, gewaarborgd door bepalingen van een internationaal verdrag, die voorrang hebben op
bepalingen van de interne rechtsorde,
aldus geen toestand in het leven kan
roepen die een gevaar voor de openbare
orde oplevert; zodat het arrest, dat de
vordering van het openbaar ministerie
ontvankelijk verklaart op grond van het
bestaan van feiten waaruit geen gevaar
voor de openbare orde kan worden afgeleid, niet wettelijk verantwoord is
(schending van de artikelen 8, 14 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950, en 138, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt « dat het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden de grondwettelijke beginselen
van gelijkheid en vrijheid van anderen heeft uitgedrukt in de artikelen
8, laatste zinsnede (bescherming
van de rechten en vrijheden van
anderen) en 14 (verbod van discriminatie) uiteraard, en door de ontleding ervan gegeven in de conclusies
van (eiser), te beoordelen door de
rechtbanken; dat men niet inziet op
grond van welke redenen de beoor-
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deling van de rechtbank geweigerd
zou worden, wanneer die uitdrukkelijk voorgeschreven is door de
gewraakte wettekst, zelfs in de
vorm van een machtiging voor
erkenning, noch waarom deze wettekst in strijd zou zijn met de beginselen van het Verdrag zoals door
het Europees Hof ge'interpreteerd;
dat (eiser) volgens zijn stelling
een individuele beoordeling vraagt
inzake afstamming, welke kan
gevraagd worden in de vorm van
machtiging, bedoeld door artikel 335
van het Burgerlijk Wetboek; dat
deze vraag geen rechten kan schenden maar van aard is de rechten
van derden te vrijwaren indien
nodig »; dat het arrest tevoren oordeelde « dat het louter feit van de
betrokkenheid van anderen en van
minstens twee gezinnen, en de loutere mogelijkheid van een opzettelijk onjuiste erkenning in het kader
van artikel 335 van het Burgerlijk
Wetboek aantoont dat de miskenning ervan de openbare orde in
gevaar brengt door een toestand die
dient verholpen te worden »;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het hof van beroep de door eiser in
zijn conclusie gegeven interpretatie
van de draagwijdte van de artikelen
8 en 14 van het Verdrag op zichzelf
bijvalt, maar de voorafgaande machtiging, zoals door de wet voorgeschreven, niet in strijd acht met de
door het Verdrag gewaarborgde
rechten, omdat zij enkel beoogt de
rechten van derden in voorkomend
geval te waarborgen;
Dat het arrest zodoende de conclusie van eiser beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
de in het antwoord op het eerste
onderdeel gegeven motieven, het
principieel recht en belang van het
kind erkent; dat het de vraag of het
belang van het kind ten deze geen
voldoende gegeven is om de versto-

ring van de openbare orde op te heffen, geenszins in het onzekere laat;
dat het integendeel duidelijk beslist
dat zowel de belangen van het kind
als de eventuele belangen van derden moeten worden gevrijwaard en
dat daarom de voorafgaande machtiging dient te worden gevraagd,
welke wettelijke regeling naar het
oordeel van het hof van beroep de
belangen, zowel van het kind als de
rechten van derden, vrijwaart; dat
het zonder dubbelzinnigheid te ken
nen geeft dat het belang van het
kind een relevant gegeven is, maar
tevens oordeelt dat de belangen van
derden ook in aanmerking te nemen
zijn;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde en het vierde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de erkenning
van een overspelig kind niet aileen
het kind en de erkenner, maar eventueel ook derden aanbelangt; dat het
ontbreken van rechterlijk toezicht
kan leiden tot een miskenning van
rechten van derden die niet aileen
« de openbare orde raakt » maar
tevens een met de openbare orde
dermate strijdige toestand ten
gevolge heeft, dat die in geen geval
mag blijven bestaan; dat het arrest
oordeelt « dat het louter feit van de
betrokkenheid van anderen en van
ten minste twee gezinnen, en de loutere mogelijkheid van een opzettelijk onjuiste erkenning in het kader
van artikel 335 van het Burgerlijk
Wetboek aantoont dat de miskenning ervan de openbare orde in
gevaar brengt door een toestand die
dient verholpen te worden »; dat het
aldus wettig beslist dat het openbaar minsterie, met toepassing van
artikel 138, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, ten deze ontvankelijk was de vordering in te
stellen;
Overwegende dat het arrest niet
ontkent dat « een kind en een ieder
die met het kind door een bloedband is verbonden, het recht hebben
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om aan deze band inherente afstammings- en familiebanden ook juridisch erkend te zien », noch << dat
een ontkend overspelig kind het
recht heeft volwaardige afstammingsbanden met zijn verwekker te
hebben »; dat dit echter niet impliceert dat de verwekker het recht
heeft « deze banden te doen vaststellen door gebruik te maken van
de methode die het Belgisch positief
recht voor natuurlijke vaders aanwendt, namelijk de vrijwillige
erkenning »; dat noch artikel 138,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, noch de artikelen 8 en 14
van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden er -zich tegen verzetten dat de
erkenning moet worden voorafgegaan door een machtiging door de
rechtbank, om te beletten dat opzettelijk onjuiste erkenningen geschieden of dat de rechten van anderen
worden miskend;
Dat het arrest zijn beslissing dan
ook wettelijk verantwoordt;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 8 en 14
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, 1329, 1320 en
1322 van bet Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest de erkenning door
eiser, van bet kind Bob, nietig verklaart
op grand dat deze erkenning niet
geschied is met een voorafgaande machtiging door de rechtbank, en het arrest
aldus bet middel van eiser opwerpt valgens welk de voorafgaande machtiging,
opgelegd ingevolge de artikelen 331 en
335 van bet Burgerlijk Wetboek, strijdig
is met de artikelen 8 en 14 van bet Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie inriep : dat bet principieel verbod van erkenning van een overspelige
afstamming in strijd was met bet recht
op eerbiediging van bet gezins- en familieleven, zoals gewaarborgd door artikel

8 van bet Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden; dat immers dit
principieel verbod tot gevolg had dat aan
eiser het recht werd ontnomen om hem
toe te laten een normaal gezinsleven met
zijn kind te leiden; dat de principitHe uitsluiting van de erkenning van de overspelige afstamming niet ongedaan werd
gemaakt door het systeem van erkenning met rechterlijke machtiging, aangezien het resultaat van het rechterlijk
onderzoek niet van tevoren vaststond,
gelet op de zeer enge formulering van de
wettelijke voorwaarden en de zeer ruime
appreciatiebevoegdheid van de rechtbank, oak als al de voorwaarden stipt
werden nageleefd; zodat het arrest, dat
niet antwoordt op het middel, afgeleid
uit de schending van het recht op eerbiediging van het gezins- en familieleven,
als gewaarborgd door artikel 8 van het
Europees Verdrag, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

tweede onderdeel, eiser bij conclusie
inriep : dat de wet een onderscheid
maakte dat discriminatoir was, aangezien het een objectieve en redelijke
rechtvaardigingsgrond miste, er geen
wettig doel mee werd nagestreefd en er
een redelijk verband van proportionaliteit ontbrak tussen de gebruikte middelen en het nagestreefde doel; dat de
bescherming van het huwelijk en de
daarop gesteunde familie thans geen
wettige
rechtvaardigingsgrond
meer
vormden voor een ongelijke behandeling
van andere familiale relaties; het arrest,
met verwijzing naar de motieven van de
eerste rechter, enkel beslist « dat de wettelijke voorschriften, bepaald in de artikelen 331 en 335 van het Burgerlijk Wethoek, voor de erkenning van overspelige
kinderen, geen objectieve en redelijke
rechtvaardigingsgrond missen en er een
redelijk verband van proportionaliteit
bestaat tussen de gebruikte middelen en
het nagestreefde doel •; het arrest verder
oordeelt dat men niet inziet op grand
van welke redenen de beoordeling van
de rechtbank geweigerd zou worden,
wanneer die uitdrukkelijk is voorgeschreven door de gewraakte wettekst
(zijnde artikel 335 van het Burgerlijk
Wetboek), zelfs in de vorm van een
machtiging
voor
erkenning,
noch
waarom deze wettekst in strijd zou zijn
met de beginselen van het Verdrag zoals
door het Europees Hof (voor de rechten
van de mens) ge1nterpreteerd •; zodat
het arrest, dat niet aanduidt welke de
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objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond zou zijn, waardoor het onderscheid tussen wettige en overspelige kinderen zou kunnen verantwoord worden,
hoewel eiser het bestaan van een dergelijke rechtvaardigingsgrond uitdrukkelijk
betwistte, niet antwoordt op het in conclusie ingeroepen middel van eiser, en
derhalve niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, eiser bij conclusie
inriep dat de voorafgaande machtiging
door een rechtbank in strijd was met de
artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en de rechter de desbetreffende
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
diende opzij te zetten; het arrest onder
meer overweegt dat eiser « volgens zijn
stelling een individuele beoordeling
vraagt inzake afstamming, welke kan
gevraagd worden in de vorm van machtiging, bedoeld door artikel 335 van het
Burgerlijk Wetboek, en dat deze vraag
geen rechten kan schenden, maar van
aard is de rechten van derden te vrijwaren indien nodig »; zodat het arrest niet
aileen steunt op motieven die onbegrijpbaar zijn, en het arrest derhalve niet
regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet), doch
het arrest tevens aan eiser een « vraag » ·
tot « individuele beoordeling » toeschrijft,
die door eiser in zijn conclusie geenszins
werd gesteld, en die integendeel met de
zin en de draagwijdte van zijn conclusie
onverenigbaar is, en het arrest derhalve
de bewijskracht van de conclusie van
eiser miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
vierde onderdeel, artikel 8 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950, het recht verzekert
op eerbiediging van het familieleven;
deze bescherming zich zowel tot de wettige als tot de natuurlijke familie uitstrekt; deze bescherming aan de Staat de
verplichting oplegt om een juridisch
beschermingsmechanisme in het !even te
roepen, dat de integratie van het kind in
zijn familie moet mogelijk maken, vanaf
de geboorde; het principieel verbod tot
erkenning van een overspelige afstamming, ingesteld bij artikel 335 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een vader het
recht ontneemt een normaal gezinsleven
met zijn kind te leiden; op dit principieel

verbod weliswaar een uitzondering
mogelijk is
indien de erkenning
geschiedt in de gevallen en op de wijze
bepaald in artikel 331 van het Burgerlijk
Wetboek, dit is - onder meer - mits
een voorafgaande rechterlijke machtiging het resultaat van een verzoek tot
machtiging evenwel van tevoren niet
vaststaat, gelet op de zeer enge formulering van de wettelijke voorwaarden en
de zeer ruime appreciatiebevoegdheid
van de rechtbank, zelfs indien al de
voorwaarden stipt werden nageleefd; het
principieel verbod tot erkenning van een
overspelig kind en de beperkte mogelijkheid om daarvan, door middel van een
bijzondere procedure, een afwijking te
bekomen, derhalve in strijd zijn met
artikel 8 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden;
zodat het arrest, dat beslist dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, op
grond van een voorafgaande machtiging,
door de rechtbank vereist is, niet in
strijd zijn met artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, niet wettelijk verantwoord is (schending van artikel 8 van
het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950);
vijfde onderdeel, artikel 14 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950, het verbod inhoudt
om, met betrekking tot de rechten en
vrijheden in het Verdrag gewaarborgd,
een discriminatie in het Ieven te roepen
of in stand te houden, gesteund op bijvoorbeeld - de geboorte; een onderscheid discriminatoir is, indien het een
objectieve en redelijke verantwoording
mist, dit wil zeggen indien het geen wettig doe! nastreeft, of indien er geen evenredigheid is tussen de gebruikte middelen en het beoogde doe!; artikel 14 van
het Europees Verdrag, gecombineerd
met artikel 8 van het Europees Verdrag,
aan de Staat het verbod oplegt om, met
betrekking tot het recht op eerbiediging
van het gezinsleven, een discriminatie op
grond van de geboorte in het Ieven te
roepen of in stand te houden; het in
stand houden van een onderscheid tussen gewoon natuurlijke kinderen en
overspelige kinderen, zoals dit ten aanzien van de vaststelling van de afstamming voortvloeit uit de artikelen 331, 334

- 121 en 335 van het Burgerlijk Wetboek, geen
wettig doel nastreeft; in elk geval, voor
zover er een wettig doel zou zijn, de door
het Burgerlijk Wetboek gebruikte middelen - principieel verbod van erkenning
van overspelige kinderen, waarop slecbts
onder beperkte voorwaarden en mits een
voorafgaande recbterlijke machtiging
een uitzondering mogelijk is - niet in
evenredigheid zijn met bet bet beoogde
doe!; bet onderscbeid tussen gewoon
natuurlijke en overspelige kinderen, met
andere woorden een objectieve en redelijke verantwoording mist; bet principieel
verbod tot erkenning van een overspelig
kind en de beperkte mogelijkbeid om
daarvan, door middel van een bijzondere
procedure, een afwijking te bekomen,
derbalve in strijd zijn met artikel 14 van
bet Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijbeden, gecombineerd met
artikel 8 van genoemd Verdrag; zodat
bet arrest, dat beslist dat de bepalingen
van bet Burgerlijk Wetboek, op grond
waarvan een voorafgaande macbtiging
door de rechtbank vereist is, niet in
strijd zijn met de artikelen 8 en 14 van
bet Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, niet wettelijk verantwoord is (schending van artikel 14
van bet Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijbeden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, gecombineerd
met artikel 8 van bedoeld Verdrag- :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de motieven
van het arrest, zoals weergegeven in
het antwoord op het eerste onderdee} van het eerste middel, blijkt
dat het arrest de conclusie van eiser
beantwoordt; dat het impliciet doch
zeker beslist dat een absoluut verbod van erkenning van een overspelige afstamming in strijd zou zijn
met het recht op eerbiediging van
het gezins- en familieleven, zoals
gewaarborgd door artikel 8 van het
bedoelde Verdrag, maar dat het
principieel verbod daarmede niet in
strijd is, nu de wet uitdrukkelijk de
mogelijkheid van erkenning regelt
en de controle van de rechtbank
enkel bedoeld is om misbruiken en
schending van de rechten van anderen tegen te gaan;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de motieven,
weergegeven in het antwoord op het
eerste onderdeel van het eerste middel en uit die van de eerste rechter,
zoals in het onderhavig onderdeel
overgenomen, blijkt dat het arrest
te kennen geeft dat de objectieve en
redelijke rechtvaardigingsgrond, clie
het onderscheid tussen wettige en
overspelige kinderen verantwoordt,
is dat opzettelijk onjuiste erkenningen zouden kunnen geschieden en
de rechten van anderen gevaar
lopen; dat daarmede tevens het
redelijk verband van proportionaliteit tussen de gebruikte niiddelen en
het nagestreefde doel wordt aangenomen;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de in het onderdee! gewraakte motieven erop neerkomen dat het door eiser beoogde
doel, zijnde de erkenning van het
overspelige kind, kan nagestreefd
worden in het kader van het wettelijk systeem, dat niemands rechten
kan schenden maar meteen de rechten van derden vrijwaart, indien
nodig;
Dat zodanige motieven niet onbegrijpelijk zijn;
Overwegende dat, voor het overige, de door eiser in zijn conclusie
ontwikkelde stelling erop neerkwam
dat hij vrij, alleen, zonder enige
machtiging, tot erkenning van het
overspelige kind mocht overgaan;
dat het met die conclusie niet onverenigbaar is die stelling als een
« vraag tot individuele beoordeling »
inzake afstamming te beschouwen
en daartegenover te stellen dat
een dergelijke « individuele beoordeling » niet mogelijk is, gezien de
noodzakelijkheid tot vrijwaring van
de rechten van derden;

-
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Dat het onderdeel feitelijke grond- Nr. 63
slag mist;
1• KAMER - 3 oktober 1983
Wat het vierde en het vijfde
onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu het wettelijk
systeem beoogt het recht op eerbie- 1° HOGER BEROEP - PARTIJ DIE VOOR
DE EERSTE RECHTER TOT TUSSENKOMST IS
diging van het familieleven, zowel
OPGEROEPEN - HOGER BEROEP VAN DE TOT
voor de wettige als de natuurlijke
TUSSENKOMST OPGEROEPEN PARTIJ
familie, te verzoenen met andere
HOGER BEROEP TEGEN DE BESLISSING OVER
door het Verdrag erkende rechten
DE HOOFDVORDERING ONTVANKELIJK
en vrijheden, het arrest, dat zulks
HOGER BEROEP.
vaststelt, artikel 8 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de 2° HOGER BEROEP- BEVOEGDHEID VAN
Rechten van de Mens en de FundaDE RECHTER IN HOGER BEROEP - GERECHmentele Vrijheden niet schendt;
TELIJK WETBOEK, ART. 1068 - BESLISSING
VAN DE EERSTE RECHTER WAARBIJ HEROPENING VAN DE DEBATTEN WORDT BEVOLENOverwegende dat het wettelijk
ONDERZOEKSMAATREGEL BEVOLEN DOOR
systeem geen discriminatie gegrond
DE EERSTE RECHTER - BEGRIP.
op de geboorte in het leven roept of
in stand houdt; dat de objectieve en 1• De tot tussenkomst opgeroepen partij
die voor de eerste rechter rechtstreeks
redelijke verantwoording van het
tegen de oorspronkelijke hoofdeiser
onderscheid tussen natuurlijke en
heeft geconcludeerd en aldus diens
overspelige kinderen is dat, zo de
tegenstrever in het hoofdgeding is
rechten van het kind dienen geeergeworden, is gerechtigd hoger beroep
biedigd te worden, de rechten van
in te stellen tegen de beschikkingen
derde evenzeer moeten geeerbiedigd
van het beroepen vonnis betreffende
worden; dat het doel derhalve wettig
het hoofdgeding.
is en geen onevenredigheid tussen
de gebruikte middelen en het 2" De beslissing waarbij de rechter, na
uitspraak te hebben gedaan over de
beoogde doel aanwezig is;

ontvankelijkheid van de vorderingen
en bepaalde betwistingen in verband
met die vorderingen te hebben beslist,
de zaak uitstelt opdat de partijen over
de zaak nader zouden concluderen, al
betrof het een beslissing tot heropening van de debatten, is geen onderzoeksmaatregel, in de zin van artikel
1068 van het Gerechtelijk Wetboek (1).

Dat het arrest derhalve zijn
beslissing wettelijk verantwoordt en
artikel 14 van het bedoelde Verdrag,
gecombineerd met artikel 8 van hetzelfde Verdrag, niet schendt;
Dat de onderdelen falen naar
recht;
T.

•

(BORMANS
BROUWERIJEN ALKEN-KRONENBOURG •
N.V.)
ARREST

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

(A.R. nr. 3871)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 11 januai'i 1982 in
3 oktober 1983 - 1• kamer - Voorzit- hoger beroep door de Rechtbank
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter van Eerste Aanleg te Hasselt gewe- Verslaggever: de h. Boon- Gelijklui- zen;
dende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en Houtekier.

l----------------(1) Cass., 20 jan. 1977 (A.C., 1977, 565).

--~
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Over het eerste middel, afgeleid uit de bestreden vonnis, bij gebrek aan antschending van de artikelen 1068 van het woord op de conclusie, schending
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de .inhoudt van artikel 97 van de Grondwet:
I
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis het
beroepen vonnis dat de hoofdeis en de
vordering in tussenkomst en vrijwaring
gegrond verklaarde en betreffende « het
meer gevorderde en de tegeneis » de
heropening van de debatten beval, in al
zijn bescbikkingen bevestigt, en derhalve de zaak terug naar de eerste rechter verwijst wat betreft de behandeling
van « het meer gevorderde en de tegeneis » zonder zelf uitspraak te doen over
deze vorderingen,
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 1068 van bet Gerechtelijk Wetboek
het boger beroep tegen een eindvonnis
of tegen een vonnis alvorens recht te
doen bet geschil zelf aanhangig maakt
bij de recbter in hager beroep en deze
de zaak aileen dan naar de eerste recbter mag verwijzen indien hij, zelfs
gedeeltelijk, een in het eerste vonnis
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
en terwijl de door het bestreden vonnis
impliciet bevestigde maatregel waardoor
bet eerste vonnis de debatten heropende
om partijen toe te Iaten te concluderen
betreffende « het meer gevorderde en de
tegeneis », geen onderzoeksmaatregel is
in de zin van artikel 1068, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek; zodat de
rechter in hager beroep, door het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen te
bevestigen zonder zelf uitspraak te doen
over « het meer gevorderde en de tegeneis » en derhalve de zaak op dit punt
voor verdere behandeling naar de eerste
rechter te verwijzen buiten het bij artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek vastgestelde geval, de regel
inzake de devolutieve kracht van het
boger beroep schendt die hem krachtens
het eerste lid van genoemd artikel 1068
verplichtte uitspraak te doen over de
zaak zelf (schending van artikel 1068 van
bet Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het bestreden vonnis, noch door de hiervoor geciteerde
overwegingen, noch door enige andere
overweging, een antwoordt inhoudt op
eisers conclusie waarbij deze de rechter
in hager beroep verzocht de zaak betreffende « het meer gevorderde alsmede
omtrent de tegeneis gesteld door coneluant (eiser) te evoceren •, zodat het

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, voor de vrederechter, eerste verwP.erster, oorspronkelijke hoofdeiseres en hoofdverhuurster, aanvoerende dat de
overeenkomst minnelijk werd beeindigd, de veroordeling van de hoofdhuurster, tweede verweerster, vorderde tot ontruiming van het pand
met machtiging tot uitdrijving, tot
betaling van een vergoeding wegens
bezetting van het pand zonder recht
noch titel, en tot herstel van de
huurschade; dat tweede verweerster
eiser, de onderhuurder, dagvaardde
tot tussenkomst en vrijwaring voor
alle veroordelingen die tegen haar
.zouden worden uitgesproken; : dat
eiser concludeerde, zowel tegen
tweede als tegen eerste verweerster,
in hoofdorde de niet-ontvankelijkheid van de hoofdvordering opwierp,
subsidiair de ongegrondheid van die
vordering, voorhoudende dat de
overeenkomst niet minnelijk werd
beeindigd en dat huurhernieuwing
was ingetreden; dat hij bij tegenvordering een vergoeding wegens uitzetting vorderde en de terugbetaling
van de huurwaarborg;
Dat de vrederechter de exceptie
van niet-ontvankelijkheid van de
hoofdvordering afwees, de hoofdvordering en de vordering tot tussenkomst en vrijwaring ontvankelijk
verklaarde, besliste dat de huurovereenkomst op regelmatige wijze ·mirinelijk werd beEHndigd, recht doende
op de hoofdvordering tweede verweerster veroordeelde tot ontruiming van het pand en eerste verweerster machtigde haar desnoods
uit te drijven, en recht doende op de
vordering tot vrijwaring, vaststelde
dat eiser het pand betrekt zonder
recht noch titel, hem veroordeelde
het pand te ontruimen en tweede
verweerster machtigde hem uit te
drijven; dat hij ten slotte, « alvorens
te statueren over het meer gevorderde en de tegeneis », de debatten
heropende en de zaak op een latere

'--- 124 datum stelde ten einde de partijen
Overwegende dat de beslissing,
waarbij de rechter, na uitspraak te
daarover te Iaten concluderen;
Dat, op het onbeperkt hoger hebben gedaan over de ontvankeberoep van eiser, de rechtbank het lijkheid van de vorderingen en
·beroepen vonnis in al zijn beschik- bepaalde betwistingen in verband
.kingen bevestigt; dat het niet sta- met die vorderingen te hebben
tueert over de punten die de eerste beslecht, de zaak uitstelt opdat de
rechter had aangehouden, aldus partijen over de zaak nader zouden
. impliciet aannemende dat de eerste concluderen, al betrof het een beslisrechter daarover verder uitspraak sing tot heropening van de debatten,
geen onderzoeksmaatregel is in de
· rooet doen;
zin van artikel 1068 van het GerechOverwegende dat de in tussen- telijk Wetboek;
komst opgeroepen partij die voor de
Overwegende dat hieruit volgt dat
eerste rechter rechtstreeks tegen de
de
rechtbank, bij wie door het hoger
oorspronkelijke hoofdeiser heeft
. geconcludeerd en aldus diens tegen- beroep van eiser tegen de door de
. strever in het hoofdgeding is gewor- eerste rechter getroffen beslissinden, gerechtigd is hoger beroep in te gen, de zaak zelf - in zoverre zij
stellen tegen de beschikkingen van eiser aanbelangt - aanhangig was
het beroepen vonnis betreffende het gemaakt, door na te laten over de
door de eerste rechter aangehouden
hoofdgeding;
punten in diezelfde mate zelf uitOverwegende dat, krachtens arti- spraak te doen, genoemde wetsbepakel 1068 van het Gerechtelijk Wet- ling schendt;
hoek, het hoger beroep tegen een
Dat het onderdeel gegrond is; dat
eindvonnis of tegen een vonnis alvo- evenwel de vernietiging op dit
rens recht te doen het geschil zelf onderdeel aileen het vonnis treft in
. aanhangig maakt bij de rechter in zoverre het nalaat over bedoelde
hoger beroep .en deze de zaak aileen punten zelf uitspraak te doen en
. dan naar de eerste rechter verwijst zich niet uitstrekt tot de overige
. indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in beschikkingen van het vonnis waarhet aangevochten vonnis bevolen van de wettigheid door dit verzuim
onderzoeksmaatregel bevestigt;
niet is aangetast;
Overwegende dat ten deze de eer.ste rechter over « het meer gevorOver het tweede middel, afgeleid uit
derde en de tegeneis » gedeeltelijk de scbending van de artikelen 97 van de
· uitspraak heeft gedaan bij wijze van Grondwet en 3, vierde lid, van de wet
·eindbeslissing; dat hij immers, wat van 30 april 1951 op de bandelsbuuroverde aangehouden punten van de eenkomsten, die afdeling 2bis van boofdstuk II van titel VIII van boek III van
hoofdvordering, te weten de bezet- bet
Burgerlijk Wetboek vormt,
tingsvergoeding en de huurschade,
doordat
bet bestreden vonnis beslist
betreft, de exceptie van niet-ontvan- dat « partijen
( ...) voor de eerste recbter
. kelijkheid, die eiser tegen de hoofd- op een recbtsgeldige wijze een einde
. vordering in haar geheel had opge- gemaakt (bebben) aan bet buurcontract »
worpen, definitief heeft afgewezen en aldus bet proces-verbaal van
en beslist dat de huurovereenkomst 19 december 1978 geldig en van waarde
een einde had genomen en dat eiser verklaart; en doordat bet bestreden von· het pand zonder recht noch titel nis vaststelt dat « bet gedrag van Mombezette; dat hij, wat de tegenvorde- baerts van geen invloed (is) op onderbageding » en bij « sinds 1977 bet pand
ringen betreft, met laatstgenoemde vig
vrijwillig verlaten (beeft) en nooit op de
beslissing meteen een principieel buuropzegging (beeft) gereageerd »,
· standpunt heeft ingenomen dat zijn
terwijl, eerste onderdeel, bet bestreden
· weerslag op de verdere berechting vonnis nocb door bovenstaande overwevan de tegenvorderingen moet heb- gingen nocb door enige andere overwe·ben;
gingen een antwoordt inboudt op eisers

~-----
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middel uit zijn conclusie waarbij hij liet
gelden dat in het kader van de onderverhuring opzegging werd betekend {m aan
eiser
Em
aan
Mombaerts,
tegen
31 december 1978, en dat, indien het proces-verbaal van 19 december 1978 de verbreking gold van een lopende huur, dit
document, op grond van artikel 3 van de
wet op de handelshuurovereenkomsten,
door ieder van de beide onderhuurders
moest ondertekend worden; zodat het
bestreden vonnis, bij gebrek aan antwoord op dit middel, niet regelmatig
gemotiveerd is, derhalve schending
inhoudt van artikel 97 van de Grondwet;
tweede onderdeel, bet bestreden vonnis, ingevolge bovenvermelde overwegingen, door dubbelzinnigheid in de motivering is aangetast aangezien hierdoor
in het midden wordt gelaten of de rechtbank heeft willen beslissen dat ondanks
bet feit dat het proces-verbaal van
19 december 1978 niet ondertekend werd
door een van de beide onderhuurders,
Mombaerts, het proces-verbaal toch als
geldig dient aangezien te worden, in wel
geval het vonnis schending inhoudt van
artikel 3, vierde lid, van de wet op de
handelshuurovereenkomsten dat bepaalt
dat « partijen » te allen tijde de lopende
huur kunnen beiHndigen op voorwaarde
dat hun akkoord wordt vastgesteld bij
een authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter--afgelegd, dan wel of
de rechtbank heeft willen beslissen dat
partij Mombaerts het proces-verbaal van
minnelijke huurbeeindiging niet hoefde
te ondertekenen, nu hij toch het pand
sedert 1 maart 1977 vrijwillig verlaten
had; zodat het vonnis, gezien de dubbelzinnigheid in de motivering, niet regelmatig gemotiveerd is, derhalve schending inhoudt van artikel 97 van de
Grondwet:

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door aan te merken, « de
argumentatie die (eiser) ontwikkelt
in verband met de vroegere medehuurder Mombaerts is niet ter
zake » en « het gedrag van Mombaerts is van geen invloed op huidig
geding », klaarblijkelijk doelt op het
in het onderdeel vermelde verweer
van eiser betreffende het niet ondertekenen van het proces-verbaal van
beeindiging van de huur door de
tweede onderhuurder en het niet
verschijnen van deze laatste voor de

vrederechter; dat het vonnis aldus
dit verweer verwerpt; dat het ook de
reden van die beslissing aangeeft, te
weten dat Mombaerts « sinds
1 maart 1977 het pand vrijwillig
(heeft) verlaten en nooit op de huuropzegging heeft gereageerd »;
Dat het vonnis zodoende de conclusie beantwoordt en aan het vormvereiste van artikel 97 van de.
Grondwet voldoet;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, in de in het antwoord op het
eerste onderdeel aangehaalde consideransen, zonder dubbelzinnigheid
te kennen geeft dat Mombaerts, die
« vroeger » medehuurder was, daar
hij sinds 1 maart 1977 het pand vrijwillig verlaten heeft, thans niet
meer als medehuurder kan worden
beschouwd en derhalve zijn niet-verschijning voor de vrederechter om
het proces-verbaal te ondertekenen,
zonder invloed was op de minnelijke
beeindiging -van huurovereenkomst;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het tweede onderdeel
van het eerste middel dat niet tot
ruimere cassatie aanleiding kan
geven, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het nalaat zelf uitspraak te doen, wat eiser betreft,
over de punten waarover de .eerste
rechter de verdere afhandeling had
uitgesteld, en uitspraak doet over de
kosten; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk ver~
nietigde vonnis; veroordeelt eiser in
de helft van de kosten; houdt de
overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus .beperkte
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Tongeren, zitting hou-dende in hoger beroep.

-
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3 oktober 1983 - 1" kamer - Voorzit- 2" en 3" Geen enkele wettelijke bepaling
verbiedt dat de rechter de medeplichter ·. ien verslaggever : de h. Janssens,
tige aan een wanbedrijf een zwaardere
afd~lingsvoorzitter
Gelijkluidende
straf oplegt dan die welke hij uitconclusie van de h. Krings, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse , spreekt tegen de dader van het wanbeen Bayart.
drijf, als de aldus opgelegde straf niet
hager is dan die waarin de wet voorziet voor de medeplichtige (2).
(VAN HUFFELEN, PHILIPS T. VAN DEN BROECK;
VAN DEN BROECK T. VAN HUFFELEN, PHILIPS,
WYNANTS)

Nr. 64
2"

KAMER -

4 oktober 1983

ARREST

(A.R. nr. 7576)

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE WAARIN OMSTANDIGHEDEN WORDEN AANGEVOERD TEN
EINDE DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF TE ZIEN VERMINDEREN VERMINDERING VAN DIE STRAF DOOR DE
APPELRECHTER ZONDER DAT HIJ UITDRUKKELIJK ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE
GEEN SCHENDING VAN ART. 97 GW.

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

I. Op de voorziening van Albert
Van Huffelen :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN strafvordering tegen eiser :
--" DADER EN MEDEPLICHTIGE - MEDEPLICH1. Wat betreft de zaak I (telastlegTIGE ZWAARDER GESTRAFT DAN DE DADER gingen A, B en C) :
- STRAF NIET HOGER DAN DE WETTELIJKE
Overwegende dat het arrest eiser
STRAF - WETTIGE STRAF.
vrij spreekt van die telastleggingen;
Dat de voorziening mitsdien, bij
3° STRAF - MEDEPLICHTIGE ZWAARDER
GESTRAFT DAN DE DADER - STRAF NIET gebrek aan belang, niet ontvankelijk
HOGER DAN DE WETTELIJKE STRAF - WET, is;
TIGE STRAF.
2. Wat betreft de zaak II :
1"

Wanneer de beklaagde voor de appelrechter in zijn conclusie omstandigheden heeft aangevoerd ten einde de
door de eerste rechter uitgesproken
straf te zien verminderen, wordt
art. 97 Gw. niet geschonden door de
appelrechter, die, zonder uitdrukkelijk
op die conclusie te · antwoorden, een
minder zware straf uitspreekt dan die
welke de eerste rechter heeft opgelegd
(1).

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

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en, voor zoveel als nodig, 69, tweede
lid, van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep eiser
« schuldig (verklaart) aan de misdrijven
van de zaak II, maar als medeplichtige,
conform aan artikel 67 van het Strafwetboek en··zoals hierboven nader omschreven, dit alles binnen de perken zoals
omschreven door de eerste rechter •, de
medebeklaagde Philips « schuldig (verklaart) aan de misdrijven der zaak II,
binnen de perken zoals omschreven door

(1) Zie Cass., 17 juni 1980 (AC., 1980-81,
nr. 1651) : de strafrechter oordeelt vrij of er a!
dan
niet
verzachtende
omstandigheden 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - bestaan. Zie Cass., 3 feb. 1976 (AC., 1976, omkleden, geldt natuurlijk slechts in zoverre
656) : de appelrechter is in principe verplicht de rechter niet ingaat op de vordering door
te antwoorden op een vordering bij conclusie vermindering van de straf, zoals i.e. het geval
tot vermindering van de door de eerste rechter was.
uitgesproken straf, wanneer die vordering met
(2) Zie Cass., 25 okt. 1948 (Bull. en Pas.,
redenen is omkleed. Die verplichting zijn
beslissing dienaangaande .met redenen te 1948, I, 593).

.,-- 127 de eerste rechter », eiser veroordeelt tot
een gevangenisstraf van een maand en
een geldboete van tweeduizend frank of
drie maanden vervangende gevangenisstraf, de medebeklaagde Philips veroordeelt tot een gevangenisstraf van een
maand en een geldboete van duizend
frank of twee maanden vervangende
gevangenisstraf, en beveelt dat de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf
voor beiden wordt uitgesteld gedurende
een termijn van vijf jaar, op grond dat
« ... beide veroordeelden vroeger geen
enkele veroordeling tot een criminele
straf of tot een hoofdgevangenisstraf van
meer dan zes maanden hebben opgelopen ... »,
terwijl artikel 69, tweede lid, van het
Strafwetboek bepaalt dat de straf tegen
medeplichtigen aan een wanbedrijf niet
hoger mag zijn dan twee derde van die
welke op hen zou worden toegepast
indien zij de daders van het wanbedrijf
war!m; eiser in een (ongedateerde) conclusie voor het hof van beroep (stuk 23
van het dossier van de rechtspleging)
aanvoerde dat « het vonnis a quo in zijn
overwegingen vermeldt dat in hoofde
van (eiser) de feiten bijzonder zwaarwichtig · zijn, gelet op zijn functie van
raadsheer in sociale zaken in het
Arbeidshof te Antwerpen », dat « die
overweging op zijn minst ongepast is »
en dat « (eiser) als raadsheer in sociale
zaken in het arbeidshof aanzienlijke
diensten in de rechtsbedeling heeft
bewezen en die omstandigheid dan ook
eerder als een verzachtende omstandigheid geldt dan wel als een verzwarende,
zoals de eerste rechter schijnt aan te
nemen »; het hof van beroep geen specifiek feitelijk element aanhaalt dat de
beoordeling van de strafbaarstelling of
straftoemeting jegens eiser gunstig of
ongunstig zou bei:nvloeden, buiten de
afwezigheid van een vroegere veroordeling tot een criminele straf of een gevangenisstraf van meer dan zes maanden,
op grond waarvan 'voor de beide beklaagden de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf wordt uitgesteld voor een
termijn van vijf jaar, zodat,
eerste onderdeel, het hof van beroep,
nu het nalaat te antwoorden op voormelde in conclusie in hoger beroep aangevoerde verweermiddelen, die, gelet op
de beslissing van het hof van beroep,
relevant en ter zake dienend waren, de
formele motiveringsplicht opgelegd door
artikel 97 van de Grondwet schendt
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

tweede onderdeel, nu het hof van
beroep geen specifiek of concreet feitelijk element aanhaalt op grond waarvan,
of preciseert waarom de strafbaarstelling
van eiser als medeplichtige toch een
zwaardere straftoemeting met zich mee
kon brengen jegens de heer Philips,
nochans als dader veroordeeld, het Hof
niet in de mogelijkheid gesteld wordt
zijn wettigheidscontrole uit te oefenen
op het bestreden arrest (schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en,
voor zoveel als nodig, 69, tweede lid, van
het Strafwetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser bij conclusie in hoofdzaak aanvoerde dat de
hem ten laste gelegde feiten niet
bewezen zijn en dat hij derhalve
diende te worden vrijgesproken; dat
hij ten slotte ook het in het middel
aangehaalde verweer voerde; dat
eisers conclusie er derhalve ook toe
strekte eventueel de door de correctionele rechtbank uitgesproken
straffen te zien verminderen;
Overwegende dat het arrest de
door de correctionele rechtbank uitgesproken hoofdgevangenisstraf van
achttien maanden, met uitstel gedurende een termijn van vijf jaar, vermindert tot het wettelijk bepaald
minimum van een maand, met uitstel gedurende een termijn van vij~
.jaar, en de uitgesproken geldboete
van tweeduizend frank, die lager is
dan het wettelijk bepaald minimum,
·bevestigt; dat zodoende het arrest
ingaat op eisers verweer;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel be'treft :
Overwegende dat naar luid van
.artikel 69, tweede lid, van het Strafwetboek de straf toepasselijk op de
medeplichtigen aan een wanbedrijf
niet hoger zal zijn dan twee derde
van die welke op hen zou worden
toegepast, indien zij de daders van
dat wanbedrijf waren;
Overwegende dat die bepaling
enkel inhoudt dat het wettelijk
strafmaximum in abstracto, toepasselijk op de medeplichtige aan een

-

128 -

wanbedrijf, lager is dan het wettelijk strafmaximum in abstracto toepasselijk op de dader van datzelfde
wanbedrijf; dat zulks evenwel niet
betekent dat de door de rechter op
de • medeplichtige aan een wanbedrijf toegepaste strafmaat in concreto lager dient te zijn dan die
welke in concreto door de rechter is
toegepast op de dader van dat zelfde
wanbedrijf;
Overwegende dat de rechter, bij
afwezigheid van conclusie, niet verplicht is enig specifiek of concreet
feitelijk element te vermelden op
grond waarvan hij op de medeplichtige aan een wanbedrijf een zwaardere straf toepast dan op de dader
van dat wanbedrijf, mits de op de
medeplichtige toegepaste straf de
grenzen, bepaald bij artikel 69,
tweede lid, van het Strafwetboek,
niet overschrijdt;
Overwegende dat het arrest, dat
eiser schuldig verklaart aan medeplichtigheid aan de overtreding van
artikel 340 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, de door de
correctionele rechtbank uitgesproken hoofdgevangenisstraf vermindert tot het wettelijk bepaald minimum van een maand, met uitstel
gedurende een termijn van vijf jaar,
en de geldboete van tweeduizend
frank bevestigt;
Dat, nu de toegepaste straffen de
grenzen, bepaald bij artikel 69,
tweede lid, van het Strafwetboek,
niet overschrijden, de beslissing met
betrekking tot de straftoemeting, bij
afwezigheid van conclusie desbetref- ·
fend, uit dat oogpunt wettelijk verantwoord is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiE~le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
geen onwettigheid bevat die eiser
kan grieven;

civielrechtelijke
eiser :

vordering

tegen

Overwegende dat het arrest tegen
eiser geen veroordeling op civielrechtelijk gebied uitspreekt;
Dat de voorziening mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
II. Op de voorziening van Alfred
Philips :

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
1. Wat betreft de zaak I (telastleggingen A, B en C) :
Overwegende dat het arrest eiser
vrij spreekt van die telastleggingen;
Dat de voorziening mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
2. Wat betreft de zaak II :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslising geen
onwettigheid bevat die eiser kan
grieven;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering tegen
eiser :

. Overwegende dat ht:;t arrest t~~en
e1ser ~~en v~roor~elmg op CIVIelrechtehJk geb1ed Uitspreekt;
Dat de voorziening mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;

III. Op de voorziening van Josephus Van den Broeck :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, burgerlijke partij, zijn voorziening heeft
doen betekenen aan de verweerders;
B. In zoverre de voorziening
Dat de voorziening mitsdien niet
gericht is tegen de beslissing op de. .ontvankelijk is;
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Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
4 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat : mr. R. Biitzler.

7 april 1919, eerstgenoemd artikel
gewijzigd bij wet van 6 juli 1964; artt.
15 en 16, wet van 2 dec. 1957 -)
2° en 3° De rechter oordeelt in Ieite en

derhalve op onaantastbare wijze of
verscheidene misdrijven wegens eenheid van opzet een enkel strafbaar feit
opleveren (2).

(LEVAQUE,

c

BERCHEM-PHARMA • N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7747)

Nr. 65

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

2" KAMER - 4 oktober 1983

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
HUISZOEKING EN INBESLAGNEMING VAN
PAPIEREN, TITELS OF BESCHEIDEN OPDRACHT DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER
GEGEVEN AAN EEN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE VAN EEN ANDER ARRONDISSEMENT.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN ENKELE OPZET.

STRAFVORDERING -

EEN

3° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
EEN ENKELE OPZET ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

·1o De Jeden van de gerechtelijke politie
bij de parketten en de ]eden van de
Rijkswacht zijn bevoegd over het
gehele grondgebied van het Rijk, zodat
wettig is de opdracht die een onderzoeksrechter voor een huiszoeking en
inbeslagneming van papieren, titels of
bescheiden in het arrondissement
heeft gegeven aan een of/icier van de
gerechtelijke politie, hulpofficier van
de procureur des Konings van een
ander arrondissement (1). (Art. 24 Wet
Voorlopge Hechtenis, gew. bij Beslw.
van 1 feb. 1947 en bij wet van
25 maart 1969; artt. 9 en 10, wet van
(1) Zie het ontwerp van wet tot wijziging
van art. 24 Wet Voorlopige Hechtenis (Ged:.
St., Senaat, nr. 482 l1982-83], nr. 1, 25 apnl
1983).

I. Op de voorziening van Marcellus Levaque, beklaagde :

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de strafvordering tegen Noel Verheyen en Willy Terryn, medebeklaagden :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om tegen dusdanige
beslissingen cassatieberoep in te
stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 24 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
zoals gewijzigd bij artikel 2 van de
·besluitwet van 1 februari 1947 en door
artikel 5 van de wet van 27 maart 1969,
artikel 62bis van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door artikel 2
van de wet van 27 maart 1969, artikel 10
van de wet van 7 april 1919 op de
gerechtelijke politie, zoals gewijzigd door
artikel 6 van de wet van 27 maart 1969,

1----------------(2) Cass., 8 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 457),
met voetnoot 1.
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de artikelen 14, 15 en 16 van de wet van
2 december 1957 op de rijkswacht, ·
doordat het arrest het door eiser opgeworpen middel betreffende de onregelmatigheid van de verrichtingen en
ondervragingen waartoe werd overgegaan in uitvoering van de opdracht tot
huiszoeking op 30 juni 1975, gegeven
door onderzoeksrechter Marechal, te
Brussel, aan de officier van de gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, bij de rijkswacht van
het district Brugge, verwerpt en oordeelt
dat de huiszoeking en verdere verrichtingen bij wijlen apotheker Verheyen dus
regelmatig waren, op grond : dat krachtens artikel 15 van de wet van 2 december 1957 de !eden van de rijkswacht
bevoegd zijn over het ganse grondgebied
van het Rijk, krachtens artikel 16 van
dezelfde wet de onderofficieren, met ten
minste de graad van opperwachtmeester,
de hoedanigheid hebben van officier van
gerechtelijke politie, hulpofficier van de
procureur des Konings, uit de samenlezing van de teksten moet afgeleid worden dat deze onderofficieren hulpofficier
zijn van de procureur _des Konings in
iecllir arrondissement waar zij optreden,
hun bevoegdheid over het ganse Rijk
immers teniet zou gedaan worden indien
deze hoedanigheid zou beperkt blijven
tot het arrondissement . waarin de eenheid, waartoe zij administratief behoren,
gelegen is, en ten deze de opdracht ter
uitvoering werd overgemaakt aan Marc
Lammens, die de graad heeft van opperwachtmeester en dus hulopofficier is van
de procureur des Konings, dit ook in het
arrondissement Brussel waar hij de
bevoegdheid had om op te treden,
terwijl de onderzoeksrechter opdracht
kan geven tot huiszoeking en tot inbeslagneming van papieren, titels en
bescheiden, maar alleen aan een officier
van de gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Konings in wiens
rechtsgebied de verrichtingen moeten
plaatshebben, en het feit dat een opperwachtmeester van de rijkswacht de hoedanigheid _van officier van gerechtelijke
politie, hulpofficier van de procureur des
Konings bezit en de !eden van de rijkswacht bevoegd zijn over gans het Rijk
aan deze beperking geen afbreuk doet,
nu, enerzijds, luidens artikel 14, derde
lid, van de wet van 2 december 1957, de
rijkswacht buitengewone functies enkel
op vordering van de overheid kan vervullen, en, anderzijds, artikel 10 van de wet
van 7 april 1919 delegaties door de
onderzoeksrechter ~an officieren van de

gerechtelijke politie enkel toelaat onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen:

Overwegende dat, naar luid van
artikel 24 van de wet van 20 april
1874 op de voorlopige hechtenis, de
onderzoeksrechter aileen opdracht
kan geven tot huiszoeking en illbeslagneming van papieren, titels of
bescheiden, aan een officier van
gerechtelijke politie, hulpofficier van
de procureur des Konings in wiens
rechtsgebied de verrichtingen moeten plaatshebben;
Dat de zinsnede << officier van
gerechtelijke politie, hulpofficier van
de procureur des Konings in wiens
rechtsgebied de verrichtingen moeten plaatshebben )) betekent dat de
gedelegeerde officier van de gerechtelijke politie, hulpofficier van de
procureur des Konings, bevoegdheid
moet hebben in het rechtsgebied
waarin hij de opdracht tot huiszoeking en inbeslagneming ·van papieren, titels of bescheiden moet uitvoeren;
Dat hieruit volgt dat dusdanige
opdracht mag worden gegeven aan
een officier van gerechtelijke politie,
hulpofficier van de procureur des
Konings, die niet verblijft in het
rechtsgebied waar de verrichtingen
moeten plaatshebben, maar die, lid
zijnde van de gerechtelijke politie
bij de parketten of van de rijkswacht, bevoegdheid heeft over het
gehele grondgebied van het Rijk;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat de onderzoeksrechter te Brussel op wettige wijze
opdracht heeft gegeven aan een
opperwachtmeester van de rijkswacht van het district Brugge om in
het gerechtelijke arrondissement
Brussel een huiszoeking te verrichten, de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid utt
de schending van de artikelen 65 van het
Strafwetboek, 182 van het Wetboek van
Strafvordering, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 97 van de
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Grondwet! alsmede van het algemeen ,. tweede onderdeel, eiser in zijn conchirechtsb~~msel .':'an ~et gezag van het sie in boger beroep van 10 mei 1982,
rechterhJk gewiJsde m strafzaken, .. .
onder verwijzing naar genoemd procesverbaal, uitvoerig had betoogd (blz. 2 tot
doordat het arrest bet door eiser opge- en met 6) ~at de feiten in de twee zaken
worpen middel van niet-ontvankelijkheid met e~nhe1d van opzet '."'aren gepleegd
van de strafvordering verwerpt en oor- nu b_e1de zaken ~etrekkmg . hadden op
deelt dat de feiten, waarvoor eiser in levermgen van d1ergeneesm1ddelen aan
onderhavige zaak terechtstond, niet uit veeartsen of aan hun clienten door Berhetzelfde misdadig opzet voortvloeien chem-Phar~~ . of door ap~theker Verdan deze die aimleiding gegeven hebben heyen, terwiJl m de ene en m de a~de_re
tot een definitieve veroordeling van zaak aan de veearts .zelf als commissieeiser, bij arrest van het Hof van Beroep loon het verschil tussen de apothekerste Gent van 31 maart 1980, op grond : prijs en de verbruikersprijs uitgekeerd
dat uit een uittreksel uit genoemd arrest werd; het arrest, door niettemin te oordeblijkt dat de toen behandelde feiten als len dat het opzet in de eerste zaak enkel
volgt werden geresumeerd : « Het gaat was het wederrechtelijk toekennen van
om het toekennen van een commissie- een commissieloon aan een veearts
loon ten bedrage van 30 tot 40 pet. op de omdat eiser van oordeel was dat de geleprijs van geneesmiddelen die geleverd verde producten geen geneesmiddelen
werden aan Snaet Guido en Hoflack waren, derhalve de bewijskracht van het
Luc, op bestelling van de veearts Pollen- proces-verbaal nr. 1480 van 22 september
tier G. >>, dat blijkens het proces-verbaal 1976 miskent (schending van de artikenr. 1481 van 22 september 1976 van de len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Rijkswacht B.O.B. Brugge, dit commisie- Wetboek), de conclusie van eiser niet
loon aan deze veearts werd toegekend op beantwoordt (schending van artikel 97
basis van diverse facturen uitgaande van van de Grondwet) en zodoende ook de
Berchem-Pharma, dit proces-verbaal ook andere in het middel vermelde bepalinleert dat de beklaagde Levaque recht- gen en il;l het bijzonder het algemeen
streeks factureerde aan veearts Pollen- rechtsbegmsel schendt :
tier, omdat hij van oordeel was dat het
geleverde product geen geneesmiddel
Overwegende dat het hof van
was, zodat hij niet verplicht was het aan beroep, blijkens de vermeldingen
een apotheker te verkopen, dat het opzet van het arrest, zijn oordeel niet
dus enkel en alleen het wederrechtelijk
toekennen van een comissieloon aan een heeft gegrond op het in het middel
veearts was, en dat het in onderhavige aangeduide proces-verbaal nr. 1480
zaak gaat om geneesmiddelen die enkel van 22 september 1976, maar op het
mogen verkocht worden aan een offi- proces-verbaal nr. 1481 van dezelfde
cina-apotheker of een vergunninghou- datum; dat het de bewijskracht van
dend groothandelaar, en om het systeem voornoemd proces-verbaal nr. 1480
dat toegepast werd om dit verbod te derhalve niet heeft miskend;
omzeilen of de overtreding ervan te verOverwegende dat het arrest, op
doezelen,

terwijl, eerste onderdeel, uit het proces-verbaal nr. 1480 van 22 september
1976 in het strafdossier notitienummer
C 7691/71 dat aanleiding gaf tot het
arrest van 31 maart 1980, en meer
bepaald uit bijlage 3 van genoemd proces-verbaal, blijkt dat eiser er wel van
bewust was dat de geleverde producten
geneesmiddelen waren nu hij zelf in
genoemd proces-verbaal verklaard heeft
dat diergeneesmiddelen bij hem door
veeartsen werden besteld en door hem
aan deze veeartsen of aan hun clienten
werden gefactureerd en geleverd, nadat
apotheker Verheyen bij wijze van controle zijn naametiket op de geneesmiddelen had aangebracht;

grond van de in het middel weergegeven consideransen, vaststelt dat
·er geen eenheid van opzet is tussen
de aanhangige feiten en de feiten
waarvoor eiser werd veroordeeld bij
arrest van 31 maart 1980; dat het
arrest zodoende eisers conclusie
beantwoordt;
Overwegende, voor het overige,
dat de rechter op onaantastbare
wijze, in feite, oordeelt of verscheidene misdrijven wegens eenheid
van opzet een enkel strafbaar feit
opleveren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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En overwegende dat de substantHHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap BerchemPharma, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende. dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk;

voertuig overgedragen of definitief buiten gebruik f?esteld wordt en niet
onmiddellijk vervangen wordt, de verzekeringsovereenkomst, bij gebreke
van kennisgeving aan de verzekeraar
ipso facto wordt geschorst en dat in
zodanig geval er slechts schorsing is
als de verzekeringnemer niet binnen
acht dagen de werkelijke datum van
de vervanging aan de verzekeraar
mededeelt.

(• DE LUIKSE VERZEKERING • N.V. T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALJ-,
TEITEN, FRANCK A., FRANCK E., TUERLINCKX,.
MICHIELSE, KERSTENS, HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST

(A.R. nr. 7892)

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
HET HOF; - Gelet op het bestreelk in de kosten van hun voorzie- den arrest, op 7 januari 1983 door
ning.
het Hof van Beroep te Antwerpen
4 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzit- gewezen;
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
Verslaggever : de h. Marchal Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat : mr. Nelissen Grade.

Nr. 66
2"

KAMER -

4 oktober 1983

BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHR!Fl' BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZAKEN - BURGERL!JKE RECHTSVORDERING W.A.M.-WET - MODELCONTRACT, ARTIKELEN
33 EN 34 - TOEKENNING AAN DIE CLAUSULES
VAN EEN BETEKENIS DIE N!ET VERENIGBAAR
IS MET DE BEWOORDINGEN ERVAN - MISKENNING VAN DE BEW!JSKRACHT VAN DIE
AKTE.

De bewijskracht van de artikelen 33 en
34 van het modelcontract inzake
· WA.M~~verzekering- wordt miskend
door het arrest volgens hetwelk die
. clausules impliceren dat, wanneer een

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, burgerlijke partij :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening, onder
voorbehoud van het recht opnieuw
cassatieberoep in te stellen wanneer
een eindbeslissing zal zijn gewezen,
op grond dat, spijt de toekenning
van een definitief bedrag aan verweerster, door de aanstelling van
een deskundige, wiens bevindingen
de vordering van verweerster kunnen belnvloeden, de beslissing niet
als een eindbeslissing kan worden
beschouwd;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, aan verweerster een definitieve
som toekent en akte verleent van
haar voorbehoud voor de toekomst;
dat, nu de rechters over geen punt
van de vordering nog uitspraak
moeten doen, de beslissing een eindbeslissing is in de zin van artikel
416 van het Wetboek van Strafvordering;

T ..-.------1_ --- - - - - -

- 133Dat er geen termen zijn om akte gepreciseerd en alleszins niet bewezen
wordt sedert wanneer de Volvo buiten
te verlenen van de afstand;

gebruik was, maar dat uit de omstandig-

Over het middel, afgeleid uit de schen- heden van de zaak af te leiden is dat

ding van de artikelen 1134, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het arrest eiseres solidair met
Michielse, beklaagde, en Kerstens, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke
partijen van de door dezen gevorderde
bedragen, ingevolge zijn beslissing dat
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de beklaagde, voortvloeiend uit het
gebruik van het voertuig Mazda waarmee hij het ongeval veroorzaakte, gedekt
was door een verzekeringscontract met
eiseres, op het ogenblik van het ongeval,
op grand van de vaststellingen : dat de
beklaagde eigenaar was van het voertuig
Volvo, waarvoor door zijn moeder een
geldig verzekeringscontract met eiseres
afgesloten was, dat hij tevens eigenaar
was van het voertuig Mazda, hetwelk het
voertuig Volvo verving, dat het voertuig
Volvo buiten gebruik was, en op grand
dat : ten deze artikel 33 van de modelpolis van toepassing was, luidende als
volgt : « In geval van overdracht van het
hierna omschreven motorrijtuig moet de
verzekeringnemer daarvan, binnen acht
dagen, mededeling doen aan de maatschappij en, in dit geval blijft de dekking
van het contract hem verworven. Is de
termijn van acht dagen verstreken, dan
blijft de vervallen premie. pro rata temporis, als boete, aan de maatschappij
verworven of verschuldigd, tot op het
ogenblik dat de overdracht haar ter kennis zal zijn gebracht. Behoudens andersluidend beding gaat het contract niet
over op de overnemer van het motorrijtuig. Wordt het overgedragen motorrijtuig onmiddellijk door een ander vervangen, dan moet de verzekeringnemer
daarvan mededeling doen bij de maatschappij, binnen dezelfde termijn van
acht dagen die volgt op de overdracht, en
blijft het contract van kracht aan de
voorwaarden van het tarief dat op het
ogenblik van de vervanging bij de maatschappij van toepassing is. Wordt het
overgedragen rijtuig niet onmiddellijk
vervangen, dan wordt het contract geschorst in de voorwaarden bij artikel 34
bepaald »; beklaagde, op grand van deze
bepaling verzekerd was voor zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het voertuig Mazda; immers
de buitengebruikstelling van een voertuig gelijkstaat met een « overdracht >> in
de zin van dit artikel 33; « weliswaar niet

zulks van lang v66r het ongeval moet geweest zijn; (...) wanneer het derde lid
van artikel 33 van de modelpolis bij analogie toegepast wordt op de vervanging
van een onbruikbaar geworden voertuig
" de termijn van acht dagen die volgt op
de overdracht" redelijkerwijze te verstaan is als de termijn van acht dagen
volgend op het ogenblik van de vervanging, zoals af te leiden is uit de laatste
woorden van het derde lid; (...) deze verbintenis tot mededelen binnen de acht
dagen immers betrekking heeft op het al
dan niet verschuldigd blijven van de premie; dat, indien bij buitengebruikstelling
- zoals ten deze - geen schorsing gevraagd wordt, zulks voor de verzekeraar
geen nadeel doch voordeel oplevert; dat
diens belang pas in het gedrang kan komen van zohaast een ander voertuig in
gebruik genomen wordt; (... ) aldus gezien, de beklaagde op het ogenblik van
het schadegeval zich nog in de termijn
van acht dagen bevond »,

terwijl de artikelen 33 van de modelpolis, hiervoren geciteerd, en 34 van de
modelpolis, waarvan het eerste lid als
volgt luidt : << In geval van schorsing van
het contract moet de verzekeringnemer,
die v66r het verstrijken van het vijfde
jaar van de schorsing het hierna
omschreven motorrijtuig of enig ander
motorrijtuig in het verkeer brengt, daarvan mededeling doen aan de maatschappij en wordt het contract opnieuw in
werking gesteld (...) », noodzakelijkerwijze impliceren dat bij gebrek van aan. gifte van de overdracht aan de verzekering, binnen acht dagen van de overdracht, zo het overgedragen voertuig niet
onmiddellijk vervangen wordt, het verzekeringscontract onmiddellijk geschorst
wordt, dit wil zeggen 'op het ogenblik
van de overdracht of, zoals ten deze, van
de buitengebruikstelling van het verzekerde voertuig, en het voertuig dat het
overgedragen voertuig later vervangt,
slechts zal zijn verzekerd nadat de verzekeringnemer de verzekeraar daarvan,
overeenkomstig artikel 34, lid 1, van de
modelpolis, op de hoogte zal hebben
gebracht; het arrest impliciet doch zeker
vaststelt dat het voertuig Volvo niet
onmiddellijk vervangen werd door het
voertuig Mazda, en dienvolgens niet wettig vermag te beslissen dat beklaagde op
het ogenblik van het ongeval verzekerd
was voor zijn voertuig Mazda, uit hoofde
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28 juni 1978 buiten gebruik zijnde
Volvo verving, gedekt was door een
verzekering conform de wet van
1 juli 1956;
Dat uit die consideransen blijkt
dat het arrest hierop steunt : dat de
bepalingen van artikel 33 juncto artikel 34 van het modelcontract inhouden dat de verzekeringsovereenkomst, bij buitengebruikstelling van
een rijtuig zonder onmiddellijke vervanging, niet ipso facto geschorst is;
dat in dergelijk geval de schorsing
pas optreedt indien de verzekeringnemer binnen acht dagen van de
werkelijke datum van vervanging,
daarvan geen mededeling doet aan
de assuradeur;
Dat het arrest zodoende aan de ·
bedoelde contractsbepalingen een
zin en draagwijdte geeft die onverOverwegende dat het arrest, zon- enigbaar zijn met de inhoudt ervan;
der op dat punt te worden aangeDat het middel in zoverre gegrond
vochten, oordeelt dat het in artikel is;
33 van het modelcontract bepaalde
ook toepasselijk is wanneer het verII. In zoverre de voorziening
zekerde motorrijtuig buiten gebruik gericht is tegen Alexander Franck
wordt gesteld;
en zijn echtgenote Mariette TuerOverwegende dat uit de in het linckx, burgerlijke partijen :
middel geciteerde bepalingen van
Overwegende dat eiseres afstand
artikel 33 juncto artikel 34 van het
modelcontract voortvloeit dat de ver- doet van haar voorziening, onder
zekeringsovereenkomst, bij gebreke voorbehoud van het recht opnieuw
van kennisgeving van de buitenge- cassatieberoep in te stellen wanneer
bruikstelling van het voertuig en een eindbeslissing zal zijn gewezen;
van zijn vervanging, ipso facto
wordt geschorst, hetzij vanaf de dag
III. In zoverre de voorziening
van de buitengebruikstelling, indien gericht is tegen Eddy Franck, burhet rijtuig niet onmiddellijk wordt gerlijke partij, en het Gemeenschapvervangen, hetzij na verloop van pelijk Motorwaarborgfonds, vrijwilacht dagen, indien het onmiddellijk lig tussengekomen partij :
wordt vervangen, en dat het terug
Overwegende dat eiseres afstand
in werking treden van de overeenkomst v66r het verstrijken van het doet van haar voorziening tegen
vijfde j aar .van de schorsing, afhan- Eddy Franck, onder voorbehoud van
kelijk is van de voorafgaande ken- het recht opnieuw cassatieberoep in
nisgeving door de verzekeringnemer te stellen wanneer een eindbeslisvan het in het verkeer brengen van sing zal zijn gewezen;
een ander motorrijtuig;
Overwegende dat tussen eiseres
Overwegende dat het arrest, op en het Gemeenschappelijk Motorgrond van de in het middel weerge- waarborgfonds voor de feitenrechter
geven consideransen, beslist dat de geen geschil aanhangig was en dat
burgerrechtelijke aansprakelijkheid het arrest tegen eiseres geen veroorvan het autovoertuig Mazda, dat een deling ten voordele van bedoeld
« niet lang v66r het ongeval » van fonds uitspreekt;
van ·het voor zijn vorig voertuig Volvo
afgesloten · verzkeringscontract;
deze
beslissing impliceert dat uit de samenlezing van de artikelen 33 en 34 van de
modelpolis volgt dat, wanneer de vervanging van een voertuig volgt op de buitengebruikstelling ervan en dus niet onmiddellijk gebeurt, de verzekerde over een
termijn beschikt van acht dagen vanaf
de vervanging om deze buitengebruikstelling en vervanging aan de verzekeraar mede te delen, in afwachting waarvan het verzekeringscontract blijft
bestaan, wat een met de bewoordingen
van die artikelen van de modelpolis volstrekt onverenigbare interpretatie is,
zodat de bewijskracht van de modelpolis
wordt miskend (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), althans de verbindende kracht
die overeenkomsten tussen partijen hebben, wordt miskend (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) :

---~
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Dat de voorziening, in zoverre,
niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van het
Nationaal Verbond van Socialistische Mututaliteiten tegen eiseres
de vernietiging meebrengt van de
beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen van die verweerster en
Eddy Franck tegen eiseres, en van
de beslissing die de civielrechtelijke
vorderingen van . dezelfde verweerders tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds ongegrond verklaart, nu die beslissingen op
dezelfde onwettigheid berusten;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van eiseres ten aanzien van Alexander Franck en zijn
echtgenote Mariette Tuerlinckx; vernietigt het bestreden arrest, in
zoverre het eiseres solidair met Leo
Michielse en Juliana Kerstens veroordeelt op de rechtsvorderingen
van de verweerders Eddy Franck en
het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, en eiseres in
kosten veroordeelt, en in zoverre
het de rechtsvorderingen van diezelfde
verweerders · tegen
het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ongegrond verklaart; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk, vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de kosten van
haar voorziening tegen Alexander
Franck en zijn echtgenote Mariette
Tuerlinckx, Eddy Franck en het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en laat de kosten van betekening aan het openbaar ministerie te
haren laste; veroordeelt de verweerders Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten, Leo
Michielse en Juliana Kerstens elk in
een zesde van de overige kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
4 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter

- Verslaggever : de h. Rauws - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
HUtzler en De Gryse.

Nr. 67
2"

KAMER -

4 oktober 1983

STRAF -

GELDBOETE - OPDECIEMEN
FElTEN GEPLEEGD V66R 8 JULI 1981 - GELDBOETE VERHOOGD MET 590 DECIEMEN ONWETTIGE VEROORDELING.

Niet naar recht verantwoord is het
arrest waarbij de geldboete, waartoe
de beklaagde is veroordeeld, met 590
deciemen wordt verhoogd wegens een
misdrijf dat hij heeft gepleegd v66r
8 juli 1981 (1). (Twee arresten.)
(Eerste zaak)
(VAN OPROY)

ARREST

(A.R. nr. 7927)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 1983 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
I. Op de voorziening van Frans
Waegeneire

VI. Op de voorziening van J ozef
Van Oproy:
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd
bij artikel 36 van de wet van 2 juli 1981 :

Overwegende dat het arrest eiser
wegens de hem ten laste gelegde
.{1) Cass., 3 nov. 1982 {A.C., 1982-83, nr. 151).
Cass., 25 april 1979 (ibid., 1978-79,
nr. 1079).
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loonbediendediefstallen die met een
zelfde misdadig opzet zijn gepleegd,
veroordeelt tot een gevangenisstraf
van achttien maanden en tot een
geldboete van 200 frank, welke geldboete, met toepassing van artikel 1
van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij artikel 36 van de wet van
2 juli 1981, met 590 decimes wordt
verhoogd en gebracht op 12.000 ·
frank;
Overwegende dat de wet van
2 juli 1981, waarbij de strafrechtelijke geldboete met 590 deciemen
wordt verhoogd, op 8 juli 1981 in
werking is getreden; dat de bij die
wet ingevoerde verhoging van de
geldboeten niet van toepassing is op ·
de geldboeten die uitgesproken worden wegens misdrijven die v66r de
inwerkingtreding van de wet werden gepleegd; dat het arrest vaststelt dat de aan eiser ten laste
gelegde misdrijven werden gepleegd
tussen 31 juni en 3 augustus 1980
(feit B1), tussen 3 augustus 1980 en
1 januari 1981 (feit B3), tussen 31
decen1ber 1980 en 30 augustus 1981
(feit B4) en tussen 22 maart en
12 n1ei 1981 (feit B5); dat het arrest,
nu het met betrekking tot het feit
B4 niet preciseert dat het n1isdrijf
na 8 juli 1981 is gepleegd, de in
het n1iddel vermelde wetsbepaling
schendt;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvorn1en in acht zijn genon1en en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

gen1aakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
Jozef Van Oproy in vier vijfde van
de kosten van zijn voorziening; laat
de overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Gent.
4 oktober 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs
Gelijkluidende conclusie van de h.

Declercq, advocaat-generaal.
(Tweede zaak}

(VANDENBOSSCHE T. VERMAERCKE)
ARREST

(A.R. nr. 7989)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 1983 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel

1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd
bij artikel 36 van de wet van 2 juli 1981 :

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt wegens overtredingen van de artikelen 418, 420
van het Strafwetboek en 34, 1", van
de Wegverkeerswet gepleegd op
17 april 1981, tot een enkele geldboete van 250 frank, verhoogd met
590 deciemen, met toepassing van
artikel 1 van de wet van 5 maart
Om die redenen, (... ) wat betreft 1952, zoals gewijzigd bij artikel 36
de voorziening van Jozef Van Oproy, van de wet van 2 juli 1981;
vernietigt het bestreden arrest voor
Overwegende dat de wetsbepaling,
zover het de tegen Jozef Van Oproy
wegens de samengevoegde feiten waarbij de geldboeten met 590 decieB1, B3, B4 en B5 uitgesproken geld- men worden verhoogd, op 8 juli 1981
boete van 590 deciemen verhoogt; in werking is getreden; dat de bij
verwerpt de voorziening voor het die wet ingevoerde verhoging van
overige; beveelt dat van het thans de geldboeten niet toepasselijk is op
gewezen arrest n1elding zal worden de geldboeten die uitgesproken wor-
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den wegens misdrijven die v66r de ·Nr. 68
inwerkingtreding werden gepleegd;
dat het arrest, waarbij wordt vastge2• KAMER - 4 oktober 1983
steld dat de vermelde misdrijven op
17 april 1981 werden gepleegd, de in
het middel vermelde wetsbepaling
1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
schendt;
VALSE STUKKEN- WETBOEK VA!'{ DE
En overwegende, voor het overige,
INKOMSTENBELASTINGEN, ART. 340, GEW. BIJ
dat de substanWHe of op straffe van
ART. 1 WET VAN 10 FEB. 1981- VALSHEID EN
nietigheid voorgeschreven rechtsvorGEBRUIK VAN VALSE STUKKEN GEPLEEGD
men in acht zijn genomen en de
MET HET OOGMERK OM EEN VAN DE IN ART.
339 W.I.B. BEDOELDE MISDRIJVEN TE PLEOEN
beslissing overeenkomstig de wet is
- TOEPASSELIJKE STRAF.
gewezen;
II. In zoverre de voorziening 2° INKOMSTENBELASTINGEN - VERVOLGING - VALSHEID EN GEBRUIK VAN
gericht is tegen de beslissing op de
VALSE STUKKEN GEPLEEGD MET HET OOGcivielrechtelijke vordering :
MERK OM EEN VAN DE IN ART. 339 W.I.B.
Overwegende dat het arrest, met
BEDOELDE MISDRIJVEN TE PLEGEN - TOEPASSELIJKE STRAF.
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot het betalen
en 2• Wanneer valsheid en gebruik
van een voorschot en de zaak voor 1• van
valse stukken gepleegd is met het
verder afdoening terugwijst naar de
oogmerk om een van de in art. 339
eerste rechter;
W.I.B. bedoelde misdrijven te plegen,
welke misdrijven strafbaar zijn gesteld
Dat zodanige beslissing geen eindbij art. 340 van dat wetboek, berecht
beslissing is in de zin van artiwordt na de inwerkingtreding van art.
kel 416 van het Wetboek van Straf2, 1:!', wet van 2 feb. 1982 en van art. 1
vordering en evenmin uitspraak
K.B. nr. 41 van 2 april 1982, waarbij
doet over een bevoegdheidsgeschil;
art. 347 van dat wetboek wordt gewijDat de voorziening niet ontvankezigd en art. 85 Sw. toepasselijk wordt
lijk is;
verklaard op die misdrijven, behoeft
de hoofdgevangenisstraf niet altijd,
samen met de geldboete, te worden
uitgesproken (1).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het de
tegen eiser uitgesproken geldboete
met 590 deciemen verhoogt; verwerpt ·
de voorziening voor het overige;
beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in
drie vierde van de kosten en laat de
overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.

(MARCHESCHI
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. 7953)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1983 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen,
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :

Over het middel, afgeleid uit de schen4 oktober 1983 - 2• kamer - Voorzit- ding
van de artikelen 347, inzonderheid
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever · de h. Marchal
Gelijkluidende conclusie van de h.
(1) Zie Cass., 29 maart 1983 (A. C., 1982-83,
Declercq, advocaat-generaal.
nr. 419).
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§ 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door artikel
1 van het koninklijk besluit nr. 41 van
2 april 1982 tot wijziging van de fiscale
wetgeving inzake strafrechtelijke beteugeling van de belastingontduiking, 2 van
het Strafwetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, na te hebben
beslist dat de ten laste van eiser gelegde
feiten bewezen zijn, « het laatste feit
gepleegd zijnde op 27 mei 1977 », en een
inbreuk uitmaken op de artikelen « 341
en 342 (van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen), gewijzigd in de artikelen 339 en 340 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen door artikel 1 van
de Herstelwet van 10 februari 1981 », oordeelt « dat de feiten bijzonder zwaarwichtig zijn en een strenge bestraffing
vereisen; dat luidens de vigerende wetgeving van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen hoofdgevangenisstraf en
geldboete, onverminderd de administratieve sancties, samen dienen opgelegd,
de geldboeten evenwel zonder opdeciemen; ... dat beklaagde buiten een boete
van 100 frank geen correctionele straffen
heeft opgelopen en een genademaatregel
van aard schijnt te zijn zijn verbetering
te doen verhopen, zodat hij, naar luid
van artikel 8 wet 29 juni 1964 en artikel
347, lid 2, Wetboek van de Inkomstenbelastingen, kan genieten van uitstel van
tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf, zoals bepaald in het beschikkende gedeelte van dit arrest » en vervolgens eiser op strafrechtelijk gebied
veroordeelt tot een gevangenisstraf van
een jaar en een geldboete van 50.000
frank, met uitstel van de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf voor
de duur van vijf jaar, en, op civielrechtelijk gebied, de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond verklaard en eiser veroordeelt om aan de
Administratie der Directe Belastingen de
som van 3.516.000 frank te betalen, vermeerderd met de nalatigheidsinteresten,
terwijl, naar luid van het artikel 347
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door het artikel 1,
1", ·van het koninklijk besluit nr. 41 van
2 april 1982 tot wijziging van de fiscale
wetgeving inzake strafrechtelijke beteugeling van de belastingontduiking, dat in
werking is getreden op 7 april 1982,
« onder voorbehoud van de afwijking
waarin § 4 voorziet », die terzake niet
toepasselijk is, « zijn aile bepalingen van
boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII, en artikel 85 van

toepassing op de in de artikelen 339 tot
343 en 346 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bedoelde misdrijven »; dat gezegd artikel 347, § 1, zoals
gewijzigd door het koninklijk besluit
nr. 41 van 2 april 1982, de rechter de
mogelijkheid teruggeeft (die hem ontnomen was door de Herstelwet van
10 februari 1981) om bij toepassing van
artikel 85 van het Strafwetboek niet
aileen de gevangenisstraffen en geldboeten tot beneden het gestelde minimum te
verminderen (artikel 85, lid 1), maar hem
inzonderheid veroorlooft enkel een of
andere van die straffen afzonderlijk toe
te passen (artikel 85, lid 2); dat het
bestreden arrest, door te steilen dat « luidens de vigerende wetgeving van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
hoofdgevangenisstraf
en
geldboete ...
samen dienen opgelegd » om eiser vervolgens te veroordelen tot een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete
van 50.000 frank, zij het met uitstel van
de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf voor de duur van vijf jaar, de
nieuwe - en voor eiser gunstiger regeling die door het koninklijk besluit
nr. 41 van 2 april 1982 werd ingevoerd,
uit het oog heeft verloren en aldus artikel 347, § 1, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd
door het koninklijk besluit nr. 41 van
2 april 1982 heeft geschonden, alsmede
het artikel 2 van het Strafwetboek; dat
het bestreden arrest daarenboven, door
te verwijzen naar « artikelen 339, 340,
347 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd door de wet van
10 februari 1981 •, zonder rekening te
houden met de wijziging die door het
koninklijk besluit nr. 41 van 2 april 1982
aan het artikel 347 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen werd aangebracht, zijn beslissing op strafrechtelijk
gebied niet naar behoren van recht met
redenen heeft omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest eiser
tot een hoofdgevangenisstraf van
een jaar, met uitstel, en tot een
geldboete van 50.000 frank veroordeelt wegens feiten van valsheid in
geschrifte en gebruik van valse
stukken, gepleegd met het oogmerk
om een van de in artikel 339 van
het Wetboek van . de .Inkomstenbelastingen bedoelde mil?drijven te plegen, misdrijven o.p. het ogenblik van
de uitspraak strafbaar gesteld door
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artikel 340 van het gezegd wetboek,
zoals het gewijzigd werd door artikel 1 van de wet van 10 februari
1981;
Overwegende dat het hof van
beroep het opleggen van die straf
verantwoordt onder meer met de
beschouwing « dat luidens de vigerende wetgeving van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen hoofdgevangenisstraf en geldboete, onverminderd
de
administratieve
sancties, samen dienen opgelegd, de
geldboete evenwel zonder opdeciemen >>;
Overwegende nochtans dat, ingevolge de wijziging van artikel 347
van voormeld wetboek door artikel
2, 13°, van de wet van 2 februari
1982 en artikel 1 van het koninklijk
besluit nummer 41 van 2 april 1982,
artikel 85 van het Strafwetboek van
toepassing is op de bedoelde misdrijven; dat, krachtens artikel 2,
tweede lid, van het Strafwetboek,
deze artikelen van toepassing zijn
op de eiser ten laste gelegde feiten;
Overwegende dat het arrest, met
het hierboven weergegeven motief,
voormelde wetsbepalingen schendt;
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 civielrechtelijke
vordering die het gevolg is van
eerstgenoemde beslissing;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.

Gelijkluidende conclusie van
Declercq, advocaat-generaal
caat : mr. J. Dassesse.

de h.
Advo-

Nr. 69
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RECHTERLIJKE

4 oktober 1983

ORGANISATIE

SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- STRAFZAKEN.

Wanneer het Hof, wegens tegenstrijqige
vermeldingen in het proces-verbaal
van de terechtzitting en in de uitg]fte
van het arrest, niet vermag na te gaan
of het arrest is gewezen door ~e rechters die alle zittingen in de zaak hebben bijgewoond, vernietigt het Hof het
arrest van het hof van beroep (1). (Art.
779 Ger.W.)
(DANIELS)
ARREST

(A.R. nr. 8260)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1983 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 779, 780, 782 en
1042 van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf van drie
jaar en zes maanden en tot een geldboete van 18.000 frank, of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden, alsook in de kosten van de strafvordering; het arrest vaststelt dat het werd
gewezen en uitgesproken op de openbare
terechtzitting van 29 juni 1983, waar aanwezig waren de voorzitter P. Weyens en
de raadsheren J.P. Frere en A. Van Coppenolle; het de handtekening draagt van

4 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
(1) Cass., 26 april 1983 (A.C., 1982-83,
nr. 470).
- Verslaggever · de h. De Peuter -
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deze magistraten die, luidens het proces- worden gemaakt op de kant van het
verbaal van de terechtzitting van 16 juni vernietigde arrest; laat de kosten
1983, op deze zitting het onderzoek van
de zaak en de debatten hebben bijge- ten laste van de Staat; verwijst de
woond en het verslag hebben gehoord zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
·
van de raadsheer J.P. Frere,
terwijl, luidens het proces-verbaal van
4 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzitde openbare zitting van 29 juni 1983, bet ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
arrest uitgesproken werd door dezelfde - Verslaggever : de h. Matthijs · kamer van bet Hof van Beroep te Ant- Gelijkluidende conclusie van de h.
werpen, samengesteld uit voorzitter P. Declercq, advocaat-generaal AdvoWeyens en de raadsheren J. Lebeer en caat : mr. Dassesse.
A. Van Coppenolle, de naam van raadsheer J.P. Frere zijnde doorgehaald en
deze doorhaling zijnde goedgekeurd;
deze tegenstrijdige vermeldingen bet
Hof in de orimogelijkheid stellen na te
gaan ·of de wettelijke bepalingen van de
artikelen 779, 780 en 782 werden nageleefd, bepaaldelijk of bet arrest werd Nr. 70
gewezen door de rechters die aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond, of
2" KAMER - 5 oktober 1983
bet de namen vermeldt van de rechters
die over de zaak hebben geoordeeld en
of bet werd ondertekend door de rechters die bet hebben uitgesproken (schen- 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN - POLITIERECHTBANK - PROding van de artikelen 779, 780, 782 en
CES·VERBAAL VAN EEN TERECHTZEITJNG
1042 van bet Gerechtelijk Wetboek) :
TIJDENS WELKE DE ZAAK IS BEHANDELD,

Overwegende dat, eensdeels, de
NIET VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN
DE VOORZITI'ER - VONNIS WAARIN NIET
uitgifte van bet arrest vermeldt dat
ALLE VEREISTE VASTSTELLINGEN VOOR,KO·
bet gewezen werd door een recbtsMEN OM DE REGELMATIGHEID VAN DE PRO·
college samengesteld uit voorzitter
CEDURE TE BEWIJZEN - NIETIG VONNIS.
Weyens en de raadsberen Frere en
Van Coppenolle; dat, anderdeels, bet
proces-verbaal van de terecbtzittirig 2° VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIETIG van 29 juni 1983, waarop bet arrest
NIETIGHEID OVERGENOMEN IN DE BESLfS.
werd uitgesproken, vermeldt dat bet
SING VAN DE APPELRECHTER- BESLISSING
recbtscollege dat aan het beraad
IN HOGER BEROEP EVENEENS NIETIG.
heeft deelgenomen, was samengesteld uit voorzitter Weyens en de
raadsheren Lebeer en Van Cop- 1• Nietig is het vonnis van de politierechtbank, indien het proces-verbaal
penolle;
van de terechtzetting tijdens welke de
Overwegende dat die tegenstrijzaak is behandeld, niet is voorzien van
dige vermeldingen het voor het Hof
de handtekening van de voorziter of
onmogelijk maken na te gaan of bet
van de griffier, en in het vonnis niet
aile vereiste vaststellingen voorkomen
voorscbrift van artikel 779, eerste
om de regelmatigheid van de procelid, van het Gerecbtelijk Wetboek in
dure te bewijzen (1). (Artt. 155, 189 en
acht is genomen;
190 Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849.) ·
Dat het arrest mitsdien nietig is;
2" Nietig is de beslissing van de appelDat bet middel gegrond is;
rechter waarin de nietigheid van het
beroepen vonnis is overgenomen (2).

Om die redenen, vernietigt bet
bestreden arrest; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal

(1) Zie Cass., 27 okt. 1982 en 17 nov. 1982
(A.C., 1982-83, nrs. 139 en 169).
(2) Cass., 27 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 139).
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(DE GROOF T. DUPONT E.A.)

(S ... T. M ... )

(A.R. nr. 2926)

ARREST ( vertaJing)

5 oktober 1983 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

(A.R. nr. 2986)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1983 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. In zovere de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser

Nr. 71
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5 oktober 1983

VERLATING VAN FAMILIE -

STRAFWETBOEK, ART. 391BJS WEZENLIJKE
BESTANDDELEN
NIET BETALEN VAN
ONDERHOUDSUITKERING GEDURENDE MEER
DAN TWEE MAANDEN - BEGRIP.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een beklaagde wegens
familieverlating wordt veroordeeld, als
de rechter, na erop te hebben gewezen
dat de beklaagde aan zijn echtgenote
een bedrag van driehonderdduizend
frank had betaald, waarvan was overeengekomen dat bet op de verschuldigde onderhoudsuitkeringen zou worden toegekend, enkel vaststelt dat,
zelfs als men rekening houdt met die
starting
van
driehonderdduizend
frank, de uitkeringen niet volledig zijn
betaald, zonder evenwel oak vast te
stellen dat de bedoelde beklaagde, na
aftrek van voormeld bedrag van driehonderdduizend frank, meer dan twee
maanden vrijwillig in gebreke was
gebleven de termen van die onderhoudsuitkeringen te kwijten (1). (Art.
391bis Sw.)

(1) Wanneer bovenstaand arrest overweegt
dat het hof van beroep, om eisers veroordeling
naar recht te verantwoorden, had moeten
« vaststellen dat hij, na aftrek van voormeld
bedrag van driehonderdduizend frank, meer
dan twee maanden vrijwillig in gebreke was
gebleven de termen van de genoemde onderhoudsuitkeringen te kwijten », beslist het
daarmee niet dat meer dan twee maandelijkse
betalingen volledig onbetaald moesten zijn om
een veroordeling conform de wet te kunnen
uitspreken.

Het Hof heeft reeds beslist dat degene die
een onderhoudsuitkering moet betalen, die
onder art. 391bis Sw. valt, een misdrijf begaat
wanneer hij meer dan twee maanden vrijwillig
in gebreke blijft het volledig bedrag van de
termen van de uitkering te kwijten, oak al
heeft hij gedeeltelijke betalingen gedaan en
ongeacht het bedrag dat, in dit geval, nag verschuldigd blijft (Cass., 13 juni 1966, Bull. en
Pas., 1966, I, 1306 en de noten).
Bovenstaand arrest wijkt niet af van die
rechtspraak.
Het door het middel opgeworpen probleem
is echter verschillend; het eerste onderdeel
betreft de toerekening van het bedrag van
driehonderdduizend frank dat eiser vooraf
heeft betaald. Het Hof beantwoordt dit onderdee! door impliciet de artt. 1253 e.v. B.W. toe
te passen inzake de toerekening van betalingen en meer bepaald art. 1256, tweede lid, van
dat wetboek, luidens hetwelk, indien de schulden van gelijke aard zijn, de toerekening op
de oudste geschiedt.
·
Daaruit volgt dat, aangezien de uitkeringsschuldige en de uitkeringsgerechtigde geen
andersluidende overeenkomst hadden gesloten, wat in dit geval dient te worden aangenomen daar in het bestreden arrest het bestaan
van een dergelijke overeenkomst niet wordt
vastgesteld, het bedrag van driehonderdduizend frank dat de beklaagde aan zijn echtgenote had betaald als voorschot op de nag te
vervallen onderhoudsuitkeringen, bij ontstentenis van enige aanwijzing nopens de toerekening ervan, op de genoemde uitkeringen, naar
gelang van hun vervaldag, moest worden toegerekend en zulks telkens voor het geheel van
de vervallen termijn, tot het genoemde bedrag
volledig was afgetrokken. Om eiser wegens
overtreding van art. 391bis Sw. wettig te ver•
oordelen, had het hof van beroep moeten vaststellen dat eiser, na de datum waarop het
genoemde bedrag van driehonderdduizend
frank, ten gevolge van verschillende toerekeningen, volledig was opgebruikt, meer dan
twee maanden vrijwillig in gebreke was gebleven de termijnen van de aan zijn echtgenote
verschuldigde onderhoudsuitkeringen geheel
of ten dele te kwijten.

E.L.
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op de strafvordering wordt vrijgesproken van het hem ten laste
gelegde feit 2 :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
II. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing waarbij
eiser op de strafvordering wordt veroordeeld :
Over het middel, afgeleid uit de sebending van de artikelen 391bis van bet
Strafwetboek, 700, 1068, eerste lid, 1138, .
2", van bet Gereebtelijk Wetboek, 202
van bet Wetboek van Strafvordering, 97
van de Grondwet en miskenning van bet
algemeen reehtsbeginsel van het reebt
van verdediging,
do.ordat het arrest, ofseboon het vaststelt dat eiser aan verweerster in mei
197Q een bedrag van 300.000 frank heeft
betaald en dat tussen de partijen werd
overeenkomen dat dit bedrag zou worden afgetrokken van de onderhoudsuitkeringen die versehuldigd waren ingevolge de op 26 mei 1978 gewezen
beschikking van de vrederechter te SintPieters-Woluwe, eiser sehuldig verklaart
aan het hem ten laste gelegde feit dat
bij van 27 januari 1980 tot 5 juni 1981
vrijwillig in gebreke is gebleven die
onderhoudsuitkeringen te betalen, hem
tot een gevangenisstraf van vijftien
dagen en tot betaling van 1 frank aan de
verweerster veroordeelt, op grond dat,
wat men ook moge denken van het
gedrag van de beklaagde en de burgerlijke partij, het vaststaat dat de versehuldigde onderhoudsuitkeringen tijdens de
in de telastlegging 1 bedoelde periode
niet volledig zijn betaald, zelfs als rekening wordt gebouden met de voormelde
betaling in mei 1979 en met het feit dat
in de overeenkomst van mei 1979 het
onderhoudsgeld voor het kind met 50
pet. werd verminderd,
terwijl, eerste onderdeel, de telastlegging van familieverlating veronderstelt
dat men gedurende twee maanden vrijwillig in gebreke is gebleven een onderhoudsuitkering te betalen; hieruit volgt
dat, wanneer de beklaagde v66r de in de
telastlegging bedoelde periode een voorsehot heeft betaald op nog niet vervallen
onderboudsuitkeringen, de rechter het
ten Iaste gelegde feit niet bewezen mag
verklaren, tenzij hij vaststelt dat het verscbil tussen het gebeel van de vervallen
uitkeringe!l en het betaalde voorsehot

meer bedraagt dan een onderhoudsuitkering van ten minste een maand; het
arrest derhalve, nu bet aileen vaststelt
dat de versehuldigde uitkeringen tijdens
de periode van 27 januari 1980 tot 5 juni
1981 niet volledig zijn betaald, zonder
erbij te vermelden dat bet totaal bedrag
van de aehterstallige gelden hoger is dan
het bedrag van ten minste een maandelijkse uitkering, namelijk 48.000 frank,
niet wettig kon beslissen dat eiser bet
misdrijf « familieve.rlating » beeft
gepleegd (sebending van artikel 391bis
van het Strafwetboek);
tweede onderdeel, eiser in zijn voor
bet bof van beroep regelmatig neergelegde eonclusie betoogde dat bet in mei
1979 uitgekeerde bedrag van 300.000
frank van de aan de verweerster versehuldigde bedragen moest worden afgetrokken en dat de partijen waren overeengekomen om bet onderboudsgeld
voor bet minderjarig kind tot 4.000 frank
per maand te verminderen; hij op grond
biervan tot de eonclusie kwam dat bij
verweerster niet aileen niets meer versehuldigd was, doeb integendeel van verweerster het door haar te vee! ontvangen
bedrag van 111.810 frank kon terugvorderen; verweerster van baar kant de door
eiser
aangevoerde
bedragen
niet
betwistte; zij zieh in baar betoog
beperkte tot het prineipieel argument
dat voormeld bedrag van 300.000 frank
niet kon worden afgetrokken van de versehuldigde onderhoudsuitkeringen en dat
de partijen niet overeengekomen waren
om het onderboudsgeld voor bet minderjarig kind te verlagen van 8.000 frank tot
4.000 frank per maar,td; zij derhalve
betoogde dat eiser op 28 februari 1981
een aehterstallig bedrag van 360.841
frank versebuldigd was; met andere
woorden, het geschil voor het hof van
beroep enkel draaide om twee prineipekwesties, namelijk de vraag of de in mei
1979 gedane betaling van 300.000 frank
moeht worden afgetrokken en of er een
vermindering van het onderboudsgeld
voor het kind overeengekomen was; bet
arrest derbalve, door te beslissen dat het
bewezen was dat eiser de onderboudsuitkeringen niet volledig had betaald, zelfs
na de inaanmerkingneming van de betaling in mei 1979 en van het feit dat het
onderboudsgeld voor bet kind met 50
pet. was verminderd, een gesehil doet rijzen dat de partijen niet badden opgeworpen; eiser bijgevolg zijn verweer dien- ·
aangaande niet beeft kunnen voeren; hij
meer bepaald geen verweermiddelen
heeft kunnen voordragen tegen de beslis-
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sing dat hij in elk geval de uitkeringen
niet volledig heeft betaald tijdens de in
de dagvaarding bedoelde periode; het
arrest dus het recht van verdediging van
eiser miskent (schending van het algemeen beginsel van het recht van verdediging); het hof van beroep bovendien,
door te overwegen dat er zelfs na aftrek
van de in mei 1979 gedane betaling van
300.000 frank en de vermindering van
het onderhoudsgeld voor het kind, nog
onderhoudsgeld
verschuldigd
bleef,
ofschoon verweerder zulks nooit had
beweerd, de grenzen van het door het
hoger beroep van eiser en de conclusie
van. de partijen bij het hof aanhangig
~emaakte geschil te buiten is gegaan
(schending van de artikelen 700, 1068,
eerste lid, 1138, 2", van het Gerechtelijk
Wetboek en 202 van het Wetboek van
Strafvordering);
derde onderdeel, het arrest, met de
enkele overweging dat « de verschuldigde onderhoudsuitkeringen niet voiledig zijn betaald, zelfs als rekening wordt
gehouden met de bovenvermelde betaling in mei 1979 en met het feit dat het
onderhoudsgeld voor het kind met 50
pet. is verminderd », niet antwoordt op
de conclusie waarin eiser, zoals hoven
vermeld, aantoonde dat, zo de betaling in
mei 1979 en de vermindering van het
aan het kind verschuldigde onderhoudsgeld in aanmerking werden genomen,
eiser van verweerster een bedrag van
111.810 frank kon terugvorderen; waaruit
volgt dat de beslissing waarbij eiser
wegens familieverlating wordt veroordeelt, niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser aan verweerster in
mei 1979 een bedrag van 300.000
frank heeft gestort en dat was overeengekomen om dit bedrag af te
trekken van de verschuldigde onderhoudsuitkeringen, en erop wijst dat
die uitkeringen tijdens de in de eerste telastlegging bedoelde periode,
namelijk van 27 januari 1980 tot
5 juni 1981, niet volledig zijn
betaald, zelfs als rekening wordt
gehouden met de betaling van
300.000 frank en met het feit dat het
voor het kind verschuldigde onderhoudsgeld met 50 pet. werd verminderd;

Dat het hof van beroep, na te hebben beslist dat het bedrag van
300.000 frank een voorschot was op
de uitkeringen, zodat dit bedrag bij
ontstentenis van een andersluidende
overeenkomst moest worden afgetrokken van die schulden bij het
vervallen van de termijnen, niet
wettig kon beslissen dat de aan
eiser ten laste gelegde familieverlating te zijnen aanzien bewezen was,
zonder vast te stellen dat hij na
aftrek van voormeld bedrag van
300.000 frank meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke was gebleven de termen van de onderhoudsuitkeringen te kwijten;
Dat het eerste onderdeel van het
middel in dat opzicht gegrond is;

III. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing op de
tegen eiser . ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de op de voorziening van eiser, beklaagde, uitgesproken vernietigiilg van de op de
strafvordering gewezen veroordelende beslissing de vernietiging tot
gevolg heeft van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering die uit
eerstgenoemde beslissing voortvloeit;
IV. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing waarbij
eiser de vordering tot toekenning
van smartegeld wordt ontzegd :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan
de verweerster tegen wie zij is
gericht;
Dat de vordering niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede en derde onderdeel van het
middel, die niet tot ruimere cassatie
of tot casatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden
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arrest, in zoverre het eiser veroordeelt op de tegen hem ingestelde
strafvordering en burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de voorziening
voCir het overige; beveelt dat van dit
arz:est melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in
een derde van de kosten; laat de
ov~rige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.
5 oktober 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 'A.
DeBruyn.
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BEWIJS-

ALGEMENE BEGRlPPEN- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERlNG
- BETOOG VAN DE VERWEERDER VOOR DE
FElTENRECHTER
DAT DE
ElSER NlET
BEWlJST DAT ZlJN VORDERlNG GEGROND lS
- DAARDOOR WORDT DE VERWEERDER GEEN
ElSER OP EXCEPI'lE.

Wanneer de verweerder voor de feitenrechter betoogt dat de eiser niet
bewijst dat zijn vordering gegrond is,
wordt hij daardoor geen eiser op
exceptie· uit het enkele feit dat de verweerdeJ er zich toe beperkt de bewijswaarde van de door de eiser overgeJegde stukken in twijfel te trekken,
zonder die van valsheid te betichten,
valt niet af te leiden dat de rechter
verplicht is aan die stukken geloof te
hechten (1).

(1) Zie Cass., 9 okt. 1970 (A.C., 1971, 131); zie
ook Cass., 20 nov. 1970 (ibid, 1971, 263) en
voetnoot W.G.

(JACQUES
T. VAN DEN NEST R., VAN DEN NEST P.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2954)

HET HOF; den arrest, op
het Hof van
gewezen;
Overwegende
uitspraak doet
belangen;

Gelet op het bestre11 maart 1983 door
Beroep te Brussel
dat het arrest enkel
over de burgerlijke

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 870 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1315, eerste lid,
1319, 1320, 1322, 1350, 1352 van bet Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet
en van bet algemeen beginsel inzake de
bewijsvoering in strafzaken,
doordat bet arrest, na te hebben vastgesteld dat de verweerders hun verdering grondden op een proces-verbaal van
een eenzijdig deskundigenonderzoek
waarin het totaal verlies van bet verongelukte voertuig werd vastgesteld en de
schade op 517.000 frank werd geraamd,
alsook op een factuur ten bedrage van
5.500 frank voor takel- en sleephulp, dat
eiser de bewijswaarde van beide stukken
betwistte op grond van welbepaalde
gegevens, namelijk de vaststellingen van
de verbaliserende rijkswachters, de tussen de verzekeraars gevoerde briefwisseling, de oude dagtekening van de factuur
voor de takel- en sleephulp en de ouderdom van het verongelukte voertuig, eiser
niettemin veroordeelt om aan de verweerders die bedragen van 517.000 frank
en 5.500 frank te betalen, op grond dat
« appellant (thans eiser) in werkelijkheid
te verstaan geeft dat de burgerlijke partijen listige kunstgrepen hebben aangewend en met name stukken die verkeerde vaststellingen bevatten, hebben
doen opmaken, terwijl hij nalaat uit zijn
veronderstellingen de logiscbe gevolgtrekkingen te maken; dat bet bof (van
beroep) enkel acbt mag slaan op de stukken die door een der partijen tot staving
van haar vordering worden overgelegd
en waarvan aileen de inhoud en niet de
echtbeid door de wederpartij wordt
betwist »;
terwijl, eerste onderdeel, uitsluitend de
burgerlijke partij, eiseres, verplicbt is
om bet bewijs te leveren van het bestaan
van de schade en het oorzakelijk verband tussen die schade en een misdrijf;

...;... 145 de beklaagde, die verweerder is op de
burgerlijke rechtsvordering, daarentegen
geen enkele bewijslast draagt wat dat
betreft; wanneer de verweerder op een
burgerlijke rechtsvordering voor de feitenrechter betoogt dat eiser het bewijs
van zijn schuldvordering niet !evert, hij
daardoor geen eiser wordt op de exceptie; de verweerders dus ten deze dienden
aan te tonen dat de door hen overgelegde stukken als bewijs konden dienen
voor het bedrag van hun schuldvordering
en eiser niet hoefde te bewijzen dat
die stukken geen bewijswaarde hadden;
de rechter in elk geval niet zonder enig
onderzoek naar de bewijswaarde van de
door de verweerders overgelegde stukken ervan mocht uitgaan dat die stukken
noodzakelijkerwijze als . juist moesten
worden beschouwd zolang eiser de eventuele valsheid ervan niet had bewezen;
het arrest zodoende de regels inzake de
bewijslast miskent volgens welke de
eisende partij de grondslag en de
omvang van haar schuldvordering niet
aileen moet aanvoeren doch ze ook
moet bewijzen (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870
van bet Gerechtelijk Wetboek en, voor
zoveel als nodig, van bet algemeen
beginsel inzake de bewijsvoering in
strafzaken); het bovendien de juistheid
van de inhoud van de door de verweerders overgelegde stukken vermoedt en
aan deze aldus zonder enige wettelijke
grondslag een bijzondere bewijswaarde
toekent (schending van de artikelen 1320, 1322, 1350 en 1352 van bet Burgerlijk Wetboek);

partijen gevorderde bedrag te moeten
betwisten •; bet arrest bijgevolg, door te
beweren dat eiser te verstaan heeft gegeven dat de verweerders listige kunstgrepen zouden bebben aangewend,docb niet
beeft beweerd dat de door de verweerders overgelegde twijfel de werkelijke
zin en draagwijdte van de voor eiser
genomen conclusie miskent en bovendien niet antwoordt op diens betoog
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie van hoger beroep aan de
door de verweerders overgelegde
stukken elke bewijswaarde ontzegde
en daartoe onder meer deed gelden
dat, wat het bestaan en de omvang
van de schade betreft, « de vaststellingen van de rijkswacht de conclusie niet wettigen dat het ongeval het
totaal verlies van het voertuig van
de burgerlijke partijen (thans de
verweerders)
tot gevolg heeft
gehad »; dat hij eraan toevoegde dat
« bij ontstentenis van een op tegenspraak verricht deskundigenonderzoek het door de (verweerders) overgelegde proces-verbaal niet geloofwaardig is, vooral nu het door
de deskundige opgegeven bedrag
(517.000 frank) niet overeenstemt
met de vaststellingen van de .verbalisanten die slechts geringe schade.
hebben vastgesteld »;
Overwegende dat het arrest op die
omstandige kritiek antwoordt dat
« het hof (van beroep) enkel acht
mag slaan op stukken die door een
der partijen tot staving van haar
vordering worden overgelegd en
waarvan alleen de inhoud en niet de
echtheid wordt betwist »;
Overwegende dat die beslissing de
artikelen 1315, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat dit onderdeel gegrond is;

tweede onderdeel, bet arrest, door te
overwegen dat eiser te verstaan heeft
gegeven dat de verweerders de overgelegde bewijsstukken langs bedrieglijke
weg hebben verkregen, doch die stukken
niet van valsheid heeft beticht, aan de
conclusie van eiser een zin en een strekking toekent die met de bewoordingen
ervan onverenigbaar zijn en er uiteindelijk niet op antwoordt; eiser enerzijds in
zijn conclusie nergens heeft betoogd dat
de verweerders zich langs bedrieglijke
weg valse stukken zouden hebben doen
afgeven, doch aileen dat de overgelegde
stukken zeker geen juist beeld gaven
van de staat en de waarde van het verongelukte voertuig op de dag van bet
ongeval; eiser anderzijds uitdrukkelijk
beeft betwist dat die stukken klopten
met de werkelijkbeid en daartoe onder
meer betoogde « dat ze een bele reeks
gegevens bevatten op grond waarvan de
Om die redenen, zonder dat er
beklaagde meent bet door de burgerlijke grand bestaat tot onderzoek van het
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tweede onderdeel van het middel
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest; veroordeelt
iedere verweerder in de helft van de
kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
5 oktober 1983 - z• kamer - Voorzltter: de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Poupart ..:.. Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Kirkpatrick.

·Nr. 73

z•

KAMER -

5 oktober 1983

RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.3, e
- VERDACHTE DIE DE TER ZITTING GEBEZIGDE TAAL NIET VERSTAAT OF NIET
SPREEKT, GERECHTIGD ZICH KOSTELOOS TE
DOEN BIJSTAAN DOOR EEN TOLK.

Art. 6.3, e, Europees Verdrag Rechten
van de Mens, volgens hetwelk een
beklaagde, die de ter zitting gebezigde
taal niet verstaat of niet spreekt, het
recht heeft zich kosteloos te doen bijstaan. door een talk, wordt door de
rechter geschonden wanneer hij, zij
het impliciet,
vaststelt dat de
beklaagde de proceduretaal niet sprak
en dat hij kosteloos door een talk is
bijgestaan, toen hij door de voorzitter
over zij!l identiteit werd ondervraagd,
maar met dat hij door de talk is bijgestaan gedurende het gehele onderzoek•
op de zitting van het hoi van beroep,
en met name tijdens zijn ondervraging
door de voorzitter.

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 6.3, e, van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden :

Overwegende dat, enerzijds, het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 13 juli 1983 waarop de zaak
voor het hof van beroep is behandeld, vermeldt dat « de beklaagde,
op verzoek van de heer voorzitter,
zijn identiteit bekendmaakt zoals
hierboven is aangegeven, en zulks
met de bijstand van de h. Johan
Jadozy, rijkswachter ... die de eed
heeft afgelegd dat hij trouw het
gezegde zal vertalen, dat moet worden overgebracht aan degenen die
een verschillende taal spreken »; dat
het proces-verbaal bovendien vermeldt « dat de beklaagde is onder1 vraagd » en dat « in de loop van
I deze terechtzitting enkel Frans is
gebruikt »; dat het arrest anderzijds
vermeldt : « gehoord de beklaagde ...
die in het Frans is ondervraagd »,
en beslist dat de kosten van het
hager beroep ten laste van de verdachte zijn « met uitzondering van
de kosten voor de tolk die ten laste
van de Staat zullen blijven »;
Dat uit die vermeldingen blijkt
dat weliswaar eiser, die de op de
terechtzitting gebruikte Franse taal
niet machtig is, kosteloos door een
talk vverd bijgestaan toen hij door
de voorzitter over zijn identiteit
werd ondervraagd; dat hieruit evenwei niet kan worden afgeleid dat
eiser door de talk is bijgestaan
gedurende het gehele onderzoek op
de terechtzitting van het hof van
beroep en met name tijdens zijn
ondervraging door de voorzitter;

(KORR)

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
(A.R. nr. 3230)
door eiser aangevoerde middel dat
niet tot ruimere cassatie of tot casHET HOF; - Gelet op het bestre- satie zonder verwijzing kan leiden,
den arrest, op 14 juli 1983 door het vernietigt het bestreden arrest;
Hof van Beroep te Luik gewezen;
. beveelt dat van dit arrest melding
ARREST ( vertaling)

r
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zal worden gemaakt op de kant van
Over de grand van niet-ontvankelijkhet vernietigde arrest; laat de kos- heid door verweerder opgeworpen en
ten ten laste van de Staat; verwijst hieruit afgeleid dat de voorzieniiig te
de zaak naar het Hof van Beroep te laat is ingesteld :
Brussel.
Overwegende dat de bij artikel
5 ciktober 1983 - 2• kamer - Voorzit- 289 van het Wetboek van de Inkomter : de h. Legros, eerste voorzitter stenbelastingen voorgeschreven kenVerslaggever : de h. Bosly - Gelijklui- nisgeving van het arrest geschiedt
dende conclusie van de h. Ballet, advo- door de aanbieding van de aangetecaat-generaal - Advocaat : mr. Draps.
kende brief op de woonplaats van
de partij aan wie de kennisgeving
moet worden gedaan;
Overwegende dat ten deze een
Nr. 74
dergelijke aanbieding niet heeft
kunnen plaatshebben v66r maandag
1• KAMER - 6 oktober 1983
21 juni 1982, daar de aangetekende
brief is gepost op vrijdag 18 juni ,
1982;
1° VOORZIENING IN CASSATIE - TERDat daaruit volgt dat de voorzieMIJN - DIRECTE BELASTINGEN - KENNISGEning
in cassatie, die op 20 septemVING VAN HET BESTREDEN ARREST DOOR DE
GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP - KEN- ber 1982 is ingesteld door afgifte ter
NISGEVING DOOR DE AANBIEDING VAN DE grifffe. van het hof van beroep van
AANGETEKENDE BRIEF OP DE WOONPLAATS de bij voormeld artikel 289 voorgeVAN DE PARTIJ.
schreven stukken, binnen de bij datzelfde artikel voorgeschreven ter2° INKOMSTENBELASTINGEN
mijn heeft plaatsgehad;
VOORZIENING IN CASSATIE - TERMIJN Dat de grond van niet-ontvankeHET
BESTREDEN
KENNISGEVING
VAN
lijkheid
niet kan worden aangenoARREST DOOR DE GRIFFIE VAN BET HOF VAN
men;
BEROEP - KENNISGEVING DOOR DE AANBIEDING VAN DE AANGETEKENDE BRIEF OP DE
WOONPLAATS VAN DE PARTIJ.

I. In zoverre het arrest uitspraak
doet over de aanslagen van de
1• en 2• De kennisgeving van het arrest belastingjaren 1970 en 1971 :
die inzake directe belastingen de cassatietermijn doet lopen, geschiedt door
Dat het middel bij gebrek aan
de aanbieding van de aangetekende
brief op de woonplaats van de partij belang niet ontvankelijk is;
aan wie de kennisgeving moet worden
II. In zoverre het arrest uitspraak
gedaan (1). (Art. 289 W.I.B., gew. bij
doet over de aanslagen van het
art. 48 wet van 3 nov. 1976.)

belastingjaar 1978 :

(GERARD
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 592 F)

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

HET HOF; - Gelet op het bestre6 oktober 1983 - 1• kamer - Voorzitden arrest, op 16 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen; · ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter

- Verslaggever : de h. Mahillon, afde-----------------llingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu(1) Cass., 22. nov. 1966 (A. C., 1967, 398), sie van de h. Janssens de Bisthoven,
21 nov. 1967 (1b1d., 1968, 411) en zie 13 okt advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
1977 (ibid., 1978, 204, en noot 2).
· Bruyn.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN -

VESTIGING VAN DE BELASTING - BEWIJS TEKENEN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID BEGRIP. \

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

VESTIGING VAN DE BELASTING - BEWIJS TEKENEN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID VERMOEDEN INGESTELD BIJ ARTIKEL 247
W.I.B. - WETrELIJK VERMOEDEN VAN HERKOMST.

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

VESTIGING VAN DE BELASTING - BEWIJS TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID TEGENBEWIJS TE LEVEREN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE.

3" Wanneer de administratie de belastbare grondslag wettig heeft geraamd
volgens tekenen en indicien waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt
dan uit de aangegeven inkomsten,
moet de belastingplichtige, aan de
hand van positieve en controleerbare
gegevens, aantonen dat die graad van
gegoedheid voortkomt uit andere
inkomsten dan die welke in de inkomsten kunnen worden aangeslagen of
uit inkomsten die tijdens een vroegere
periode dan de belastbare periode zijn
verkregen (3). (Art. 247 W.I.B.)
4" Wanneer de administratie de belast-

bare grondslag wettig heeft geraamd
volgens tekenen en indicien waaruit
een hogere graad van gegoedheid
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, beoordeelt het hof van beroep op
onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van de vermoedens en gegevens die de belastinglichtige als tegenbewijs heeft aangevoerd {4).

4° INKOMSTENBELASTINGEN -

VESTIGING VAN DE BELASTING - BEWIJS TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID VERMOEDENS EN GEGEVENS DOOR DE
BELASTINGPLICHTIGE ALS
TEGENBEWIJS
AANGEVOERD - ONAANTSTBARE BEOORDELING DOOR HET HOF VAN BEROEP.

(FERDMAN
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 600 F)
1• De geldsommen of waarden die in het

bezit worden gevonden van een belasRET HOF; - Gelet op het bestretingplichtige die ze frauduleus naar
een vreemd land vervoert, kunnen den arrest, op 9 november 1982 door
worden beschouwd als tekenen en het Hof van Beroep te Brussel
indicien die de administratie kan aan- gewezen;
voeren. om- de graad van gegoedheid
Over het middel, afgeleid uit de schenvan die belastingplichtige vast te stelJen; het hof van beroep beoordeelt op .ding van de artikelen 246, 247 van het
onaantastbare wijze de bewijswaarde Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
van die tekenen en indicien (1). 1349, 1350, 1352 en 1353 van. het Burgerlijk Wetboek,
(Art. 247 W.I.B.)
doordat eiser, toen hij op 7 februari
2" Het vermoeden dat wordt opgeleverd 1976 in Groot-Brittannie kwam, in het
door tekenen en indicien waaruit een bezit is gevonden van een hoeveelheid
hogere graad van gegoedheid blijkt goudstukken ter waarde van 7.005.800
dan uit de aangegeven inkomsten, is frank en hij voor het hof van beroep
een wettelijke vermoeden van her- heeft aangevoerd dat hij eenvoudig houkomst, daar de geldsommen waarop der was van dat goud, hetwelk eigendom
het betrekking heeft, worden vermoed was van een derde; het arrest echter
voort te komen uit belastbare inkom- beslist dat, krachtens artikel 247 van het
sten, dat wil zeggen uit inkomsten die Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
gedurende de belastbare periode zijn wettig is vermoed dat de waarde van dat
goud voortkwam uit belastbare inkomverkregen (2). (Art. 247 W.I.B.)
sten, op grand << dat ten deze (eiser) twee
(1) (2) (3) en (4) Cass., 8 okt. 1968 (A.C., 1969, verklaringen heeft gegeven voor het feit
149); 21 jan. 1969 (ibid., 1969, 490) en 16 dec. dat hij met zijn wagen goud binnen1969 (ibid., 1970, 375); zie Cass., 7 april 1976 smokkelde in het Verenigd Koninkrijk;
(ibid, 1976, 908).
dat hij in het begin heeft beweerd dat
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het ging om een prive-belegging en vervolgens dat hij handelde als " passeur ";
dat hij de gegevens van het tegen hem
in het Verenigd Koninkrijk ingesteld
strafonderzoek heeft verstrekt en daaruit
blijkt dat hij dingen heeft gezegd die
niet met elkaar te verenigen zijn; dat de
materiele juistheid van de verweten feiten en van de inhoud van zijn verklaringen niet wordt betwist; dat het hof van
beroep, bij gebrek aan nadere bijzonderheden, en onder meer de naam van
degene voor wiens rekening hij zou hebben gehandeld, moet aannemen dat verzoeker het goud voor eigen rekening vervoerde; dat het de belastingplichtige
vrijstond positieve en controleerbare
gegevens betreffende de herkomst van
zijn inkomsten en van het vervoerde
kapitaal aan te voeren; dat de administratie bij gebrek aan dergelijke gegevens
terecht als vermoeden heeft aangenomen
dat het goud zijn persoonlijk bezit was;
dat de bewering van verzoeker dat hij
een bescheiden persoonlijke levenswijze
heeft, niet ter zake dienend is; dat de
belastingplichtigen een bescheiden huishoudelijke levenswijze kunnen hebben
en toch over een zeer groot inkomen en
kapitaal beschikken; dat de belastingplichtige de levenswijze kiest; dat de
graad van gegoedheid op een andere
wijze dan uit belangrijke huishoudelijke
uitgaven kan blijken •,
terwijl, wanneer, zoals ten deze, de
belastingplichtige betoogt dat hij enkel
houder was van het door de administratie als tekenen en indicien in aanmerking genomen kapitaal, de administratie,
krachtens voormelde bepalingen, voor de
toepassing van het wettelijk vermoeden
van artikel 247 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen moet bewijzen dat
de belastingplichtige eigenaar was van
dat kapitaal; hieruit volgt dat het arrest
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt, daar het eiser onwettig verplicht
te bewijzen dat hij enkel houder was
van het litigieuze goud, en het geenszins
vaststelt dat de feitenrechter zekerheid
heeft gekregen omtrent het feit dat ten
grondslag lag aan het wettelijk vermoeden, namelijk dat eiser eigenaar was van
het goud, doch als besluit van zijn
gedachtengang erkent dat er dienaangaande slechts een vermoeden bestaat :

Overwegende dat geldsommen of
waarden die in het bezit worden
gevonden van een belastingplichtige,
die ze fraudul:eus naar een vreemd
land vervoert, kunnen worden

beschouwd als tekenen en indicien
die de administratie kan aanvoeren
om de graad van gegoedheid van die
belastingplichtige vast te stellen en
waarvan het hof van beroep op
onaantastbare wijze de bewijswaarde beoordeelt;
Overwegende dat artikel 247 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen een vermoeden juris tantum schept omtrent de herkomst
van die geldsommen, die geacht
worden voort te komen uit belastbare inkomsten, dat wil zeggen uit
inkomsten die gedurende de belastbare periode zijn verkregen;
Dat derhalve, wanneer de administratie, na te hebben geoordeeld
dat het cijfer van de aangegeven
inkomsten niet juist is, de belastbare grondslag heeft geraamd volgens zodanige tekenen en indicien
waaruit een hogere graad van
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, het tegenbewijs
rust op de belastingplichtige, die
aan de hand van positieve en controleerhare gegevens moet aantonen
dat die graad van gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die
welke in de inkomstenbelastingen
kunnen worden aangeslagen of uit
inkomsten die tijdens een vroegere
periode dan de belastbare periode
zijn verkregen;
Overwegende dat het arrest, na erop gewezen te hebben dat ten deze
eiser twee verklaringen heeft gegeven voor het feit dat hij met zijn
wagen goud heeft binnengesmokkeld in het Verenigd Koninkrijk, dat
hij in het begin heeft beweerd dat
het ging om een prive-belegging en
vervolgens dat hij handelde als
« passeur •, dat hij de gegevens van
het tegen hem in het Verenigd
Koninkrijk ingesteld strafonderzoek
heeft verstrekt en daaruit blijkt dat
hij dingen heeft gezegd die niet met
elkaar te verenigen zijn, dat de
materiele juistheid van de verweten
feiten en van de inhoud van zijn
verklaringen niet wordt betwist,
beslist dat, bij gebrek aan nadere
bijzonderheden, en onder meer de
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naam van degene voor wiens rekening hij zou hebben gehandeld,
moet worden aangenomen dat eiser
het goud voor eigen rekening vervoerde, dat het eiser vrijstond positieve en controleerbare gegevens
betreffende de herkomst van zijn
inkomsten en van het vervoerde
kapitaal aan te voeren en dat de
administratie bij gebrek aan dergelijke gegevens terecht als vermoeden heeft aangenomen dat het
goud zijn persoonlijk bezit was;
. Dat het hof van beroep op grond
van een feitelijke beoordeling beslist dat noch de gegevens die
eiser uit zijn bescheiden levenswijze
afleidt, noch de verklaringen inzake
zijn hoedanigheid van « passeur "•
kunnen gelden als het bewijs dat
het vervoerde kapitaal van een
derde kwam, zoals eiser zulks zonder verantwoording beweerde; dat
het arrest aldus een juiste toepassing maakt van bovenvermelde
beginselen en zijn beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Het verzuim, ook al is het te wijten aan
een vergetelheid van de belastingplichtige, om in zijn aangifte rekening te
houden met een voorafneming op een
provisie die in een vorig belastingjaar
is belast, kan niet worden gelijkgesteld met een rekenfout en is niet een
materiele vergissing in de zin van
art. 277 W.I.B. (1).

(•
ETABLISSEMENTS
MAUROY
ET THYSMANS » P.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 606 F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 januari 1983 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 227, inzonderheid § 1,
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van
27 juni 1966, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit
van 26 februari 1964),
doordat het arrest beslist dat het feit
dat een vennootschap verzuimt in haar
inkomstenaangifte melding te maken
van een voorafneming op belaste reserves, ook al is zulks te wijten aan een
vergetelheid, geen schrijf- of rekenfout is
Om die redenen, verwerpt de en derhalve geen ontlasting wegens
voorziening; veroordeelt eiser in de overbelasting ten gevolge van een
materiEHe vergissing, met toepassing van
kosten.
artikel 277 van het Wetboek van de
6 oktober 1983 - 1" kamer - Voorzit- Inkomstenbelastingen, kan rechtvaarditer : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter gen,
Verslaggever : de h. Stranard terwijl het feit, dat een belastingplichGelijkluidende conclusie van de h. J ans- tige verzuimt in zijn inkomstenaangifte
sens de Bisthoven, advocaat-generaal melding te maken van een boekhoudkunAdvocaten : mrs. Wilmart, Baltus en De dige voorafneming op zijn belaste reserBruyn.
ves, een materii:He vergissing is in de zin
van voormeld artikel 277, wanneer die
vergissing onopzettelijk is en niet
afhangt van een juridisch oordeel van de
belastingplichtige, waaruit volgt dat het
Nr. 76
arrest, door niet na te gaan of zulks ten
deze het geval was, die bepaling schendt
1•

KAMER -

6 oktober 1983

INKOMSTENBELASTINGEN -

VESTIGING VAN DE BELASTING - ONTLASTING OVERBELASTING TEN GEVOLGE VAN EEN
MATERIELE VERGISSING - BEGR!P

(1) Cass., 8 okt. 1963 (Bull. en Pas., 1964, I,
135). Over het begrip materiiHe vergissing, in
de zin van art. 277 W.I.B., zie Cass., 7 jan. 1969
(A.C., 1969, 439 en de noot P.M.); 9 sept. 1969
(ibid., 1970, 32); 16 maart 1973 (ibid., 1973, 702);
3 jan. 1975 (ibid., 1975, 495) en 23 jan. 1980
(ibid., 1979-80, nr. 309).
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en geen verantwoording naar recht geeft
Dat het middel niet kan worden
voor zijn beslissing ze ten deze niet toe aangenomen;
te passen :
Overwegende dat eiseres beweert
dat zij, bij bet opmaken van haar
aangifte van het belastingjaar 1974,
uit het oog had verloren een voorafneming van 100.000 frank, die zij
had gedaan op een provisie die
begrepen en belast was in de belastbare winst van het belastingj aar
1973, en aldus de in 1974 aangegeven winst ten onrechte met hetzelfde bedrag had vermeerderd;
Overwegende dat het arrest, zonder daaromtrent te worden bekritiseerd, beslist dat de reclamatie die
eiseres op 12 mei 1976 bij de gewestelijke directeur der directe belastingen indiende, tardief is en derhalve
vervallen is in de zin van artikel 272
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
6 oktober 1983 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Baltus, Eloy en De Bruyn.
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Overwegende dat het arrest
VAN GOEDEREN - PACHT bovendien op het verweer van eise- HUUR
OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER OM EEN
res dat zij, door te verzuimen in
GOED ZELF TE EXPLOITEREN - PERSOONhaar aangifte melding te maken van
LIJKE, WERKELIJKE EN TEN MINSTE NEGEN
die voorafneming van 100.000 frank
JAAR
VOORTGEZETTE
EXPLOITATIE
op de laatste reserves, de in artiBEGRIP.
kel 277 van dat wetboek bedoelde
materHHe vergissing had begaan en Wanneer de rechter weigert de opzegging door de verpachter om een goed
recht had op de outlasting van
zelf te exploitaren geldig te verklaren,
ambtswege van de overbelasting,
verantwoordt hij wettig die beslissing
antwoordt dat « een dergelijk verals hij zijn weigering hierop doet steuzuim, ook al is het te wijten aan een
nen dat de verpachter, wegens zijn
vergetelheid, geen schrijf- of rekenleeftijd op de datum van de opzegging,
fout is »;
het goed niet meer persoonlijk, werkeJijk en gedurende ten minste negen
jaar zal kunnen exploiteren. (Art. 9

Overwegende dat het verzuim,
ook al is bet te wijten aan een vergetelheid, om in haar verklaring
rekening te houden met een voorafneming op een provisie die in een
vorig belastingjaar is belast, niet
kan worden gelijkgesteld met een
rekenfout en niet een materiele vergissing is in de zin van artikel 277
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;

(VAN DER MAELEN M.P., VAN DER MAELEN I.,
VAN DER MAELEN M., VAN DER MAELEN E.
T. VAN CAUWENBERGH, CHEVALIER)

Dat het hof van beroep derhalve
niet diende na te gaan of het verzuim van eiseres onopzettelijk was
en niet afhing van een juridisch oordeel van de belastingplichtige;

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 januari 1982 in
boger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde;

Pachtwet.)

ARREST

(A.R. nr. 3795)

-
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Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 7, 1", 8, 9, 12.5, 56 van artikel I van
de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de
wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen, vormend afdeling III
van hoofdstuk II van titel VIII van boek
III van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de door
de eisers ingestelde vordering tot geldigverklaring van de aan verweerders gegeven opzegging voor persoonlijk gebruik
door vierde eiser van de percelen grond
gelegen te Haaltert, Middelkouter, sectie
B, nrs. 538 d en 508, tegen Kerstmis 198 1,
ongegrond verklaart op grond : dat de
betwisting het ernstig karakter van het
voorgenomen eigen gebruik betreft; dat
vierde eiser, geboren op 5 februari 1908,
op anderhalve maand na, 74 jaar oud
was op de vervaldag van de opzegging;
dat het als opzeggingsgrond aangevoerde
eigen gebruik wettelijk een persoonlijke,
werkelijke en ten minste negen jaar
voortgezette exploitatie door de aanstaande exploitant vergt; dat het uitgesloten is dat vierde eiser, gelet op zijn
leeftijd, aan die vereiste kan voldoen,
inzonderheid qua de voorgeschreven
minimumduur van de exploitatie; dat de
opzeggingsreden aldus ongegrond is,
..
.
. ~
terwijl, ee!'stf! onderdeel, de e1sers m
h?n conclusie .m hog~r be~oep staande
h1elden dat VIerde e1ser mgeschreven
was als landbouwer op de landbouwtelling van 1980 en dat hij alsdan een
bedrijfsoppervlakte bewerkte van 97
aren en hij tevens twee runderen en een
paard bezat; hij steunde op facturen van
1977 tot 1980 van aankoop van landbouwalaam, voeder en betaling van loonwerk; hij zich tevens beriep op pachtbewijzen van een ander perceel landbouwgrond dat hij in pacht had; het bestreden
vonnis, door de vordering af te wijzen
om de enige reden dat eiser te oud zou
zijn om de percelen zelf gedurende
negen jaar uit te baten, onvoldoende op
deze conclusie antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de persoonlijke,
werkelijke en gedurende negen jaar
voortgezette exploitatie, die door vierde
eiser werd ingeroepen, inhoudt dat hij
zelf op effectieve wijze moet beschikken
over
de
geestelijke,
fysische
en
financiele middelen om de leiding en het
werkelijk toezicht uit te oefenen over het
kwestieuze landbouwbedrijf en het goed

zelf tot landbouwdoeleinden gebruikt,
maar niet vereist dat hij zelf handenarbeid zou verrichten; de motieven van het
bestreden vonnis niet toelaten uit · te
maken of de vordering van de eisers
afgewezen werd omdat hij, ingevolge
zijn ouderdom, niet meer gedurende
negen jaar de effectieve Ieiding en uitbating van het goed kan verwezenlijken, of
omdat hij gedurende deze periode niet
meer zelf effectief handenarbeid als
landbouwer zou kunnen verrichten; deze
motieven de bestreden beslissing niet
wettelijk rechtvaardigen daar zij niet
toelaten uit te maken of er een juiste
toepassing wordt gemaakt van het wetteIijk criterium (schending van de artikelen 7, 1", 8, 9, 12.5 en 56 van de wet van
4 november 1969),
derde onderdeel, het niet mogelijk is
uit te maken of het bestreden vonnis
oordeelt dat de door de eisers ingeroepen elementen, volgens welke vierde
eiser in 1980 ingeschreven was als landbouwer en alsdan een bedrijfsoppervlakte bewerkte van 97 aren en bij twee
runderen en een paard had, hij landbouwalaam en voeder aankocht en nog
een ander perceel huurde, niet bewezen
waren, ofwel dat deze elementen, alhoewei bewezen, niet van aard waren aan te
tonen dat eiser ~et goed :persoonlijk
gedurende negen Jaar kon mtbaten; de
· motieven van het bestreden vonnis duister en twijfelachtig zijn (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank
oordeelt « dat het uitgesloten is dat
Ernest Van der Maelen, gelet op
zijn leeftijd », aan het vereiste kan
voldoen van een persoonlijke, wettelijke en ten minste negen jaar voortgezette exploitatie « inzonderheid
qua de voorgeschreven minimumduur van de exploitatie »;
Dat de rechtbank, door de gegevens te vermelden die de beslissing
staven, te kennen geeft dat de
andere of daarmee strijdige gegvens
die de eisers in hun conclusie hebben. aangehaald, ook al waren die
bewezen, niet afdoende zijn om tot
een tegenovergestelde beslissing te
leiden; dat de rechtbank het al dan
niet bewezen zijn van die of andere

;::~-~~-~
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strijdige gegevens niet verder 3° CASSATIEMIDDELEN
BURGERbehoefde te onderzoeken;
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT HET HOF ZOU
VERPLICHTEN TOT TOETSING VAN FEITEDat artikel 97 van de Grondwet
LIJKE GEGEVENS - NIET ONTVANKELIJ~
niet wordt geschonden;
MIDDEL.
Wat het tweede onderdeel betreft :
BURGEROverwegende dat de enkele 4° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN - MIDDEL MET VERSCHILomstandigheid dat de rechter niet
LENDE ONDERDELEN- ONDERDEEL WAARIN
alle feitelijke gegevens vermeldt,
GE)!:N ZELFSTANDIGE GRIEF VOORKOMT,
vereist voor de toepasselijkheid van
MAAR ALLEEN EEN CONCLUSIE UIT DE VOORde door hem toegepaste wetsbepaGAANDE ONDERDELEN -- NIET ONTVANKEling, ten deze met betrekking tot de
LIJK ONDERDEEL.
inhoud van het begrip « werkelijke
exploitatie », geen schending van die 1" Een ontwerp gewestplan wordt niet
wetsbepaling kan opleveren, onververbindend door de enkele bekendmaminderd de verplichting van de
king, bij uittreksel in het Belgisch
rechter de conclusies van partijen te
Staatsblad, van het ministerieel besluit
houdende voorlopige goedkeuring yan
beantwoorden, van welke verplichdat ontwerp, maar door de neerlegging
ting evenwel in het onderdeel geen
van het ontwerp op het gemeenteljuis
miskenning wordt aangevoerd;
van elke gemeente waarop het plan
Dat het middel niet kan worden
betrekking heeft (1). (Artt. 9, tweede
aangenomen;
en derde lid, en 13 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw.)
2" In strijd met de algemene regel van

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
7 oktober 1983 - 1' kamer - Voorziter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal
Advocaat : mr. Houtekier.

art. 6, eerste lid, wet van 31 mei 1961
betreffende onder meer de inwerkingtreding van de wetten en verordeningen, wordt een ontwerp gewestplan
niet verbindend door de enkele
bekendmaking, bij uittrekel in het Belgisch Staatsblad, van het ministerieel
besluit houdende voorlopige goedkeuring van dat ontwerp, maar door de
neerlegging van het ontwerp op het
gemeentehuis van elke gemeente
waarop het plan betrekking heeft (2).
(Artt. 9, tweede en derde lid, en 13 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
3" Niet ontvankelijk is het middel dat
het Hoi zou verplichten tot toetsing
van feitelijke gegevens (3).
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4" Wanneer in een middel versch11Jende
onderdelen voorkomen, is niet ontvankelijk het onderdeel dat, ofschoon het
naar andere wetsbepalingen verwijst,

1° STEDEBOUW-

ONTWERP GEWESTPLAN
VERBINDENDE KRACHT.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE TIJD - STEDEBOUW MINISTERIEEL BESLUIT WAARBIJ EEN ONTWERP GEWESTPLAN VOORLOPIG WORDT
VASTGESTELD
GEVOLG.

(1) en (2) Zie Verz. Arr. R.v.St., blz. 977,
nr. 17278, van 18 nov. 1975 inzake Sacre, en
Verz. Arr. R.v.St, blz. 290, nr. 20.173, van
4 maart 1980 inzake Maus de Rolley; DE SURAY,

Droit de l'urbanisme et de l'environnement,
bd. Ill, nr. 1069, blz. 323; DENYs, Gewestplannen en andere plannen van aanleg, blz. 147.
(3) Cass., 23 Jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr 301).

-
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geen zelfstandige grief bevat, maar
aileen een conclusie uit de voorgaande
onderdelen.
,
(LEMMENT T. STROUVEN, PRINCEN)
ARREST

(A.R. nr. 3798)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6 van de wet van
31 mei 1961 betreffende het gebruik der
talen in wetgevingszaken, het opmaken,
bekendmaken en inwerking treden van
.wetten en verordeningen, 2, § 2, 9, 10, 13
van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw, zoals gewijzigd
door de wet van 22 december 1970, 1674,
1675, 1678 van het Burgerlijk Wetboek,
107 en 129 van de Grondwet,
doordat het arrest de door eiser ingestelde vordering tot vernietiging van de
verkoop door eiser aan de verweerders
gedaan van een perceel weide, groot 96 a
en 57 ca, gelegen te Geetbets, ter plaatse
· genaamd « Katteland », gekadastreerd
sectie E, nr. 345/A, bij akte verleden
voor notaris Wauters, te Geetbets,
wegens benadeling van meer dan zeven
twaalfde in de verkoopprijs, verwerpt, op
grond : dat uit de inlichtingen, verstrekt
door de bevoegde diensten van Openbare
Werken, blijkt dat op 6 mei 1975, datum
waarop de verkoopsakte door notaris
Louis Wauters werd verleden, het litigieus perceel in de landbouwzone lag en
niet in een bouwzone, zoals door eiser,
met verwijzing naar het van 24 december 1974 daterend, in het Belgisch
Staatsblad van 9 april 1975 gepubliceerd
ministerieel besluit, wordt voorgehouden;
dat inderdaad volgens een vaste rechtspraak van de Raad van State het bij
voormeld ministerieel besluit van 24
december 1974 goedgekeurd en bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad van 9
april 1975 gepubliceerd ontwerp van
gewestplan
Tienen-Landen,
waarbij
. bewust perceel in een . bouwzone kwam
te Iiggen, slechts in werking is getreden
op l juli 1975, datum waarop het openbaar onderzoek door neerlegging op het
gemeentehuis te Geetbets is begonnen;
.dat de aangestelde gerechtelijke deskun-

digen in de gegeven omstandigheden
verkeerdelijk besloten hebben dat voor
het litigieus perceel, ten tijde van de verkoop, het « statuut » van bouwgrond kon
blijken; dat, om te weten of er benadeIing voor meer dan zeven twaalfde is,
het onroerend goed, overeenkomstig ·artikel 1675 van het Burgerlijk Wetboek,
dient geschat volgens zijn staat en •zijn
waarde op het ogenblik van de verkoop;
dat de aangestelde deskundigen aan het
verkochte perceel, dat onbetwistbaar een
in landbouwzone gelegen weidegrond
was, verkeerderlijk de staat van bouwgrond hebben toegekend en als vergelijkingspunten bouwrijpe gronden weerhielden; dat het hof van beroep het bewij'svan de benadeling van de verkopers van
kwestieus perceel weide voor meer dan
zeven twaalfde door hun verslag niet
geleverd acht,
terwijl, eerste onderdeel, de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, geen bijzondere bepaling bevat
betreffende de bekendmaking en verbindende kracht van de ministeritHe besluiten houdende voorlopige vaststelling van
de ontwerp-gewestplannen; dientengevolge het ministerieel besluit van
24 december 1974, bekendgemaakt bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad van
9 april 1975 en waarbij het kwestil:!uze
perceel weide in de bouwzone kwam te
Iiggen, de tiende dag na zijn bekendmaking verbindend is geworden, namelijk
op 19 april 1975 (schending van de .artikelen 6 van de wet van 31 mei 1961, 2,
§ 2, 9, 10 en 13 van de wet van 29 maart
1962};
tweede onderdeel, het ontwerp-gewestplan Tienen-Landen, waarbij het kwestieuze perceel weiland in de bouwzone
kwam te Iiggen, voorlopig vastgesteld bij
ministerieel bsluit van 24 december 1974,
en bij uittreksel bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 9 april 1975, van
kracht is geworden vijftien dagen na
deze bekendmaking, namelijk op 24 april
1975; immers de nederlegging van het
gewestplan op het gemeentehuis te Geetbets en het begin van het openbaar
onderzoek niet vereist zijn voor het van
kracht worden van het besluit (schending van de artikelen 2, § 2, 9, 10 en 13
van de wet van 29 maart 1962},
derde onderdeel, het ontwerp-gewestplan Venen-Landen, waarbij het kwestieuze · perceel weiland in de bouwzone
kwam te Iiggen, voorlopig vastgesteld bij
ministerieel besluit van 24 december
1974 en bij uittreksel bekendgemaakt in
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het Belgisch Staatsblad van 9 april 1975,
alsdan reeds wettelijk bestond en bepalend was voor de aard en de waarde van
het verkochte perceel weiland, nu een
verkavelingsvergunning op grand van dit
ontwerp-gewestplan
zou
toegekend
geweest zijn op 6 mei 1976; immers het
ontwerp-gewestplan als administratieve
akte uitvoerbaar is, - ook wanneer het
nog niet in werking is getreden, wanneer, zoals ter zake, daardoor geen verplichting aan de rechtsonderhorigen
opgelegd wordt (schending van de artikelen 107, 129 van de Grondwet, 2, § 2, 9, 10
en 13 van de wet van 29 maart 1962);
vierde onderdeel, het arrest dan ook
ten onrechte geoordeeld heeft dat het
perceel weide door de deskundigen verkeerdelijk als bouwgrond was bestempeld; derhalve de benadeling voor zeven
twaalde niet wettig verworpen werd
(schending van de artikelen 1674, 1675
en 1678 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 6, eerste
lid, van de wet van 31 mei 1976
betreffende het gebruik der talen in
wetgevingszaken,
het
opmaken,
bekendmaken en in werking treden
van wetten
en verordeningen
bepaalt : « Koninklijke en ministeriEHe besluiten zijn verbindend in
het gehele Rijk de tiende dag na die
van hun bekendmaking, tenzij zij
een andere termijn bepalen »;
Overwegende dat het tweede en
het derde lid van artikel 9 van de
wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, toepasselijk op de ontwerp-gewestplannen
ingevolge artikel 13 van dezelfde
wet, bepalen : « Het ontwerp wordt
voorlopig vastgesteld door de minister, die de gouverneur van de provincie belast met de zorg van een
openbaar onderzoek. Dit wordt aangekondigd door aanplakking in elke
van de bij bet streekplan betrokken
gemeenten door een bericht dat
driemaal in het Belgisch Staatsblad,
in drie bladen van de hoofdstad en,
zo mogelijk, in drie bladen van de
streek wordt geplaatst, alsmede
door een bericht dat driemaal door
bet Nationaal Instituut voor RadioOmroep wordt uitgezonden. Na de

aankondiging wordt het ontwerpstreekplan
gedurende
negentig
dagen ter inzage gelegd in bet
gemeentehuis van elke der bij bet
streekplan betrokken gemeenten.
Het begin en het einde van deze termijn worden in de aankondiging
aangegeven »;
Overwegende dat uit de aangehaalde wetsbepaling, uit een vergelijking van die bepaling met artikel 10 van dezelfde wet, betrefende
de bekendmaking van bet koninklijk besluit houdende goedkeuring
van het gewestplan, uit een redelijke opvatting van het vermoeden
van bekendheid verbonden aan de
bekendmaking in de wettelijke
vorm in het algemeen en ten slotte
uit het geheel van de verklaringen
van de minister tijdens de parlementaire voorbereiding van de
genoemde wet - volgens welke verklaringen het invoeren van de vetordende kracht van onder meer het
ontwerp-gewestplan verbondenwordt
aan het invoeren van een reEHe
mogelijkheid voor de belanghebbenden om van bet antwerp-plan kennis
te nemen, wat betreft onder meer
het ontwerp-gewestplan - volgt dat
het ontwerp-gewestplan niet verbindend wordt door de enkele bekendmaking, bij uittreksel, van bet
ministerieel besluit houdende goedkeuring van bet ontwerp in het Belgisch Staatsblad, maar door neerlegging van bet ontwerp in bet
gemeentehuis van elke gemeente
waarop bet plan betrekking heeft,
door welke neerlegging de belanghebbende burgers voor het eerst
van bet antwerp kennis kunnen
nemen;
Dat
recht;

bet

onderdeel

faalt

naar

Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de termijn van
vijftien dagen, gesteld in artikel 10
van de wet van 29 maart 1962, enkel
betrekking heeft op de plannen en
niet op de ontwerp-plannen;

-
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Dat het onderdeel faalt naar
recht,
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, voor zover
het ontwerp-gewestplan reeds v66r
de bekendmaking « uitvoerbare
kracht » zou hebben voor de administratie, daaruit nog niet volgt dat
ten deze v66r de bekendmaking een
verkavelingsvergunning zou zijn
afgegeven; dat, nu het arre!;'i; desaangaande
geen
vaststellingen
bevat, het onderzoek van het onderdee! het Hof zou verplichten tot een
onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het vierde
onderdeel, ofschoon het naar andere
wetsbepalingen verwijst, geen zelfstandige grief bevat, maar alleen
een conclusie uit de voorgaande
onderdelen;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

1" De Vakantiewet is in de regel niet toe-

passelijk op werknemers die niet in
Belgie tewerkgesteld zijn (1). (Vakantiewet, art. 1, Sociale Zekerheidswet,
art. 3.)
2" De Sociale Zekerheidswet

werknemers in in de regel niet toepasselijk op
werknemers die niet in Belgie tewerkgesteld zijn (2). (Sociale Zekerheidswet
Werknemers, art. 3.)

(COUVREUR INTERNATIONAL N.V.
T. VANDENHOECK)
ARREST

(A.R. nr. 3946)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1982
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1 van de bij
koninklijk besluit van 28 juni 1971
gecoordineerde wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers,
doordat het arrest de Belgische wetgeving ter zake van vakantiegeld toepasseOm die redenen, verwerpt de lijk verklaart,
voorziening; veroordeelt eiser in de
terwijl deze wetgeving enkel toepasselijk is op de personen die onderworpen
kosten.
zijn aan de sociale zekerheidsregelingen
7 oktober 1983 - 1' kamer - Voorzit- voor werknemers en het uit de op dat
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter. punt niet betwiste aanvullende conclusie
;..... Verslaggever : de h. Soetaert van eiseres vaststond dat eiseres niet
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal- onderworpen was aan de sociale zekerlet, advocaat-generaal - Advocaten
heidsregeling voor werknemers, maar
mrs. Houtekier en Van Ryn.
erin had toegestemd de facultatieve bijdrage voor de overzeese sociale zekerheid te betalen :
Nr. 79
3"
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1° JAARLIJKSE VAKANTIE SINGSGEBIED -

TOEPAS-

TERRITORIALITEIT.

2° SOCIALE ZEKERHEID MERS - TOEPASSINGSGEBIED
RIALITEIT.

WERKNETERRITO-

Overwegende dat, naar luid van
artikel 1 van de op 28 juni 1971
gecoordineerde wetten betreffende
de jaarlijkse vakantie van de werknemers, deze wetten toepasselijk
zijn op de personen die onderworpen zijn aan de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers;
(1) en (2) Zie Cass., 18 juni 1979 (A. C.,
1978-79, 1241) met noot, en 5 nov. 1979 (ibid,
1979-80, nr. 150).
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- 157 Dat, krachtens artikel 3 van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december.
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, die
regeling, onverminderd het bepaalde
in internationale overeenkomsten
en verordeningen inzake sociale
zekerheid en artikel 13, tweede lid,
van de wet van 17 juli 1963, van toepassing is op de werknemers die in
Belgie in dienst zijn van een in Belgie gevestigde werkgever of verbonden zijn aan een in Belgie gevestigde exploitatiezetel; dat daaruit
volgt dat aan die regeling onderworpen zijn de werknemers die in
Belgie tewerkgesteld zijn en wier
werkgever in Belgie gevestigd is of,
indien hij in het buitenland gevestigd is, in Belgie een exploitatiezetel
heeft, waaraan die werknemers verbonden zijn;
Overwegende dat het arrest, nu
het niet vaststelt dat die voorwaarden voor verweerder waren vervuld,
artikel 1 van de voormelde gecoordineerde wetten schendt door ter zake
van het door verweerder gevorderde
vakantiegeld de Belgische wetgeving
op eiseres toepasselijk te verklaren
en eiseres dienvolgens te veroordelen tot betaling van 200.105 frank
als vakantiegeld voor het dienstjaar
1975;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt om aan verweerder
200.105 frank als vakantiegeld voor
het dienstjaar 1975 te betalen en uitspraak doet over de kosten van het
hoger beroep; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Antwerpen.

10 oktober 1983 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
van Heeke en Bayart.

Nr. 80

3"

KAMER -

10 oktober 1983

SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS
- TOEPASSINGSGEBIED - PERSONEN DIE
ARBEID VERRICHTEN IN GELIJKAARDIGE
VOORWAARDEN ALS DIE VAN EEN ARBEIDS·
OVEREENKOMST - THUISWERKERS.

Om te oordelen of thuiswerkers arbeid
verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst en derhalve onder de sociale
zekerheid vallen, mag de rechter geen
rekening houden met gegevens die
niets te maken hebben met de voorwaarden en omstandigheden waarin
de arbeid wordt verricht (1). (Art. 3, 4•,
K.B. 28 nov. 1969.)
(RIJKSDIENST
VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID T. VEMETA P.V.BA.)
ARREST

(A.R. nr. 3962)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op verwijzing op 21 oktober 1982 door het Arbeidshof te
Brussel gewezen;
Gelet op het arrest, door het Hof
op 10 maart 1980 gewezen (2);
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2, § 1, van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, 2 en 3, 4•, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her-

l---------------(1) Zie Cass., 9 april1979 (A.C., 1978-79, 944).

(2) Niet gepubliceerd.

-
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ziening van de besluitwet ·van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
doordat het arrest de beslissing van de
eer~te rechter bevestigt en derhalve de
vordering van eiser afwijst op grond :
« d,at de bewering van de Rijksdienst
voor Maatschappelijke Zekerheid (eiser)
dat de manier waarop het werk diende
te ~ebeuren, nauwkeurig bepaald werd
door Verneta (verweerster) en dat de
stopsters volledig afhingen van de willekeur van Verneta die ze als hun patroon
beschouwden, door (verweerster) wordt
teg~ngesproken; volgens haar genieten
de thuiswerkers de totale vrijheid al dan
niet te presteren, maar ze willen en
mogen zelf de hoeveelheden vaststellen
die ze willen bewerken; dat (verweerster), tot staving van haar ontkenningen
en tegenspraak, zich steunde op twee
verklaringen van tapijtenstoppers, nl.
Lagae Marie en Bulcaen Jozef; dat de
andere door de Rijksdienst ingeroepen
elementen : dat de stopsters 4 frank per
m' ontvangen; dat al de grondstoffen
door Verneta worden geleverd; dat de
overeenkomst was gesloten voor een
jaar, welke bij stilzwijgen ieder jaar verder loopt en de overeenkomst kan worden vernietigd met opzegging van twee
weken bij voorbaat, bij aangetekend
schrijven van een der partijen, onvoldoende zijn om aan te nemen dat de
beoogde tapijtenstopsters in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst werken, rekening
houdend met de hierna volgende niet
betwiste feiten : dat de tapijtenstopsters
een handelsregister en B.T.W.-nummer
hebben, een rekening voor het geleverde
werk aan de P.V.B.A. afleveren, zelf de
werkmiddelen (naald en schaar) aanschaffen en verzorgen, aangesloten zijn
bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, de uit te voeren werken kunnen aannemen van verscheidene ondernemingen en dat de wijze waarop hun
werk wordt uitgeoefend, nooit wordt
gecontroleerd, terwijl aileen de afgeleverde stukken op hun deugdelijkheid
worden nagezien "•
terwijl deze overwegingen het arbeidshof niet de mogelijkheid bieden te beslissen dat de stopsters, die onder de vorm
van stukwerk bij hen thuis de tapijten
oewerkten die hen door verweerster werden toevertrouwd, niet werkten onder
voorwaarden gelijkaardig aan die van
een arbeidsovereenkomst; het inderdaad
zonder belang is erop te wijzen : dat de
stopsters bij het uitoefenen van hun

bezigheid een volledige vrijheid konden
genieten en, onder meer, werk konden
aanvaarden van een andere werkgever
dan verweerster; dat zij een inschrijving
in het handelsregister hadden genomen
of dat zij als zelfstandigen waren
ingeschreven bij een kas voor sociale
zekerheid der zelfstandigen; artikel 2,
§ 1, 1", van de wet van 27 juni 1969 meer
bepaald tot voorwerp heeft de Koning
toe te Iaten het toepassingsgebied van
deze wet uit te breiden tot die personen
die, hetzij sociaal, hetzij economisch
voor een of meer personen werken onde;
voorwaarden die analoog zijn aan die
van een loontrekkende, maar die uit
hoofde van de aard van de overeenkomst
in het kader waarvan zij werken (mandaat, zaakwaarneming, aannemingsovereenkomst, enz.), niet kunnen worden
beschouwd als personen die arbeid verrichten onder het gezag van een andere
persoon; ten deze het arrest geenszins
ontkent dat de verbintenis werd aangegaan tussen verweerster en de stopsters
tot het verrichten van een bepaalde
arbeid tegen loon; het feit dat de stopsters betaald worden per vierkante
meter en niet per afgewerkt stuk, en dat
aile grondstoffen aangebracht worden
door verweerster, ongetwijfeld aantoont
dat zij voor haar arbeid verrichten « in
gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst "• in die zin
dat zij, hoewel ze op juridisch gebied
ona~hankelijk zijn van verweerster, niettemm op economisch en sociaal gebied
van haar wei afhankelijk zijn; dit laatste
des te meer het geval is, vermits uit het
arrest blijkt dat de stopsters aan verweerster een opzegging moesten betekenen van twee weken, bij aangetekend
schrijven, indien zij wensten een eind
aan hun werkzaamheden te maken; het
arrest derhalve, !outer op basis van de
omstandigheden en gegevens van feitelijke aard die erin zijn opgenomen, niet
wettig heeft kunnen beslissen dat de
stopsters niet voor verweerster werkten
in omstandigheden gelijkaardig aan die
van een arbeidsovereenkomst en dat de
wet van 27 juni 1969 op hen bijgevolg
niet van toepassing was

Overwegende dat, luidens artikel 3, 4", van het koninklijk besluit
van 28 november 1969, de sociale
zekerheid voor werknemers toepasselijk is op « de personen die,
op een door hen gekozen plaats,
in gelijkaardige voorwaarden als
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die van een arbeidsovereenkomst,
grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte produkten bewerken die een
of verschillende handelaars hun
hebben toevertrouwd en die aileen
werken of gewoonlijk ten hoogste
vier helpers tewerkstellen », alsmede op die handelaars;
Overwegende dat de arbeidsgerechten, op grond van de hun voorgelegde feitelijke gegevens, oordelen
of thuiswerkers arbeid verrichten in
gelijkaardige voorwaarden als die
van' een arbeidsovereenkomst; dat
dit oordeel in cassatie weliswaar
onaantastbaar is; dat de rechter
daarbij evenwel geen rekening mag
houden met gegevens die niets te
maken hebben met de voorwaarden
en omstandigheden waarin de
arbeid wordt verricht;
Overwegende dat het arbeidshof
onder meer in aanmerking neemt
dat « de tapijtenstopsters een handelsregister en B.T.W.-nummer hebben, een rekening voor het geleverde werk aan de P.V.B.A. afleveren » en « aangesloten zijn bij een
sociale verzekeringskas voor zelfstapdigen »; dat deze gegevens geen
verband houden met de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden; dat
uit de redengeving van het arrest
niet blijkt dat het arbeidshof, ook
zonder deze elementen in aanmerking te nemen, tot het besluit zou
zijn gekomen dat de arbeid niet
werd verricht in de voorwaarden
gesteld door artikel 3, 4°, van het
koninklijk besluit van 28 november
1969; dat het arbeidshof zijn beslissing derhalve niet naar recht verantwoordt;
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 het vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.

10 oktober 1983 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
Biitzler.

Nr. 81
2'

KAMER -

11 oktober 1983

CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - REGELMATIGE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE
EN VAN ZIJN VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN
VERZEKERAAR, TEGEN HET ARREST WAARBIJ
ZIJ ZIJN VEROORDEELD OM DE GETROFFENE
TE VERGOEDEN - VERNIETIGING OP HET
CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR,
VAN DE BESLISSING TE ZIJNEN OPZICHTE,
BRENGT DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING
MEDE VAN DE BESLISSING TEN OPZICHTE
VAN
DE
BEKLAAGDE,
WELKE
DOOR
DEZELFDE ONWETTIGHEID IS AANGETAST.

Wanneer de beklaagde en zijn vrijwillig
tussengekomen verzekeraar zich regelmatig in cassatie hebben voorzien
tegen een arrest waarbij zij hoofdelijk
zijn veroordeeld om de getroffene van
een ongeval te vergoeden, en op de
voorziening van de verzekeraar de tell
opzichte van de verzekeraar gewezen
beslissing wordt vernietigd, strekt de
vernietiging zich uit tot de beslissing
ten opzichte van de beklaagde, welke
door dezelfde onwettigheid is aange~
tast, ook al heeft de beklaagde geen
enkel middel aangevoerd (1).
(MARCELLO, EAGLE STAR N.V. T. VAN DONINCK)

(A.R. nr. 8023)

11 oktober 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. J.
Deprez, Antwerpen.

-

1---------------(1) Zie Cass., 27 juni 1978 (A.C., 1978, 1262)
en 8 sept. 1981 (ibid, 1981-82, nr. 16).
\

160 b) waarbij eiser wordt veroordeeld
wegens het feit C :

Nr. 82
2"

11 oktober 1983

KAMER -

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - DUBBELZINNIGE REDENEN NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

REGELMATIG

2° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 80.1 - REDENEN WAARUIT
NIET KAN WORDEN OPGEMAAKT OF HET
LITIGIEUZE VERKEERSTEKEN AL DAN NIET
OP DE OPENBARE WEG IS AANGEBRACHT NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE VEROORDELING.

1" en 2" Niet regelmatig gemotiveerd is

de veroordeling van de beklaagde
wegens overtreding van art. 80.1 Wegverkeersreglement, krachtens hetwelk,
buiten de bij dat reglement uitdrukkelijk bedoelde gevallen, de bij het reglement voorgeschreven verkeerstekens
op de openbare weg slechts door de
wettelijke daartoe bevoegde personen
mogen worden aangebracht, wanneer
uit de motivering niet kan worden
opgemaakt of het Jitigieuze verkeersteken aJ dan niet op de open bare weg is·
aangebracht.

(CAMPS H., CAMPS A.
T. GEMEENTE SCHERPENHEUVEL-ZICHEM)
ARREST

(A.R. nr. 8030)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 maart 1983 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
a) waarbij de strafvordering met
betrekking tot de feiten A en B vervallen wordt verklaard door verjaring :
Dat de voorziening bij gebrek aan
be~ang niet ontvankelijk is;

Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 80.1 van het Wegverkeersreglement en 97 van de Grondwet :

Overwegende dat het vonnis de
eisers wegens overtreding van artikel 80.1 van het Wegverkeersreglement veroordeelt; dat luidens die
bepaling, buiten de bij het Wegverkeersreglement uitdrukkelijk bedoelde gevallen, de bij het reglement voorgeschreven verkeerstekens op de openbare weg slechts
door de wettelijk daartoe bevoegde
personen mogen worden aangebracht;
Overwegende dat de eisers vervolgd werden om, « geen wettelijk
bevoegd persoon zijnde, een bij de
wet voorgeschreven verkeersteken
te hebben geplaatst »; dat de in de
dagvaarding vermelde telastlegging
niet preciseert op welke plaats de
eisers een bij de wet voorgeschreven verkeersteken hebben aangebracht;
Overwegende dat het vonnis, met
verwijzing naar de motieven van de
eerste rechter, oordeelt dat het feit
bewezen is;
Overwegende dat, wat de plaats of
plaatsen betreft waar een verkeersteken zou zijn aangebracht, het
beroepen vonnis releveert, enerzijds,
dat buiten de bevoegde overheden,
particulieren, zoals de eisers, niet
het recht hebben om, zelf buiten het
openbaar domein, verkeerstekens te
plaatsen om het verkeer op een
openbare weg te regelen en, anderzijds, dat de eisers bekend hebben
dat zij, zelfs op diverse· plaatsen op
of langs de Lobbensemolenweg, verkeerstekens hebben geplaatst met
de vermelding « verboden voor voertuigen - Voetweg » in de vorm van
een verkeersbord C 3;
Overwegende dat die motivering
het ten deze niet mogelijk maakt te
bepalen of de eisers het of de litigieuze verkeerstekens aldan niet op
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een openbare weg hebben aangebracht;
Overwegende dat die dubbelzinnigheid het Hof -niet de mogelijkheid biedt de wettigheid van de
beslissing te onderzoeken;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de ·
civielrechtelijke vordering, van verweerster :
Overwegende dat de rechtbank de
eisers in solidum veroordeelt tot het
verwijderen van de verkeersbord~n
binnen veertien dagen na het m
kracht van gewij sde gaan van het
vonnis, verweerster machtigt, bij
gbereke daarvan, de borden z~lf te
verwijderen op kosten van de e1sers,
de debatten heropent en de verdere
afdoening van de civielrechtelijke
vordering vaststelt op 31 maart 1983;
Dat zodanige beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel
416 van het Wetboek van Strafvordering en evenmin uitspraak ~oet in
een geschil inzake bevoegdhe1d;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissin~ op · d.~
strafvordering, al gesch1edt ZlJ
ambtshalve, de vernietiging meebrengt van de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerster, die het gevolg is van de
eerste beslissing;

11 oktober 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van
Boeckel, Brussel.

Nr. 83
2'

KAMER -

11 oktober 1983

VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- STRAFZAKEN - GESCHRIFr TOT STAVING
VAN HET CASSATIEBEROEP - NIET GETEKEND GESCHRIFr- GEVOLG,

Het Hof slaat geen acht op een geschrift
dat tot staving van een cassatieberoep
is neergelegd, wanneer dat geschrift
niet is ondertekend (1). (Artt. 422 en
425 Sv.)
(VERMEIREN T.

<

LODE VAN DONGEN • P.V.B.A.)

(A.R. nr. 8282)

11 oktober 1983 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. August Desmedt, Antwerpen.

Om die redenen, ongeacht de middelen van de eisers, die niet tot rui- Nr. 84
mere cassatie of tot cassatie zonder
verwijzing kunnen leiden, vernietigt
2' KAMER - 12 oktober 1983
het bestreden vonnis behalve in ·
zoverre het de strafvordering met
betrekking tot de feiten A en B ver- 1a AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
vallen verklaart door verjaring;
OVEREENKOMST - VERKEERSONGEbeveelt dat van dit arrest melding
VOERTUIG DAT STILSTAAT TEN
zal worden gemaakt op de kant van - VAL
GEVOLGE VAN EEN TECHNISCH DEFECT het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
OVERMACHT BEOORDELING IN FEITE
laat de kosten ten laste van de
DOOR DE RECHTER - GRENZEN.
Staat; verwijst de zaak naar de C~r- l---~----------
rectionele Rechtbank te Brussel, zit(1) Cass., 21 sept. 1976 (A.C., 1977, 81).
ting houdende in hoger beroep.

-
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2" ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN -

OVERMACHT.

1" en 2" De rechter die in feite vaststelt

dat het technisch defect, waardoor een
bij een verkeersongeval betrokken
voertuig tot stilstand was gebracht,
een toeval is, kan hieruit wettig afleiden dat dit technisch defect voor de
bestuurder van dat voertuig een geval
van overmacht heeft opgeleverd (1).
(JAMOTTE E.A. T. ETIENNE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3092)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 mei 1983 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

reed, de hindernis heeft gezien op een
ogenblik waarop hij nog snelheid kon
minderen en het ongeval kon voorkomen, hetgeen hij niet heeft gedaan; dat
hij volledig aansprakelijk is voor het
ongeval,
terwijl, eerste onderdeel, het technisch
defect van het voertuig van de verweerder Etienne een gebrek is van de zaak
die verweerder onder zijn bewaring
heeft; het gebrek van de zaak niet als
overmacht of toeval kan worden
beschouwd;
tweede onderdeel, een technisch defect
op zich geen toeval is; het bestreden vonnis de omstandigheden niet omschrijft
waaronder dat als toeval beschouwde
technisch defect zich heeft voorgedaan;
de beslissing aldus niet op haar wettigheid kan worden getoetst;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het vonnis
niet blijkt dat het technisch defect,
waardoor verweerders voertuig tot
stilstand kwam, een gebrek is van
de zaak;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis in
feite vaststelt dat het technisch
defect waardoor verweerders voertuig tot stilstand kwam, toevallig is
en voor hem een geval van overmacht oplevert; dat het aldus de
beslissing naar recht verantwoordt;
Dat geen onderdeel van het middel kan worden aangenomen;
En overwegende dat, wat de
beslissing op de strafvordering
betreft, .de substantiele of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig. de
wet is gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 71 van het Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de eiser
Marc Jamotte op strafrechtelijk gebied
veroordeelt tot een geldboete van 50
frank en hem voor een maand vervallen
verklaart van het recht tot het besturen
van een motorvoertuig, de verweerder
Michel Etienne vrijspreekt en, op burgerlijk gebied, enerzijds, de drie eisers
in solidum veroordeelt tot betaling van
het bedr.ag van 68.130 frank aan Etienne
en, anderzijds, zich niet bevoegd verklaart om uitspraak te doen over de door
de eisers qualitate qua voor hun zoon
Marc ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, op grand dat vaststaat dat de
voorrangsplichtige bestuurder Etienne
het kruispunt is beginnen over te steken
op een ogenblik waarop hij dat zonder
gevaar kon doen; dat zijn voertuig toen
tot stilstand kwam ten gevolge van een
toevallig technisch defect dat voor hem
een geval van overmacht opleverde en
dat hij het voertuig ondanks herhaalde
pogingen niet in beweging kon krijgen;
Om die redenen, verwerpt de
dat hem dus geen enkele fout kon wor- voorzieningen; veroordeelt iedere
den verweten; dat daarentegen Jamotte, eiser in de kosten van zijn voorzied_~_·e_m_et_e_e_n_n_i_et_-_re_g_I_e_m_e_n_t_a_ir_e_s_n_e_Ih_el_·d-l ning.
(1) Zie Cass., 12 maart 1959 (Bull. en Pas.,
1959, I, 702); Cass., 19 dec. 1972 (A.C., 1973,
411); Cass., 9 dec. 1976 (A.C., 1977, 404) en
Cass., 4 okt. 1977 (A.C., 1978, 152).

12 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret.
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163 Nr. 85
1•

KAMER -

13 oktober 1983

VERBINTENIS -

POTESTATIEVE VOORWAARDE WAARDOOR EEN VERBINTENIS NIETIG IS - BEGRIP.

De potestatieve voorwaarde waarond~r
een verbintenis is aangegaan en die
deze nietig maakt, is de zuiver potestatieve voorwaarde, dat wil zeggen de
voorwaarde waarvan de vervulling uitsluitend afhangt van degene die zich
verbindt (1). (Artt. 1170, 1171 en 1174
B.W.)
(• BROUWERIJEN LAMOT » N.V. T. MALACORD,
GOULARD)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6893)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 22 april1981 in hoger
beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1108, 1131,
1133 1134 1135, 1172, 1174, 1181, 1709,
1717: 1728: 2", van het Burgerlijk Wethoek, gewijzigd bij wet van 4 novembe_r
1969, 1, 6 en 10 van de wet van 30 april
1951 houdende vaststelling van de regels
eigen aan de handelshuurovereenkomsten in afdeling 2bis van hoofdstuk II
van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 29 juni 1955,
doordat het bestreden vonnis, dat de
beslissing van de eerste rechter ten dele
bevestigt de huurovereenkomst betreffende het pand te Aublain, rue de . l'Eau
Blanche 137A, ten nadele van e1seres
ontbonden verklaart en eiseres veroordeelt om de verweerders 780.045 frank
en 172.232 frank te betalen, op grand dat
eiseres betoogt dat artikel 15 van de
overeenkomst van 22 februari 1973 niet
ter zijde kan worden gelaten; dat het
eerste lid van dit artikel ten deze geen
toepassing kan vinden, daar de bankwaarborg waarvoor het was opgemaakt
(1) Cass., 16 dec. 1960 (Bull. en Pas., 1961, I,
421) en de noten; 18 juni 1970 (A.C., 1970, 981).

nooit door eiseres was gegeven; dat, wat
het tweede lid betreft, het ontbreken of
het in gebreke blijven van de onderhuurder de hoofdhuurder niet van zijn verplichtingen kan bevrijden; dat een dergelijk beding onverenigbaar is met de aard
zelf van het huurcontract; dat de eerste
rechter op oordeelkundige gronden, die
de rechtbank overneemt, heeft beslist
dat eiseres gehouden was tot betaling
van de vervallen huur en van de vergoedingen wegens het verlaten van het
gehuurde goed en de ontbinding van de
huurovereenkomst te haren nadele,
terwijl, eerste onderdeel, beding nr. 15
van de handelshuurovereenkomst tussen
eiseres, hoofdhuurster, en de verweerders volgens hetwelk, ingeval het pand
leeg zou komen te staan of de onderhuurder in gebreke zou blijven, eiseres
niet gehouden is tot betaling van _de
huur die zij niet heeft ontvangen, met
onverenigbaar is met de aard van de
handelshuurovereenkomst; de partijen in
bet hoofdcontract immers een huurprijs
hebben vastgesteld en zij de betaling
ervan afhankelijk kunnen stellen van
een opschortende voorwaarde, name~ijk
het gebruik van het pand en de betalmg
van huur door een onderhuurder; de partijen in het hoofdcontract immers hebben bepaald dat het pand kan onderverhuurd worden en zij, door betaling van
de huur van de hoofdhuurovereenkomst
te doen afhangen van de onderverhuring de hoofdverhuring niet ontwettig
binden aan de onderverhuring (schending van de artikelen 1134, 1135, 1174,
1181, 1709, 1717, 1728, 2", van het Burgerlijk Wetboek, 1, 6 en 10 van de wet van
30 april 1951);
tweede onderdeel, de nietigheid van
beding nr. 15 van de handelshuurovereenkomst tussen eiseres en de verweerders, volgens hetwelk, ingeval het pand
leeg zou komen te staan of de onderhuurder in gebreke zou blijven, eiseres
niet gehouden is tot betaling v~n de
huur die zij niet heeft ontvangen, m elk
geval tot gevolg heeft de huurovereenkomst, waarvan het een essentieel
bestanddeel is, geheel te vitieren; de speciale invoeging van dat beding iit;tmers
het contract in zijn geheel raakt; e1seres
derhalve ten onrechte is veroordeeld om
de huur en de vergoedingen te betalen
(schending van de artikelen 1108, 1131,
1133, 1172, 1174, 1304, 1709, 1728, 2", van
het Burgerlijk Wetboek, 1, 6 en 10 van
de wet van 30 april 1951); daaruit volgt
dat het bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen schendt
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden
vonnis, met verwijzing naar de
gronden van de eerste rechter die
het overneemt, bij het onderzoek
van het beding in de handelshuurovereenkomst tussen de partijen dat
de brouwerij, hoofdhuurster, thans
eiseres, vrijstelt van betaling van de
huur als de onderhuurder in
gebreke blijft of als er geen onderhuurder is, vaststelt dat ten deze de
brouwerij, nadat zij door een van
haar verhuurders, thans eerste verweerder, was verwittigd « dat het
pand leeg en verlaten stond, niets
heeft gedaan om haar verplichting
tot onderverhuring en exploitatie na
te komen; dat zij tegen de onderhuurders geen enkele procedure
heeft ingesteld ... (en) dat zij het
goed heeft verlaten »; dat het er
aldus op wij st dat het enkel aan ·
eiseres te wijten is dat het ver.huurde pand leeg bleef;

Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

Wat het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat het vonnis aldus
antwoordt op de in het onderdeel
vermelde conclusie van eiseres;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het eerste en derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat de bestreden
beslissing noch op eigen gronden
noch op die van de eerste rechter
·antwoordt op de in het middel weergegeven beschouwingen en verweren;
Overwegende dat het vonnis uit
Dat het middel bijgevolg gegrond
die feitelijke vaststellingen, althans is·,
impliciet, zonder de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen
te schenden, heeft kunnen afleiden
Om die redenen, vernietigt het
dat de vervulling van de voorwarde
bij de verbintenis van eiseres om de bestreden vonnis, in zoverre het de
huurprijs op de bepaalde tijden aan door eiseres aan de verweerders
de verweerders te betalen, uitslui- verschuldigde bedragen vaststelt,
tend afhing van de wil van de partij met uitzondering echter van het
die zich verbindt, en dat, nu een bedrag van 172.232 frank, plus de
dergelijke voorwaarde zuiver potes- rente, voor de huurschade, en in
tatief is, in de zin van artikel 117 4 zoverre het uitspraak doet over de
van het Burgerlijk Wetboek, het kosten van hoger beroep; verwerpt
wettig heeft kunnen beslissen dat de voorziening voor het- overige;
dit beding zonder gevolg zou blijven; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Wat het tweede onderdeel be- houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitreft :
tenrechter over; verwijst de aldus
Overwegende dat het vonnis, door, beperkte zaak naar de Rechtbank
op grond van een feitelijke beoorde- van Eerste Aanleg te Namen, zitting
ling van de gegevens van de zaak, houdende in hoger beroep.
te oordelen dat de nietigheid van
13 oktober 1983 - 1" kamer - Voorzithet litigieuze beding de handelsde h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
huurovereenkomst niet in haar . -ter :Verslaggever
: de h. Poupart geheel raakt, geen enkele in het Gelijkluidende conclusie van mevr. Liemiddel aangewezen wettelijke bepa- kendael, advocaat-generaal - Advocaat :
ling schendt;
mr. Houtekier.
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1° DRUKPERS (POLITIE OVER DE) RECHT TOT ANTWOORD- WET VAN 23 JUNI
1961 - AUDIOVISUELE MEDIA - UITZENDING,
UITGAVE OF PROGRAMMA VAN PERIODIEKE
AARD - PERSOON OF FEITELIJKE VERENIGING BIJ NAME GENOEMD OF IMPLICIET AANGEWEZEN - AANVRAAG TOT UITZENDING OF
OPNEMING VAN EEN ANTWOORD - AANVRAAG TOT ANTWOORD - BEGRIP.

2° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
GESPROKEN PERS - TELEVISIE - POLITIE
OVER DE PERS- RECHT VAN ANTWOORDWET VAN 23 JUNI 1961 .- AUDIOVISUELE UITZENDING, UITGAVE OF PROGRAMMA VAN
PERIODIEKE AARD - PERSOON OF FEITELIJKE VERENIGING BIJ NAME GENOEMD OF
IMPLICIET AANGEWEZEN - AANVRAAG TOT
UITZENDING OF OPNEMING VAN EEN ANTWOORD - AANVRAAG TOT ANTWOORD BEGRIP.

3° DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
RECHT TOT ANTWOORD -WET VAN 23 JUNI
1961 - AUDIOVISUELE MEDIA - UITZENDING,
UITGAVE OF PROGRAMMA VAN PERIODIEKE
AARD - PERSOON OF FEITELIJKE VERENIGING BIJ NAME GENOEMD OF IMPLICIET AANGEWEZEN - AANVRAAG TOT UITZENDING OF
OPNEMING VAN EEN ANTWOORD - WElGERING VAN DE AANVRAAG - DAGVAARDING
VOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG- NIEUWE VORDERING
- UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE BIJ DE
RECHTER AANGEBRACHTE VORDERING VORDERING IN OVEREENSTEMMING MET
ARTIKEL 807 GER.W. - ONTVANKELIJKHEID.

4° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP GESPROKEN PERS - TELEVISIE - POLITIE
OVER DE PERS- RECHT VAN ANTWOORDWET VAN 23 JUNI 1961 - AUDIOVISUELE UITZENDING, UITGAVE OF PROGRAMMA VAN
PERIODIEKE AARD - PERSOON OF FEITELIJKE VERENIGING BIJ NAME GENOEMD OF
IMPLICIET AANGEWEZEN - AANVRAAG TOT
UITZENDING OF OPNEMING VAN EEN ANTWOORD- WEIGERING VAN DE AANVRAAGDAGVAARDING VOOR DE VOORZITTER VAN
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG NIEUWE VORDERING - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE BIJ DE RECHTER AANGEVORDERING IN
BRACHTE VORDERING OVEREENSTEMMING MET ART. 807 GER.W.
ONTVANKELIJKHEID.

BURGERLIJKE ZAKEN - RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - GESPROKEN PERS - POLITIE OVER
DE PERS - RECHT TOT ANTWOORD - WET
VAN 23 JUNI 1961 - AUDIOVISUELE UITZENDING, UITGAVE OF PROGRAMMA VAN PERIODIEKE AARD - PERSOON OF FEITELIJKE
VERENIGING BIJ NAME GENOEMD OF IMPLICIET AANGEWEZEN - AANVRAAG TOT UITZENDING OF OPNEMING VAN EEN ANTWOORD
- WEIGERING VAN DE AANVRAAG - DAGVAARDING VOOR DE VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- VORDERING TOT UITBREIDING OF TOT WIJZIGING
VAN DE BIJ DE RECHTER AANGEBRACHTE
VORDERING VORDERING IN OVEREENSTEMMING MET ART. 807 GER.W. - ONTVANKELIJKHEID.

6° DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
RECHT TOT ANTWOORD- WET VAN 23 JUNI
1961 - AUDIOVISUELE MEDIA - UITZENDING,
UITGAVE OF PROGRAMMA VAN PERIODIEKE
AARD - PERSOON OF FEITELIJKE VERENIGING BIJ NAME GENOEMD OF IMPLICIET AANGEWEZEN - AANVRAAG TOT UITZENDING OF
OPNEMING VAN EEN ANTWOORD - WElGERING VAN DE AANVRAAG - DAGVAARDING
VOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG BEVOEGDHEDEN
VAN DE VOORZITTER - BEGRIP.

7° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
GESPROKEN PERS - TELEVISIE - POLITIE
OVER DE PERS - RECHT TOT ANTWOORD WET VAN 23 JUNI 1961 - AUDIOVISUELE UITZENDING, UITGAVE OF PROGRAMMA VAN
PERIODIEKE AARD - PERSOON OF FEITELIJKE VERENIGING BIJ NAME GENOEMD OF
IMPLICIET AANGEWEZEN - AANVRAAG TOT
UITZENDING OF OPNEMING VAN EEN ANTWOORD- WEIGERING VAN DE AANVRAAGDAGVAARDING VOOR DE VOORZITTER VAN
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
BEVOEGDHEDEN VAN DE VOORZITTER BEGRIP.

1" en 2" Geen aanvraag van antwoord, in

de zin van art. 8 wet van 23 juni 1961
betreffende het recht tot antwoord is
de vordering waarbij de persoon of de
feitelijke vereniging die bij name is
genoemd of impliciet is aangewezen in
een audiovisuele uitzending, uitgave of
programma van periodieke aard, na de
uitzending of de opneming van een
antwoord te hebben gevorderd, een
weigering te hebben gekregen en zich
tot de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te hebben gewend overeenkomstig art. 12 van die wet, onder
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de voorwaarden van art. 807 Ger. W.,
de uitbreiding of de wijziging van de
bij rechter aangebrachte vordering
vraagt (1).
3", 4" en 5" Geen enkele bepaling van de
wet van 23 juni 1961 betreffende het
recht tot antwoord, gewijzigd bij de
wet van 4 maart 1977, sluit op het
gebied van de audiovisuele middelen
de toepassing uit van art. 807 Ger. W.
volgens hetwelk, onder de erin vermelde voorwaarden, de bij de rechter
aangebrachte vordering uitgebreid of
gewijzigd, en bijgevolg beperkt, mag
worden; wanneer derhalve een persoon
of een feitelijke vereniging die in een
audiovisuele uitzending, uitgave of programma van periodieke aard bij name
is genoemd of impliciet is aangewezen,
zich, overeenkomstig artikel 12 van die
wet, tot de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg heeft gewend tegen
de weigering van de uitzending of van
de opneming van een antwoord die zij
had gevorderd, geeft het aangesproken
rechtscollege, dat vaststelt dat die persoon of feitelijke vereniging zich subsidiair bij conclusie bereid heeft verklaard de tekst van haar oorspronkelijk antwoord in te korten, een wettige
verantwoording voor haar beslissing
dat die subsidiaire vordering, die in
overeenstemming is met art. 807
Ger. W., ontvankelijk is.
6" en 7" De voorzitter van de rechtbank

van eerste aanleg, bij wie beroep is
ingesteld tegen de weigering tot uitzending of opneming van een antwoord die is gevorderd door een persoon of feitelijke vereniging die bij
name is genoemd of impliciet is aangewezen in een audiovisuele uitzending,
uitgave of programma van periodieke
aard, moet zich er niet toe beperken
na te gaan of die weigering wettig of
onwettig is; wanneer namelijk de
genoemde of aangewezen persoon of
feitelijke vereniging zich subsidiair
bereid heeft verklaard de tekst van
haar oorspronkelijk antwoord in te
korten, is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om te
oordelen of de aldus gewijzigde vorde-

ring dient te worden ingewilligd (2).
(Artt. 7, 8 en 12 wet 23 juni 1961, gew.
bij wet 4 maart 1977 .)
(R.T.B.F. T. U.D.R.T. -

R.A.D. E.A.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6896)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 19 mei 1982
door de voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel ten
gronde en in laatste aanleg gewezen;
I. In zoverre de voorziening tegen
de verweerders is gericht :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen
de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat zij geen partij
waren bij de beschikking :

Overwegende dat, nu er tussen
eiseres en de verweerders geen
geding is gevoerd en er geen enkele
veroordeling ten gunste van de verweerders tegen eiseres is uitgesproken, de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening
tegen verweerster is gericht :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7, 8, 9, 10, 12 van
de wet van 23 juni 1961 betreffende het
recht tot antwoord, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 4 maart 1977, en,
voor zoveel nodig, schending van dat
artikel 2 en van de artikelen 807 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat de beschikking erop wijst dat
eiseres (thans verweerster) zich subsidiair, bij aanvullende conclusie, bereid
verklaart om de laatste vier paragrafen
van de als antwoord voorgestelde tekst
weg te laten, en deze vordering ontvankelijk verklaart, op grond dat, noch de
wet, noch de wetsgeschiedenis zeggen of
de voorzitter van de rechtbank de voor(1) en (2) Over het recht van antwoord van gestelde tekst mag wijzigen of inkorten;
een persoon die bij name is genoemd of impli- dat dienaangaande rekening moet worciet is aangewezen in een periodiek geschrift, den gehouden met de geest van de wet
zie Cass., 10 mei 1965 (Bull. en Pas., 1965 I die voorziet in een reeks van verzoe965).
' ' ningsmaatregelen, spontane rechtzetting,
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tegenvoorstel, oproeping tot verzoening 23 juni 1961, gewijzigd bij de wet van
die, als daarvan geen gebruik wordt 4 maart 1977, werd ingediend; daaruit
gemaakt, de beoordelingsmacht van de volgt dat de beschikking, die de subrechter onaangetast laten; dat bovendien sidiaire vordering van verweerster toevolgens artikel 807 van bet Gerechtelijk wijst, de in bet middel aangewezen bepaWetboek de vordering gewijzigd of uitge- lingen en inzonderheid artikel 8 van de
breid, dus ook beperkt, mag worden, op wet van 23 juni 1961, gewijzigd bij de
voorwaarde dat de op tegenspraak gena- wet van 4 maart 1977, schendt :
men conclusies berusten op een in de
dagvaarding aangevoerd feit;. dat zulks
Wat het tweede onderdeel beten deze bet geval is, en doordat de treft :
beschikking, uitspraak doende ten
Overwegende dat de beschikking
grande, die subsidiaire vordering toevaststelt dat verweerster zich subsiwijst,

terwijl, eerste onderdeel, als de uitzending van een antwoord wordt geweigerd,
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bij wie de zaak aanhangig is
gemaakt op grand van artikel 12, eerste
en derde lid, van de wet van 23 juni
1961, gewijzigd bij de wet van 4 maart
1977, alleen moet nagaan of die weigering al dan niet wettig is en bijgevolg of
de aanvraag tot antwoord die overeenkomstig artikel 8 van dezelfde wet per
aangetekende brief is gedaan, regelmatig
naar de eis van deze wetsbepaling is
ingediend, of ze in beginsel gegrond was
in de zin van de artikelen 7 en 10 van
dezelfde wet, en ten slotte of het antwoord krachtens artikel 9 kon worden
geweigerd; hij dus niet, zelfs niet op verzoek van de partij die hem aanspreekt,
de tekst van bet geweigerde antwoord
kan inkorten of wijzigen en degene die
uitzendt, kan veroordelen om die ingekorte of gewijzigde tekst uit te zenden;
daaruit volgt dat de beschikking, door de
subsidiaire vordering van verweerster
om de tekst van haar op 19 februari 1982
geformuleerd oorspronkelijk antwoord
zonder de laatste vier paragrafen te doen
uitzenden, ontvankelijk en gegrond te
verklaren, de in bet middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid artikel 12,
eerste en derde lid, van de wet van
23 juni 1961, gewijzigd bij de wet van
4 maart 1977, schendt;
tweede onderdeel, de subsidiaire vordering die verweerster bij aanvullende
conclusie had ingesteld tot veroordeling
van eiseres om bet oorspronkelijke antwoord, waarvan haar bij brief van
19 februari 1982 kennis was gegeven,
doch zonder de laatste vier paragrafen
uit te zenden, een nieuwe aanvraag tot
antwoord was; een dergelijke nieuwe
aanvraag derhalve enkel ontvankelijk
was als ze niet bij conclusie overeenkomstig artikel 807 van bet Gerechtelijk
Wetboek, doch bij aangetekende brief
overeenkomstig artikel 8 van de wet van

diair, bij aanvullende conclusie,
bereid heeft verklaard de laatste
vier paragrafen van de als antwoord
op de gewraakte uitzending voorgestelde tekst weg te laten; dat de
beschikking, na te hebben geoordeeld dat die subsidiaire vordering
in overeenstemming was met artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek,
deze ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat geen enkele
bepaling van de wet van 23 juni
1961 betreffende het recht tot antwoord, gewijzigd bij de wet van
4 maart 1977, op het gebied van de
audiovisuele middelen de toepassing
uitsluit van dit artikel 807, volgens
hetwelk, onder de erin vermelde
voorwaarden, de bij de rechter aangebrachte vordering uitgebreid of
gewijzigd, en bijgevolg beperkt, mag
worden;
Overwegende dat de beschikking,
door te oordelen dat de subsidiaire
vordering van verweerster niet een
nieuwe aanvraag tot antwoord doch
een wijziging, in de zin van artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek,
van de bij de rechter aangebrachte
vordering was, zijn beslissing betreffende de ontvankelijkheid van die
subsidiaire vordering naar recht verantwoordt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het tweede onderdeel
van het middel blijkt, de beschikking wettig beslist dat de subsidiaire vordering van verweerster
ontvankelijk is;
Dat ze er bovendien op wijst dat
de wet voorziet in een reeks verzoe-
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ningsmaatregelen, spontane recht- 2° Het bewijs van de hernieuwing van
een handelshuurovereenkomst mag
zetting, tegenvoorstel, oproeping tot
worden geleverd door een begin van
verzoening die, als daarvan geen
schriftelijk bewijs, aangevuld door vergebruik wordt gemaakt, de beoordemoedens.
lingsmacht van de rechter onaangetast laten;
3° Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending aanvoert van wetsbepalinDat de beschikking aldus de in dit
gen met verschillende inhoud wanonderdeel van het middel bekritineer, wegens de vaagheid van het midseerde beslissing naar recht verantdel, niet kan worden onderscheiden
woordt;
waardoor elk van die artikelen is
Dat elk onderdeel van het middel
geschonden (1).
naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
13 oktober 1983 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaten
mrs.
Simont en Ansiaux.
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1° ~ !UUR VAN GOEDEREN -

ALGEMENE BEGRIPPEN - BEWIJS - BURGERLIJK
WETBOEK, ART. 1715 - TOEPASSINGSVEREISTEN.

2° HUUR VAN GOEDEREN HUUR -

3° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN - VAAG MIDDEL VANKELIJK MIDDEL.

4° HUUR VAN GOEDEREN HUUR -

HANDELS-

BEWIJS.

BEWIJS -

BURGERNIET-ONT-

HANDELS-

BEWIJSLAST.

·5° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN
BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST.

1° Art. 1715, tweede lid, B.W. is niet toe-

4° en 5° De huurder die aanspraak maakt
op hernieuwing van een handelshuur
draagt de last van het bewijs dat er
een huurovereenkomst bestaat die het
recht op huurhernieuwing voor hem
insluit (2). (Art. 1315 B.W.)
(« BROUWERIJ MEIRESONNE • N.V. T. « PROVINCIAAL MIDDENSTANDSHUIS » V.Z.W.)
ARREST

(A.R. nr. 3676)

HET HOF; den vonnis, op
boger beroep
Rechtbank van
Gent;

Gelet op het bestre6 januari 1982 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1315,
1349, 1353, 1714, 1715, 1716 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de
wet van 4 november 1969, 13, 14, 18, 20,
33 van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog
op de bescherming van het handelsfonds, vormend afdeling Ilbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van
het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd
door de wetten van 29 juni 1955 en
27 maart 1970, 870 en 871 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis voor
recht zegt dat eiseres betreffende de
handelseigendom cafe-restaurant « Van
Eyck », gelegen te Gent, Lange Kruisstraat 4, met ingang van 1 maart 1980
ten aanzien van verweerster geen verder
(1) Zie Cass., 11 dec. 1981 (A. C., 1981-82,

nr. 244).
passelijk wanneer een ongeschreven
huurovereenkomst ten uitvoer is
(2) Zie Cass., 26 nov. 1982 (A. C., 1982-83,
nr. 195).
gebracht.
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recht op handelshuurhernieuwing kan
Iaten gelden op de volgende gronden :
De sedert 1938 bestaande handelshuurovereenkomst is nooit onderbroken
geworden, zodat deze op 1 maart 1980
reeds meer dan 41 jaar geduurd had.
Toen de wet van 30 april 1951 in voege
trad op 20 mei 1951 was er dus reeds een
bestaande huurovereenkomst en de
sinds 1970 geschapen mogelijkheid tot
het bekomen van drie opeenvolgende
huurhernieuwingen, die zich alle moeten
situeren na 20 mei 1951, is dus aanwezig,
namelijk in 1953, 1962 ~n 1971. Wanneer ·
nu bet contract van 1962 vetwijst naar
een reeds bestaande overeenkomst kan
dit niet anders uitgelegd worden dan als
een verwijzing naar de sinds 1938 reeds
bestaande huurovereenkomst die niet
ongewijzigd bleef, bijvoorbeeld wat de
huurprijs betreft, doch die toch in essentie dezelfde kenmerken bleef vertonen,
derwijze dat nog in 1962 en zelfs in 1970
bepaalde artikelen ervan ongewijzigd
werden overgenomen. De eerste huurhernieuwing, waarop eiseres gerechtigd
was na de invoering van de wet van
30 april 1951, moet zich negen jaar v66r
1962, dus in 1953 situeren. Ook in huidige instantie heeft geen der partijen de
ontbrekende overeenkomsten tussen
1938 en 1962 voorgelegd, al kan het
bestaan daarvan toch als waarschijnlijk
worden aangenomen, daar indien zoals eiseres het voorhoudt - de partijen het niet nodig achtten om tussen
1938 en 1962 tot regelmatige hernieuwing
van de bestaande overeenkomst ove1· te
gaan of om nieuwe opeenvolgende contracten af te sluiten, het niet verklaarbaar is waarom dan in 1962 die noodzakelijkheid opeens weer zou bestaan.
Deze redenering van eiseres zou er dan
tevens op neerkomen dat de huurvoorwaarden van 1938 ongewijzigd zouden
zijn blijven voortbestaan en dus ook de
minimumopbrengst van 18.000 frank per
jaar die echter opeens in 1962 zou worden verhoogd tot 150.000 frank per jaar,
zonder dat er tussentijdse schriftelijke
wijzigingen aan de overeenkomst zouden
zijn overeengekomen voor het voortbestaan van het contract. Terecht heeft de
eerste rechter hierbij opgemerkt dat
eiseres toch geacht moet worden over de
nodige gegevens ·ter zake te beschikken.
Verweerster zou ook wei over die gegevens moeten beschikken, ·doch houdt
voor dat zij door het onverwacht overlijden van haar vroegere voorzitter de
gegevens en stukken die deze in zijn
bezit had, niet heeft kunnen achterhalen,

wat aanvaardbaar is. 0p grond van al
deze omstandigheden en hierbij tevims
rekening houdend met de verdere overwegingen van de eerste rechter, die de
rechtbank overneemt, dient te worden
aanvaard dat er na de inwerkingtreqing
van de wet van 30 april 1951 door eiseres
drie huurhernieuwingen werden verkregen, zodat zij vanaf 1 maart 1980 geen
aanspraak meer kon maken op een
nieuwe huurperiode van negen jaar,

terwijl, eerste onderdeel, de door partijen in 1953 gesloten huurhernieuwing,
die door het bestreden vonnis in aannierking wordt genomen, een nieuw huurcontract is, waarvan geen geschrift w~rd
voorgebracht en eiseres zowel het
bestaan als de uitvoering ontkende,
zodanig dat deze huurovereenkomst niet
door vermoedens kon bewezen worden,
ook niet wanneer er een vermoeden van
schriftelijk bewijs zou bestaan, zodat .!let
bestreden vonnis ten onrechte tot het
bestaan van een huurhernieuwing in
1953 besloten heeft, te meer daar geen
bewijs geleverd wordt van enige procedure tot huurhernieuwing (schen<~ing
van de artikelen l715, 1716 van het Burgerlijk Wetboek, 13, 14, 18, 20, 33 van de
wet van 30 april 1951);
tweede onderdeel, het feit dat in 1953
geen hernieuwd huurcontract door partijen werd gesloten, geenszins inhoudt
dat dientengevolge het huurcontract
onveranderd ·tot in 1962 zou gebleven
zijn; immers partijen aan een bestaand
huurcontract bij gemeen akkoord en
mondeling wijzigingen kunnen overeenkomen zonder dat daarom een hernieuwing moet gesloten worden, zodanig dat
het bestreden vonnis ten onrechte deze
handelwijze als _een vermoeden van liernieuwing in 1953 aangenomen heeft
(schending van de artikelen 1134, 1135,
1349, 1353, 1714 van het Burgerlijk Wethoek);
derde onderdeel, verweerster, die
beweerde dat de rechten van eiseres uitgeput waren omdat eiseres reeds drie
huurhernieuwingen zou gehad hebben,
gehouden was de door haar ingeroepen
weigeringsgrond der huurhernieuwing te
bewijzen; het bestreden vonnis, door te
stellen dat eiseres desaangaande moest
geacht worden over de nodige gegevens
te beschikken en deze diende voor te
brengen om de weigeringsgrond van verweerster te weerleggen, de last van het
bewijs van deze weigeringsgrond ten
onrechte op eiseres gelegd heeft (schending van de artikelen 1315 van het Bur-
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Gerecbtelijk Wetboek);
vierde onderdeel, bet bestreden vonnis
ten onrecbte de alzo omgekeerde bewijslast, verkeerd ten laste gelegd van eiseres, als een vermoeden beeft bescbouwd
dat toeliet te besluiten dat eiseres in
1953 de buurbernieuwing zou bekomen
bebben; een verkeerde beoordeling van
de bewijslast geen vermoeden is waarmede de recbter wettelijk rekening kan
bouden (scbending van de artikelen 1315,
1349 en 1353 van bet Burgerlijk Wethoek); zodat het bestreden vonnis de in
bet middel aangewezen bepalingen
scbendt:
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat ten tijde van de
betwiste huurhernieuwing, dagtekenend van v66r de wijziging van artikel 2 van het Wetboek van Koophandel bij de wet van 3 april 1956,
het in huur nemen van een onroerend goed, al was het een handelspand, van !outer civiele aard was,
waaruit volgt dat artikel 1715,
tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek in beginsel toepasselijk is
gebleven; dat deze wetsbepaling
evenwel enkel geldt wanneer de
huur nog op generlei wijze ten uitvoer is gebracht; dat het onderdeel
stelt dat de partijen in 1953 een
overeenkomst
hebben
gesloten
betreffende de huur; dat die overeenkomst volgens het bestreden
vonnis werd uitgevoerd, waaruit
volgt dat de vereisten voor de toepassing van artikel 1715 niet aanwezig zijn, zodat de gewone regels van
het burgerlijk recht toepassing vinden, onder meer het bewijs door een
begin van schriftelijk bewijs, aangevuld door getuigen of vermoedens;
Overwegende dat het bestreden
vonnis onder meer oordeelt : « Door
partijen wordt niet betwist .dat
de eerste handelshuurovereenkomst
tussen hen werd gesloten op 4 oktober 1938 ( ...) voor de duur van vijf
jaar. Een volgende overgelegde
overeertkomst dateert van 28 februari 1962. In de tekst hiervan
wordt vermeld dat het · goed "wel
bekend is door de huurster gezien
zij reeqs het goed betrekt krachtens

een vorige huurovereenkomst en die
er dan ook geen andere beschrijving
van vergt" (...) Wanneer nu het contract verwijst naar een reeds
bestaande overeenkomst kan dit
niet anders uitgelegd worden dan
als een verwijzing naar de sinds
1938 reeds bestaande huurovereenkomst die niet ongewijzigd bleef,
bijvoorbeeld wat de huurprijs
betreft, doch die toch in essentie
dezelfde kenmerken bleef vertonen »; dat in het bestreden vonnis
de overige reeds in het middel weergegeven consideransen volgen; dat
de eerste rechter in de overwegingen die het bestreden vonnis verklaart dver te nemen, onder m,eer
oordeelt : ofschoon nopEms de vroegere huurtermijnen de door de contracterende partijen ondertekende
overeenkomsten niet worden overgelegd, mag, bij gebreke van elementen die tot het sluiten van een
nieuwe huurovereenkomst aanleiding konden geven, overeenkomstig
de gewone gang van zaken die de
waarschijnlijkheid voor zich heeft,
aangenomen worden dat aan de
huur van de periode van 1 maart
1971 tot 28 februari 1980 sedert de
inwerkingtreding van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten twee termijnen van
huurhernieuwing zijn voorafgegaan;
Overwegende dat de rechters
aldus te kennen geven dat zij in de
schriftelijke overeenkomst van 1962
een begin van schriftelijk bewijs
vinden van een huurhernieuwing in
1953 en dat dit begin van schriftelijk
bewijs wordt aangevuld door een
reeks vermoedens, te weten : dat
het bestaan van een wijziging van
de oorspronkelijke overeenkomst
v66r 1962 moet worden aangenomen, dat de wijziging van de prijs
in elk geval niet kan worden ontkend, dat eiseres in het bezit moet
zijn vart de contracten, maar ze niet
voorbrengt, wat erop wijst dat ze
haar stelling niet staven, terwijl bepaalde feiten aannemelijk maken
dat de stukken bij verweerster niet
zijn teruggevonden;
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Overwegende dat het bestreden
vonnis aldus de beslissing dat de
huurhernieuwing in 1953 is bewezen, wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid aangevoerd door verweerster:
Overwegende dat eiseres de
schending aanvoert van wetsbepalingen met verschillende inhoud,
maar het niet mogelijk maakt te
onderscheiden waardoor elk van die
artikelen is geschonden;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het derde en het vierde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de huurder die
aanspraak maakt op huurhernieuwing de last draagt van het bewijs
dat er een huurovereenkomst
bestaat die het recht op huurhernieuwing voor hem insluit;
Dat het derde onderdeel faalt
naar recht en het vierde feitelijke
grondslag mist;

AANWIJZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN
DE WERKENEMERS - LEIDINGGEVEND PERSONEEL - BEGRIP.

Uit de opzet van art. 26 K.B. 18 okt. 1978

blijkt dat de personen die functies van
dagelijks beheer van de ondernen)ing
uitoefenen en die gemachtigd zijn om
de werkgever te vertegenwoordigeq en
te verbinden, niet noodzakelijk dienen
deel uit te maken van het personeel
van de technische bedrijfseenlieid
waarvoor een ondernemingsraad of
een comite voor veiligheid en gezondheid moeten worden opgericht.
.
(• VERENIGDE ENERGIEBEDRIJVEN HET HET
SCHELDELAND, E.B.E.S. N.V. T. ALGEMENE CENTRALE DER OPENABRE DIENSTEN, ALGEMEEN
BELGISCH VAKVERBOND E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6948)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 januari 1983 in
laaste aanleg gewezen door de
Arbeidsrechtbank te Doornik;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 14, § 1, tweede lid,
1•, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij artikel 1, § 2, van het
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
1978, 16, eerste lid, a, van dezelfde wet,
gewijzigd bij artikel 2, § 1 van het
Om die redenen, verwerpt de koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
voorziening; veroordeelt eiseres in 1978, 26 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 betreffende de ondernede kosten.
mingsraden en de comites voor veilig14 oktober 1983 - 1' kamer - Voorzit- heid, gezondheid en verfraaiing van de
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter werkplaatsen, 1, § 4, b, (1), tweede lid, 1•,
- Verslaggever : de h. Soetaert - van de wet van 10 juni 1952 betreffende
Gelijkluidende conclusie· · van de h. de gezondheid en de veiligheid van de
Declercq, advocaat-gl'meraal - Advoca- werknemers, gewijzigd bij artikel 9, § 3,
van het koninklijk besluit nr. 4 van
ten : mrs. Houtekier en De Gryse.
11 oktober 1978, 1, § 4, b, (4), eerste lid,
van dezelfde wet, gewijzigd bij artikel 9,
§ 7, van het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978 en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis beslist dat de heren
Nr. 88
Axel Van Antro, adjunct-directeur bij de
directeur-generaal elektriciteitsvoorziening van eiseres, Bruno Van Huffelen,
3' KAMER - 17 oktober 1983
directeur-hoofd van het centraal departement « Arbeidsverhouding », en Roger
Feber, hoofd van de dienst Veiligheid en
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- Arbeidsgeneeskunde, geen deel uitmaHEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN TER ken van de technische bedrijfseenheid
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die de zetel van eiseres te Doornik vormt
en dus niet op de lijst van bet leidinggevend personeel van die zetel mogen voorkomen, en bijgevolg de rechtsvorderingen gegrond verklaart die de verweer~
ders ·hebben ingesteld om die personen
op die lijst te doen schrappen .voor de
verkiezingen voor de ondernemmgsraad
en bet comite voor veiligheid en gezondheid van de technische bedrijfseenheid
van eiseres te Doornik, en zulks op
grond dat die personen niet vermeld
staan in bet organisatieschema van de
technische bedrijfseenheid die Ebes/
Doornik vormt, dat ze niet begrepen zijn
in bet totaal aantal bedienden, zoals bet
is vastgesteld met bet oog op de sociale
verkiezingen, en dat die personen niet
voorkomen in de bij artikel 21 van de
wet van: 27 juni 1969 voorgeschreven
aangiften ter rechtvaardiging van de
bedragen van de bijdragen voor sociale
zekerheid die voor de technische
bedrijfseenheid van Ebes/Doornik zijn
opgemaakt, zodat die personen geen dee!
uitmaken van de technische bedrijfseenheid die de zetel van Ebes te Doornik
vormt,

terwijl, eerste onderdeel, hoewel .~et
juist is dat bet bij voormeld~ wettehJke
bepalingen .omschreven be gnp ond~rne
ming overeenstemt met de techmsche
bedrijfseenheid, zodat bet bestaan van
een technische eenheid bet bestaan van
een ondernemingsraad en een comite
voor veiligheid en gezondheid rechtvaardigt, wanneer bet vereiste aantal werknemers is bereikt, en hoewel bet bovendien juist is dat de aanwijzing van de
werkgeversafgevaardigden afhangt van
bet bestaan van ltHdinggevende functies
die. zij in de onderneming uitoefenen
(wet van 20 september 1948, artikel 16, a)
en inzonderheid van bet bestaan van een
functie van dagelijk beheer van de
onderneming met de machtiging om de
werkgever te vertegenwoordigen en te
verbinden (bet eigenlijk leidinggevend
personeel) of van een functie waardoor
opdrachten van dagelijks beheer worden
vervuld (personen die onmiddellijk
ondergeschlkt zijn aan bet leidinggevend
personeel en met bet !eidinggevend personeel worden gelijkgesteld), echter uit
geen enkele van de toepasselijke wettelijke of reglenientaire bepalingen vo!~
dat ·bet leidinggevend person eel ZIJn
functies uitsluitend in de betrokken technische bedrijfseenheid moet uitoefenen
of vermeld moet staan in bet organisatiescheina van die technische bedrijfseenheid; het bestaan van een technische

bedrijfseenheid op grond waarvan een
ondernemingsraad en een comite voor
veiligheid en gezondheid worden opgericht en bet vereiste dat de vertegenwoordigers van de werkgever functies
van dagelijks beheer in de onderneming
uitoefenen, niet uitsluiten dat bepaalde
functies van dagelijks beheer, onder
meer die de machtiging om de werkgever te verbinden, impliceren, door een
enkele persoon kunnen worden uitgeoefend in verschillende technische bedrijfseenheden die rechtens van dezelfde
werkgever en in bet bijzonder van
dezelfde vennootschap afhangen; zulks
onder meer bet geval kan zijn wanneer
bet leidinggevend personeel van de
hoofdzetel van de vennootschap specifieke gemeenschappelijke functies bij
verschillende technische bedrijfseenheden uitoefenen; een dergelijke toestand
niet alleen geenszins door de in bet middel aangewezen wettelijke en reglementaire bepalingen is uitgesloten, maar een
dergelijke toestand bovendien ook noodzakelijk in aanmerkjng moet kunnen
worden genomen om te kunnen voldoen
aan bet eveneens uit die bepalingen
voortvloeiende vereiste dat de door de
werkgever als leidinggevend personeel
aangewezen personen daadwerkelijk een
leidinggevende functie of opdracht vervullen, hetgeen impliceert dat de uitgeoefende functie een criterium voor de aanwijzing is; immers, zoals eiseres had
beklemtoond, de moge!ijkheid moet blijven bestaan om als leden van de ondernemingsraad of van bet comite voor vei!igheid en gezondheid van een technische bedrijfseenheid werkgeversafgevaardigden aan te wijzen, die bevoegd
zijn om de opgeworpen vraagstukken te
bespreken en om een beslissing te
nemen voor de oplossing ervan; ten deze
uit de nadere inlichtingen die eiseres bij
een op dit punt niet betwiste conclusie
heeft verstrekt en die· trouwens door bet
bestreden vonnis aangenomen en samengevat zijn, blijkt dat de drie door eiseres
aangewezen personen in de hoofdzetel
van eiseres zodanige functies uitoefenen
dat daardoor hun aanwezigheid in de
ondernemingsraad en in bet comite voor
veiligheid en gezondheid verantwoord is
en dat de zone van Doornik, wegens
haar beperkte omvang, meer rechtstreeks met de algemene directie van bet
departement is verbonden; de enige door
bet bestreden vonnis in aanmerking
genomen criteria (de vermelding van de
werkgeversafgevaardigden in bet organisatieschema van de technische bedrijfs-
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een}).eid of de vermelding van hun
naam in de aangiften van die eenheid
vom; de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid) geenszins geschikte criteria zijn om vast te stellen of die personen in de onderneming de vereiste
functies van dagelijks beheer uitoefenen;
daaruit volgt dat het vonnis niet wettig
heeft kunnen beslissen dat de heren Van
Huffelen, Feher en Van Antro geen leidinggevende functies uitoefenen in de
onderneming die door de technische
bedi'ijfseenheid van eiseres te Doornik
wordt gevormd en bijgevolg niet op de
lij st van het leidinggevend personeel van
die zetel kunnen voorkomen om zitting
te nemen in de ondernemingsraad en in
het comite voor veiligheid en gezondheid
(schending van aile in het middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het vonnis ook niet
antwoordt op de omstandige argumentatie in de conclusie van eiseres waarbij
zij aanvoerde : dat de stelling volgens
welke enkel een lid van het leidinggevend personeel, dat krachtens een contract met de betrokken technische eenheid is verbonden, werkgeversafgevaardigde kan zijn in de ondernemingsraad
en in het comite voor veiligheid en
gezondheid hierop zou neerkomen dat
een directeur-generaal van een onderneming met verscheidene zetels van geen
enkele ondernemingsraad of van geen
enkel comite voor veiligheid en gezondheid dee! zou kunnen uitmaken; dat de
Nationale Arbeidsraad, op grond van de
parlementaire voorbereiding van de wet
van 23 januari 1975 (betreffende de comites voor veiligheid en gezondheid), tijdens zijn vergadering van 31 maart 1976,
heeft geoordeeld dat het niet noodzakelijk is krachtens een arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden te
zijn om de werkgever te vertegenwoordigen; dat het vereiste dat de werkgeversafvaardiging uitsluitend moet bestaan uit
personen die de werkgever kunnen vertegenwoordigen en verbinden, impliceert
dat die afvaardiging kan bestaan uit personen die door hun functies bevoegd zijn
om de opgeworpen vraagstukken te
bespreken en om een beslissing te
nemen voor de oplossing ervan; dat die
noodzaak concreet moet worden onderzocht, met inachtneming van de bijzonderheden van elk geval, en dat de
functies van de heren Van Huffelen,
Feber en Van Antro hen, volgens de in
haar conclusie opgegeven redenen, inzonderheid in aanmerking deden komen

om eiseres in de ondernemingsraden of
in de comites voor veiligheid en gezondheid van de verschillende technische
bedrijfseenheden, en met name in die
van Doornik, te vertegenwoordigen; dat
de aard van de functies van elk van die
drie personen impliceerde dat zij,
althans gedeeltelijk, in de technische
bedrijfseenheid van eiseres te Doornik
werkten; en terwijl het vonnis, door zich
ertoe te beperken te zeggen dat die personen niet vooroinen op de met het oog
op de sociale verkiezingen opgemaakte
lijsten van het personeel en op de aan
de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid gezonden lijsten van h.et personeel van de afdeling en dat zij derhalve geen deel uitmaken van die afdeling, niet antwoordt op die argumentatie
en daardoor niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel,
in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 14, § 1;
tweede lid, 1°, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en 1, § 4,
b, (1), tweede 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,
zonder te zeggen in welk opzicht die
bepalingen zouden geschonden zijn,
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 26 van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen bepaalt dat leidinggevend personeel zijn de personen belast met het dagelijks beheer
van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen,
wanneer zij eveneens opdrachten
van dagelijks beheer vervullen;
Overwegende dat uit de opzet van
die bepaling blijkt dat de personen,
die functies van dagelijks beheer
van de onderneming uitoefenen en
die gemachtigd zijn om de werkge-
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deel uit te maken van het personeel
van de onderneming, dit is van de
tecl:inische bedrijfseenheid waarvoor
een ondernemingsraad en/of een
comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen
moeten worden opgericht;
Qverwegende dat het vonnis, dat
zicQ. ertoe beperkt, op grond van de
in het middel weergegeven overwegingen, vast te stellen dat de heren
Vafi Antro, Van Huffelen en Feher
geen deel· uitmaken van het personeel van de technische bedrijfseenheid van eiseres te Doornik, niet ·
wettig beslist dat zij niet mogen
voorkomen op de lijst van het leidinggevend personeel van die zetel;
Dat het onderdeel in zoverre
gegrond is;

0!» die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; 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 Arbeidsrechtbank te Bergen.
17 oktober 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - GelijkJuidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Bruyn en Draps.
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2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN TER
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4° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN TER
AANWIJZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN
DE WERKNEMERS - LEIDINGGEVEND PERSONEEL - BEGRIP.

1" Uit art. 26 K.B. van 18 okt. 1978 val-

gens hetwelk Jeidinggevend personeel
zijn de « personen » belast met het
dagelijks beheer, die gemachtigd zijn
om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede « de
personeelsleden », onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij
eveneens opdrachten van dagelijks
beheer vervullen, blijkt dat de personen van de eerste categorie niet noodzakelijk krachtens een arbeidsovereenkomst met de onderneming dienen
verbonden te zijn en met de werkgever zelf kunnen samenvallen.
2" Het begrip « dagelijks beheer

», in de
zin van art. 26 K.B. van 18 okt. 1978,
kan niet worden verstaan in de zin
van art. 63 Vennootschappenwet en is
beperkt tot het daadwerkelijk beheer
van de onderneming, dit is de uitoefening van de beslissingsmacht die inherent is aan de functie van de werkgever.

3" De regel van het accusatoir karakter
van het geding is geen algemeen
rechtsbeginsel.
Nr. 89
4" De categorie van de personen belast
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AANWIJZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN

met het dagelijks beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn om de
werkgever te vertegenwoordigen en
te verbinden, kan geen personen van
een verschillende hierarchische rang
omvatten die aan elkaar ondergeschikt
zijn. (Art. 26 K.B. 18 okt. 1978.)
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(• GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ • N.V. T. TEUNIS, ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6953)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 januari 1983 in
laatste aanleg gewezen door de
Arbeidsrechtbank te Brussel;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de eerste twee verweerders tegen de voorziening opgeWOJ!pen en hieruit afgeleid dat de
voorziening, in zoverre ze gericht is
tegen de tweede verweerder, voor
eiseres geen belang heeft :
Overwegende dat het vonnis « de
vordering die zogezegd namens het
Algemeen
Belgisch Vakverbond
door de heer J .Cl. Bodson is ingesteld, niet ontvankelijk verklaart »;
dat deze beschikking eiseres niet
kari benadelen;
I;>at de voorziening, in zoverre ze
gericht is tegen de tweede verweerder, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Wat het overige van de voorziening betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, § 1, 16, a,
gewijzigd bij koninklijk besluit van
11 oktober 1978, 18, gewijzigd bij de wet
van 28 januari 1963, 19, gewijzigd bij de
wet van 17 februari 1971, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie
van bet bedrijfsleven, 1, § 4, b, (1), gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 oktober
1978, 1, § 4, b, (4), 1, § 4, bbis, gewijzigd
bij hetzelfde koninklijk besluit en bij de
wet van 17 februari 1971, 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, 10 en 26 van bet
koninklijk besluit van 18 oktober 1978
betreffende de ondernemingsraden en de
comites voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen,
doordat het vonnis niet ingaat op de
conclusie waarin eiseres de leden van
haar directiecomite uit haar « leidinggevend personeel » wil uitsluiten, met
name omdat die leden niet met haar zijn
verbonden krachtens enige arbeidsover-

eenkomst, en, in verband met de personen die het dagelijks beheer van de
onderneming uitoefenen op het eerste
van de « niveaus » als onderscheiden in
artikel 26 van bet koninklijk besluit van
18 oktober 1978, zegt dat « niet is vereist
dat die personen op dat eerste niveau
jegens de onderneming zijn verbonden
krachtens een arbeidsovereenkomst » en
dat « het kan gaan om de werkgever zelf », van wie, naar het vervolgens verklaart, het directiecomite ten
deze de « echte functie » uitoefent,
terwijl, onder « leidinggevend personeel » van de onderneming de wetgever
enkel heeft verstaan de personen die
krachtens een arbeidsovereenkomst met
de onderneming zijn verbonden - dat
wil zeggen, volgens de artikelen 14, § 1,
en 1, § 4, b, (1), van respectievelijk de
wet van 20 september 1948 en 10 juni
1952 - de « werknemers », met uitsluiting van de werkgever zelf; deze
gevolgtrekking duidelijk kan worden
afgeleid, zowel uit de normale betekenis
van de woorden • leidinggevend personeel » als uit aile in het middel aangewezen bepalingen, inzonderheid uit. de artikelen 19 en 1; § 4, bbis, van dezelfde
wetten, volgens welke de Koning bepaalt
~ « wat onder leidinggevend personeel
moet worden verstaan » precies ter ~ aanwijzing van de « werknemers » die· verkiesbaar zijn als afgevaardigden van het
personeel in de raad en in bet comite,
uit artikel 10 van bet koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 dat uitdrukkelijk
spreekt van de « met een leidende
functie belaste werknemers », .alsmede
uit artikel 26 van dit besluit zelf, volgens
hetwelk het « leidinggevend personeel »;
reeds op zijn eerste niveau, bestaat uit
personen die ermee belast zijn de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden en dus niet met hem kunnen samenvallen :
·

Overwegende dat, naar luid van
artikel 26 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 betreffende de
ondernemingsraden en de comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, leidinggevend personeel zijn « de personen » belast met het dagelijks
beheer, die gemachtigd zijn om de
werkgever te vertegenwoordigen en
te verbinden, alsmede « de personeelsleden », onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer
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zij ·eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen;
Dat uit die bepaling blijkt dat de
personen van de eerste categorie
nh~t noodzakelijk krachtens
een
arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden zijn en met de
werkgever zelf kunnen samenvallen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, van de algemene rechtsbeginselen van het accusatoir karakter
van het burgerrechtelijk geding en van
het recht van verdediging, en van de
artikelen 97 van de Grondwet, 26 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978,
en, voor zoveel nodig, 63 van de wetten
op Q.e handelsvennootschappen,
doordat het vonnis beslist dat, in
tegenstelling
met
hetgeen
eiseres
betoogde, « het begrip dagelijks beheer
in artikel 26 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 niet dezelfde draagwijdte heeft als in het handelsrecht »,
doch dat dit beheer wordt uitgeoefend
door « de persoon of personen die de
echte macht van de werkgever in handen hebben », welke functie, volgens het
vonnis, in de onderneming van eiseres
wordt uitgeoefend door haar directiecomite, en, om die reden, niet ingaat op de
conclusie ~waarin eiseres aanvoerde dat
het in haar onderneming opgerichte
directiecomite niet het dagelijks beheer
van de onderneming uitoefent,
terwijl, eerste onderdeel, het « dagelijks beheer » en de « macht van de
werkgever » uitdrukkingen zijn die normaal elk een heel andere betekenis hebben; de eerste uitdrukking, die vooral in
artikel 63 van de wetten op de handelsvennootschappen voorkomt, wijst op het
geheel van de beslissingen en van de
handelingen die het beheer en de vertegenwoordiging van de onderneming, op
een bepaald niveau, impliceren, terwijl
de tweede uitdrukking inzonderheid
betrekking heeft op het sluiten en het
uitvoeren van de arbeidsovereenkomst,
en niets kan doen verklaren dat, in het
bijzondere geval van artikel 26 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978,
die begrippen zich met elkaar zouden
vereenzelvigen (schending van artikel 26
van het koninklijk besluit van 18 oktober
1978 en, voor zoveel nodig, van artikel 63
van de wetten op de handelsvennootschappen);

tweede onderdeel, de rechtbank, door
te beslissen dat het directiecomite van
eiseres de macht van de werkgever uitoefent zonder enige beperking, dus
onder aile aspecten welke die functie
omvat, uitspraak heeft gedaan over feiten die de partijen niet hadden aangevoerd (schending van artikel 1315 van
het Burgerlijk Wetboek, van de algemene rechtsbeginselen van het accusatoir karakter van het geding en van het
recht van verdediging, en van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het begrip
« dagelijks beheer » in de zin van
artikel 26 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978, gelet op het
beperkend karakter dat deze bepaling aan het begrip leidinggevend
personeel toekent, niet kan worden
verstaan in de zin van artikel 63
van de gecoi:irdineerde wetten op de
handelsvennootschappen; dat het
beperkt is tot het daadwerkelijk
beheer van de onderneming, dat wil
zeggen tot de uitoefening van de
beslissingsmacht die inherent is aan
de functie van de werkgever;
Dat daaruit volgt dat het vonnis
wettig beslist dat het dagelijks
beheer van de onderneming wordt
uitgeoefend door de persoon of personen die de echte macht van de
werkgever in handeD. hebben;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, het
onderdeel, in zoverre het is afgeleid
uit de schending van artikel 97 van
de Grondwet, zonder te zeggen in
welk opzicht deze bepaling is
geschonden, niet ontvankelijk is;
OveriNegende dat, anderzijds, de
regel van het accusatoir karakter
van het geding geen algemeen
rechtsbeginsel is; dat het onderdeel,
in zoverre het de schending van een
dergelijk beginsel aanvoert, evenmin ontvankelijk is;
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie betoogde dat de leden van
haar directiecomite niet behoren tot
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de bijzondre categorie van het leidinggevend personeel, omdat, << in
tegenstelling met de werknemers in
hun geheel, zij de werkgever zelf
zijn (omdat zij de beslissingsmacht
op het hoogste niveau uitoefenen) »;
Dat het vonnis derhalve op een
uitdrukkelijk door eiseres aangevoerd feit steunt om te oordelen dat
ten deze het directiecomite de
macht van de werkgever uitoefent;
Dat het onderdeel, in zoverre het
ontvankelijk is, feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet:

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek :

Dat het middel, in zoverre het
ontvankelijk is, feitelijke grondslag
mist;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 26 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis, na te hebben vermeld dat, volgens eiseres, de twee categorieen van personen die het leidinggevend personeel vormen, niet noodzakelijk beperkt zijn tot twee hierarchische
niveaus van het personeel van de onderneming, en waarvan de eerste categorie,
volgens artikel 26 van het koninklijk
besluit van 1978, bestaat uit alle personen « belast met het dagelijks beheer
van de onderneming, die gemachtigd zijn
om de werkgever te vertegenwoordigen
en te verbinden », ongeacht hun hierarchische ran·g, beslist dat de tekst zelf
van dit artikel « de leidinggevende
functies en de ermee belaste personen
tot twee niveaus beperkt •, vervolgens
beslist dat ten deze het dagelijks beheer
van de onderneming door haar directiecomite wordt uitgeoefend, en het eerste
niveau van het leidinggevend personeel
van eiseres beperkt tot de !eden van dit
comite,

terwijl niet met zekerheid blijkt noch of de rechtbank, door haar beslissing dat de tekst van artikel 26 van het
koninklijk besluit « de leidinggevende
functies en de ermee belaste personen »
tot twee niveaus beperkt, de vermelde
argumentatie van eiseres betreffende de
samenstelling van het eerste niveau van
het leidinggevend personeel heeft willen
weerleggen dan wei, door zich ertoe te
beperken dit artikel 26 te omschrijven in
die zin dat het inderdaad in het Ieidinggevend personeel in zijn geheel twee
verschillende categorieen van personen
onderscheidt, heeft aangenomen dat de
eerste categorie zelf personen van verschillende hierarchische rang kon omvatten - noch, in de onderstelling dat de
eerste hypothese moet worden aangenomen, of de rechtbank het eerste van de
twee niveaus als onderscheiden in artikel 26 tot de !eden van het directiecomite
heeft beperkt op grond van die uitlegging van artikel 26 dan wei op grond van
de omstandigheid dat, volgens de rechtbank, de !eden van dat comite, in de bijzondere onderneming van eiseres, de
enige personen zouden zijn die, volgens
de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 26, kunnen worden beschouwd als
personen « belast met het dagelijks
beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden »,
en terwijl, eerste onderdeel, de recht·
bank, indien ze de argumentatie van
eiseres betreffende de samenstelling van
het eerste niveau van het leidinggevend
personeel heeft willen weerleggen, aldus
de werkelijke draagwijdte van artikel 26
miskent, daar dit artikel wei degelijk
toelaat personen van verschillende
hierarchische rang in dit eerste niveau
op te nemen, als zij belast zijn met het
dagelijks beheer en gemachtigd zijn om
de werkgever te vertegenwoordigen en
te verbinden (schending van artikel 26
van het koninklijk besluit van 18 oktober
1978);
tweede onderdeel, indien het vonnis,
daarentegen, aile andere personen dan
de !eden van het directiecomite uit het
eerste niveau van het leidinggevend personeel heeft uitgesloten op grond dat,
volgens de rechtbank, aileen die !eden,
naar luid van artikel 26, personen zouden zijn « belast met het dagelijks
beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden », het nog
niet zeker is of de rechtbank heeft
geoordeeld dat de andere betrokken per-
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sonen die, naar eiseres betoogde, tot bet
eerste niveau van bet leidinggevend personeel behoren, niet het dagelijks beheer
van de onderneming uitoefenen, dan wei
niet gemachtigd zijn om de werkgever te
vertegenwoordigen en te verbinden; in
bet eerste geval, bet vonnis, dat zelf bet
dagelijks beheer heeft omschreven als
de uitoefening van de macht van de
werkgever, onwettig zou zijn, daar de
rechtbank, zoals reeds in verband met
bet derde cassatiemiddel is uiteengezet,
niet ·kan bepalen wie in de onderneming
van eiseres de personen zijn welke die
macht uitoefenen, zonder rekening te
houden met feiten die niet door de partijen zijn aangevoerd (schending van
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
van de algemene rechtsbeginselen van
het accusatoir karakter van het burgerrechtelijk geding en van het recht van
verdediging en van artikel 97 van de
Grondwet); in het tweede geval, het vonnis de bewijskracht van de ingediende
conclusie zou miskennen, of althans niet
voldoende met redenen zou zijn
omkleed, daar het niet antwoordt op de
conclusie waarin eiseres aanvoerde dat
de
betrokken
personen
werkelijk
gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van bet Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, op straffe van
elke betekenis te ontnemen aan de
beperking die artikel 26 van het
koninklijk besluit van 18 oktober
1978 inhoudt, wanneer het spreekt
van de personeelsleden die « onmiddellijk ondergeschikt » zijn aan de
met het dagelijks beheer belaste
personen, de verdeling van de
opdrachten van dagelijks beheer, in
de zin van die bepaling, niet tot
gevolg mag hebben deze bepaling
uit te breiden tot meer dan twee
niveaus van de personeelsstructuur
van de onderneming, hetgeen uitsluit dat het eerste niveau van het
leidinggevend personeel personen
van
verschillende
hH~rarchische
rang omvat, die aan elkaar ondergeschikt zijn;
Overwegende dat het vonnis, dat
vaststelt dat voormeld artikel het
leidinggevend personeel · tot twee
niveaus beperkt en dat het eerste
niveau de personen omvat die het
dagelijks beheer van de onderneming uitoefenen en de echte macht
van de werkgever in handen hebben, ten deze enkel de leden van het
directiecomite van eiseres, voormelde bepaling juist toepast;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;

derde onderdeel, zelfs in de onderstelling dat een van de kritieken waarop de
twee vorige onderdelen van het middel
betrekking hebben, gegrond is, de beslissing toch nog onwettig zou zijn wegens
haar dubbelzinnigheid, daar ze bet niet
Over het zesde middel, afgeleid uit de
mogelijk maakt met zekerheid vast te schending van de artikelen 97 van de
stellen om welke van de in die twee Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van bet
onderdelen vermelde gronden ze aile Burgerlijk Wetboek :
andere personen dan de leden van haar
directiecomite uit het eerste niveau van
het leidinggevend personeel uitsluit
Dat het middel feitelijke grand(schending van artikel 97 van de Grond-

wet):

slag mist;

Wat het derde onderdeel betreft :
Om die redenen, verwerpt de
Dat het onderdeel feitelijke grond- voorziening; veroordeelt eiseres in
slag mist;
de kosten.
Wat het tweede onderdeel be17 oktober 1983 - a• kamer - Voorzittreft :
ter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - G:elijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
Dat het onderdeel eveneens feite- advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
lijke grondslag mist;
Van Ryn en Draps.
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1° VONNISSEN

18 oktober 1983
EN

ARRESTEN

RECHTSVORDERING TOT VERBETERING OP
GROND VAN ART. 794 GER.W.- VERWERPING
- WETTELIJKE VERANTWOORDING.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

VER·
BETERING IN DE ZIN VAN ART. 794 GER.W. GRONDSLAG.

1° Wettelijk verantwoord is de beslissing

die de rechtsvordering tot verbetering,
ingesteld door de burgerlijke partij
betreffende de beslissing op haar
civielrechtelijke vordering voor de
strafrechter, verwerpt op grand dat, nu
het nemen, in het vonnis waarvan ver- ·
betering wordt gevraagd, van een verkeerde geboortedatum van de burgerJijke partij als aanvangspunt voor de
haar toekomende vergoeding wegens
blijvende arbeidsongeschiktheid meer
is dan een louter materiele vergissing,
het inwilligen van de rechtsvordering
in Ieite zou meebrengen dat opnieuw
zou worden gestatueerd over een vordering waarover een in kracht van
gewijsde gegane beslissing is gewezen
en hierdoor de in het bedoeld strafrechtelijk vonnis bevestigde rechten
zouden worden uitgebreid, beperkt of
gewijzigd. (Art. 794 Ger.W.)
2° Elke verbetering op grond van art. 794

Ger. W. moet niet noodzakelijk gebeuren met behulp van gegevens die worden opgeleverd door de beslissing zelf
waarvan de verbetering wordt gevraagd (1).
(MARIEN, VAN GEEL
T. SMETS, • NOORDSTAR EN BOERHAAVE •)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8024)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1983 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewe~en;

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

(1) Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, druk Belgisch Staatsblad, 1964, biz. 322
en 323.

Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over bepaalde civielrechtelijke vorderingen van de
eisers tegen de verweerders;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 23 tot 28 en 794
van bet Gerechtelijl$. Wetboek,
doordat het arrest de vordering van de
eisers tot verbetering van het op 19 oktober 1979 door de Correctionele Rechtbank te Turnhout tussen de partijen
gewezen vonnis, wegens een materiele
vergissing inzake de geboortedatum van
eiseres, ongegrond verklaart op grond :
« dat de eerste rechter niet een zogeheten " verbetering " kan doorvoeren wanneer hij hiervoor beroep moet doen op
gegevens die niet in de beslissing zelf
voorkomen; ... dat het feit van een verkeerde geboortedatum van de burgerlijke partij als vertrekdatum te hebben
genomen voor een -aantal berekeningen
van de daarop steunende vergoeding,
meer is dan een louter materiele vergissing en in feite neerkomt op het opnieuw
statueren over een definitief getroffen
beslissing; ... dat het aan de burgerlijke
partij behoorde eventueel te apprecieren
over de wenselijkheid of het nut van
boger beroep in te stellen tegen deze
beslissing die bovendien gesteund was
op de gegevens door haarzelf verstrekt;
... dat de eerste rechter hierdoor de
kracht van gewijsde van zijn vonnis van
19 oktober 1979 miskend heeft en dit van
1 oktober 1982 in die zin dient hervormd »,
terwijl, naar luid van artikel 794 van
het Gerechtelijk Wetboek, de rechter de
verschrijvingen of misrekeningen die in
een door hem gewezen beslissing voorkomen, kan verbeteren, zonder evenwel de
daarin bevestigde rechten uit te breiden,
te beperken of te wijzigen; deze wetsbepaling bedoelde bevoegdheid tot verbetering geenszins afhankelijk stelt van de
verplichting beroep te doen op gegevens
die in de te verbeteren beslissing zelf
voorkomen; het in acht nemen van een
verkeerde geboortedatum van eiseres die in de berekening, volgens de kapitalisatiemethode, van de door eiseres geleden schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, zowel bepalend is voor de
vermoedelijke overlevingsduur van eiseres als voor de toe te passen kapitalisatiecoefficient - geenszins tot gevolg kan
hebben de rechten van eiseres, bevestigd
in voormeld vonnis van 19 oktober 1979,
uit te breiden, te beperken of te wijzigen
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temeer daar partijen akkoord bleven
over de graad (25 %) van de door eiseres
opgelopen
arbeidsongeschiktheid,
de
interestvoet en de op 300 frank per dag
geraamde << economische waarde » eveneens onveranderd blijvend doch
slechts invloed heeft op zuiver wiskundige variabelen in de door de rechter toe
te passen berekening om voormelde
schade te begroten, en bijgevolg als een
misrekening in de zin van artikel 794
van het Gerechtelijk Wetboek dient
beschouwd, waaruit tevens volgt dat de
eisers geen hoger beroep moesten instellen tegen bedoeld vonnis, waarvan het
gezag van het gewijsde door het verbeterend vonnis van 1 ·oktober 1982 niet werd
miskend, zodat het arrest niet wettig
kon oordelen dat de eerste rechter niet
een « verbetering » kan doorvoeren wanneer hij hiervoor beroep moet doen op
gegevens die niet · in de beslissing zelf
voorkomen, dat een verkeerde geboortedatum in aanmerking nemen als vertrekpunt voor een aantal schadeberekeningen meer is dan een materiiHe vergissing
en dat de eerste rechter hierdoor de
« kracht » van gewijsde van zijn vonnis
van 19 oktober 1979 heeft miskend :

Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Turnhout bij het op
tegenspraak gewezen vonnis van
19 oktober 1979, waartegen geen
hoger beroep werd ingesteld, de
schade voortvloeiende uit de blijvende arbeidsongeschiktheid van
eiseres, had bepaald op 400.852
frank op grond van de overwegingen : « Partijen zijn het erover eens
dat de burgerlijke partij dame
Marien Maria behept blijft met een
blijvende invaliditeit van 25 %. De
materiEHe schade voortspruitende uit
deze blijvende werkonbekwaamheid
dient geraamd, gelet op de lange
termijn die in aanmerking dient
genomen, op basis van een economische waarde van 300 frank per
dag; de burgerlijke partij, geboren
zijnde op 27 november 1928, was op
het ogenblik van de consolidatie op
25 november 1977 praktisch 49 jaar
oud, zodat haar vermoedelijke
levensduur nog 27 jaar bedroeg;
rekening houdend met een interestvoet van 5 %, client de schade berekend als volgt : 365 dagen aan 300
frank per dag x 25 % = 27.375

frank x 14,6430 = 400.852 frank »;
dat het vonnis derhalve de verweerders in solidum veroordeelde om
aan eiseres, wegens bestendige
arbeidsongeschiktheid 400.852 frank,
meer interesten, te betalen;
Overwegende dat de eisers bij die
rechtbank in augustus 1982, onder
meer, een vordering tot verbetering
hebben ingediend wegens de misrekeningen die in de evenvermelde
beslissing voorkomen;
Overwegende dat de voormelde
correctionele rechtbank in haar vonnis van 1 oktober 1982 desaangaande releveert : dat in haar vonnis van 19 oktober 1979 een materiiHe vergissing is begaan; dat Maria
Marien niet op 27 november 1928
doch op 27 november 1938 is geboren, zodat zij op de datum van consolidatie niet 49 maar 39 jaar oud
was en haar vermoedelijke levensduur niet 27 maar 35 jaar bedroeg;
dat mitsdien bij de berekening van
de schade voortvloeiende uit de blijvende arbeidsongeschiktheid een
misrekening werd begaan « gezien
deze schadevergoeding berekend
werd volgens de gegevens van het
vonnis maar met de overeenstemmende kapitalisatiecoefficient voor
de overlevingsduur van 27 jaar in
plaats van deze overeenstemmend
met de overlevingsduur van 35
jaar »; dat zij « op grond van artikel
794 van het Gerechtelijk Wetboek de
aldus vastgestelde materiele vergissing en de eruit voortspruitende
misrekening vermag te verbeteren;
dat de in het vonnis van 19 oktober
1979 ten grondslag van de schadeberekening dienende elementen inderdaad ongewijzigd blijven, zodat het
herstel van de vastgestelde materi(He vergissing geenszins een uitbreiding, beperking of wijziging van
de in het vonnis bevestigde rechten
der burgerlijke partij voor gevolg
heeft »; dat « de vergissing en misrekening dient te worden verbeterd
als volgt : volgens de gegevens van
het vonnis met de voor 35 j aar overeenstemmende
kapitalisatiecoefficient, hetzij : 27.435 frank x 18,3742
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448.224 frank, in plaats van
(27 .435 x 16,6430) = 400.852 frank »;
dat het vonnis van 1 oktober 1982
derhalve de verweerders in solidum
veroordeelde
om
aan
eiseres,
wegens wegblijvende arbeidsongeschiktheid, een bijkomend bedrag
van 47.392 frank, meer interesten, te
betalen;
Overwegende dat het arrest, op
het hager beroep van de verweerders tegen het voormelde vonnis
van 1 oktober 1982, de vordering
van de eisers tot « verbetering )) van
het voormelde vonnis van 19 oktober 1979 afwijst op grand van de in
het middel weergegeven motivering;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat het feit in het voormelde vonnis van 19 oktober 1979
een verkeerde geboortedatum van
eiseres als aanvangdatum te hebben
genomen voor een aantal berekeningen van de daarop steunende vergoeding, meer is dan een louter
materiiHe vergissing en in feite
neerkomt op het opnieuw statueren
over een definitief getroffen beslissing, en door te beslissen dat de eerste rechter de kracht van gewijsde
van zijn vonnis van 19 oktober 1979
heeft miskend, te kennen geeft dat
het inwilligen van de vordering van
de eisers zou meebrengen dat de in
dit vonnis bevestigde rechten zouden worden uitgebreid, beperkt of
gewijzigd;
Overwegende dat het arrest op
grond van die motivering heeft kunnen oordelen dat er in het voormelde voonis van 19 oktober 1979
geen verschrijving of misrekening
voorkomt in de zin van artikel 794
van het Gerechtelijk Wetboek; dat
het zodoende zijn beslissing wettelijk verantwoordt, zonder de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen
te schenden;
Overwegende dat het arrest weliswaar ook zegt « dat de eerste rechter niet een zogeheten " verbetering" kan doorvoeren wanneer hij
hiervoor beroep moet doen op gegevens die niet in de beslissing zelf
voorkomen »; dat, hoewel elke ver-

betering op grond van artikel 794
van het Gerechtelijk Wetboek niet
noodzakelijk moet gebeuren met
behulp van elementen die door de
beslissing zelf worden opgeleverd,
het middel, in zoverre het tegen dat
motief is gericht, opkomt tegen een
ten overvloede gegeven reden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat, voor het overige, hoewel de voorziening gericht
is « tegen alle beschikkingen » van
het bestreden arrest, de eisers geen
middel aanvoeren;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
18 oktober 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Biitzler.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - STRAFZAKEN - VONNIS WAARBIJ
EEN VERZOEK TOT VERWIJZING NAAR EEN
RECHTSCOLLEGE VAN DEZELFDE RANG, MET
EEN ANDERE VOERTAAL, WORDT INGEWILLIGD - VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een vonnis dat zich ertoe
beperkt het verzoek tot verwijzing
naar een rechtscollege van dezelfde
rang, met een andere voertaal, in te
willigen en te zeggen dat de rechter op
verwijzing over de kosten zal beslissen
(1). (Artt. 416 Sv., 23 en 24 wet 15 juni
1935.)

1---------------. (1) Zie Cass., 26 feb. 1974 (A.C., 1974, 709)
20 juli 1979 (ibid., 1978-79, 1338) en 8 feb. 1983:
supra, nr. 326.
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ARREST

Nr. 92
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(A.R. nr. 8092)

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - NEERLEG-

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 april 1983 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;

GING VAN EEN CONCLUSIE REGELMATIG
VASTGESTELD - GEEN CONCLUSIE IN HET
DOSSIER ONMOGELLJKHEID VOOR HET
HOF NA TE GAAN OF DE BESTREDEN BESLISSING REGELMATIG IS GEMOTIVEERD.

Overwegende dat het vonnis, door
het verzet van eiser tegen het vonnis van 6 januari 1983 van de Correctionele Rechtbank te Leuven
ongegrond te verklaren en eiser te
veroordelen tot de kosten van zijn
verzet, impliciet het door verzet aangevochten vonnis bevestigt, dat de
zaak, met toepassing van de artikelen 23 en 24 van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, zitting
houdende in hoger beroep, met
Franse voertaal, verwijst en zegt dat
die rechtbank over de kosten zal
beslissen;

Wanneer regelmatig is vastgesteld dat
een conclusie is neergelegd, maar zij
niet voorkomt in het dossier en de
bewoordingen ervan niet zijn overgenomen in de bestreden beslissing noch
in andere stukken waarop het Hoi vermag acht te slaan, kan het Hoi onmogelijk nagaan of die beslissing regelmatig is gemotiveerd (1). (Art. 97 Gw.)
(TACK T. BEKAERT)
ARREST

(A.R. nr. 8123)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 april 1983 in hoger
Overwegende dat zodanige beslis- beroep gewezen door de Correctiosing geen eindbeslissing is in de zin nele Rechtbank te Gent;
van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en evenmin uitI. In zoverre de voorziening
spraak doet over een geschil inzake gericht is tegen de beslissing op de
bevoegdheid;
strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde mid-

Dat de voorziening rilltsdien niet del, afgeleid uit de schending van artikel
97 van de Grondwet :
ontvankelijk is;

Overwegende dat in het procesverbaal van de terechtzitting van
de correctionele rechtbank van
22 maart 1983, proces-verbaal dat
niet van valsheid wordt beticht, uitdrukkelijk
is vastgesteld dat de
Om die redenen, verwerpt de
raadsman
van
eiser « besluiten »
voorziening; veroordeelt eiser in de
neerlegt; dat overigens verweerder
kosten.
in zijn conclusie eveneens gewaagt
van de conclusie van eiser; .
18 oktober 1983 - 2' karner - VoorzitOverwegende dat geen conclusie
ter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter van eiser zich bij de stukken van

- Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

(1) Cass., 7 maart 1978 (A.C., 1978, 785).

T

~::::-------~-~---~-~~--,

i

-

183-

het dossier bevindt; dat zij niet is Nr. 93
vermeld in de inventaris van de
stukken, die bij het dossier is
2• KAMER - 18 oktober 1983
~ -gevoegd, en de inhoud ervan niet is
overgenomen in de processen-verbaal van de terechtzittingen noch in
VOORZIENING IN CASSATIE - TERhet bestreden vonnis;
MIJN - STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN
Overwegende dat het Hof, bij ontEEN EINDARREST OP TEGENSPRAAK.
stentenis van de bedoelde conclusie,
derhalve in de onmogelijkheid is Buiten het geval van art. 40, vierde lid,
van de wet van 15 juni 1935 en het
gesteld na te gaan of het bestreden
geval van overmacht is te laat ingevonnis erop antwoordt;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
verweerder tegen eiser en van eiser
tegen verweerder :
Overwegende dat de vernietiging,
op de niet-beperkte voorziening van
eiser, van de beslissing op de tegen
hem ingestelde strafvordering, de
vernietiging meebrengt van de
beslissing op de civielrechtelijke
vordering tegen hem, die er het
gevolg van is, en van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering
door hem ingesteld, die op dezelfde
onwettigheid steunt, ook al wordt de
vernietiging van de beslissing op de
strafvordering ambtshalve uitgesproken;

diend de voorziening die in strafzaken
tegen een eindarrest op tegenspraak is
ingesteld na het verstrijken van de bij
art. 373 Sv. bepaalde termijn (1).
(ANCIAUX J. ROUSSEAU T. ANCIAUX C.)
ARREST

(A.R. nr. 8174)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 mei 1983 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de eisers zich
op 27 mei 1983 tegen het bestreden
arrest in cassatie hebben voorzien;
Overwegende dat in strafzaken,
buiten het door artikel 40, vierde lid,
van de wet van 15 juni 1935 beoogde
geval, de voorziening tegen een definitief en op tegenspraak gewezen
arrest, ingesteld na het verstrijken
van de bij artikel 373 van het Wethoek van Strafvordering bepaalde
termijn, laattijdig en derhalve niet
ontvankelijk is, tenzij eiser van
overmacht doet blijken, wat ten
deze niet het geval is;
Dat de voorzieningen diensvolgens niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde grieven die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden
vonnis; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te
Om die redenen, verwerpt de
Oudenaarde, zitting houdende in voorzieningen; veroordeelt de eisers
hoger beroep.
in de kosten van hun respectieve
18 oktober 1983 - 2• kamer - Voorzit- voorziening.
ter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. De Roeck, Gent.

18 oktober 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter

1---------------(1) Cass., 10 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 23).
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- Verslaggever : de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

(HACKLANDER T. DEBRAS, • GROEP JOSI •;
• GROEP JOSI • T. HACKLANDER E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. 2869 en 3143)

Nr. 94

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1983 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST
VERGOEDENDE uitspraak doet over de burgerlijke
RENTE- CONCLUSIE VAN DE VERZEKERAAR belangen;
2•
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TEN BETOGE DAT DE VERTRAGING IN DE
TOEKENNING VAN DE VERGOED!NG AAN )>EN
NALATIGHEID VAN DE GETROFFENE TE WIJTEN IS - ARREST DAT VERGOEDENDE RENTE
TOEKENT OP DE ENKELE GROND DAT DE
BEKLAAGDE OF DIENS VERZEKERAAR OVER
MIDDELEN BESCHIKTEN OM DE PROCEDURE
TE BESPOEDIGEN - ONWETTIGE BESLISSING.

I. .. .
II ... .
III. Wat betreft de voorziening
van de naamloze vennootschap
Groep Josi, vrijwillig tussengekomen partij :

2° GERECHTELIJKE INTREST -

VERGOEDENDE RENTE - CONCLUSIE VAN DE
VERZEKERAAR TEN BETOGE DAT DE VERTRAGING IN DE TOEKENNING VAN DE VERGOEDING AAN EEN NALATIGHEID VAN DE
GETROFFENE TE WIJTEN IS - ARREST DAT
VERGOEDENDE RENTE TOEKENT OP DE
ENKELE GROND DAT DE BEKLAAGDE OF
DIENS
VERZEKERAAR
OVER MIDDELEN
BESCHIKTEN OM DE PROCEDURE TE BESPOEDIGEN - ONWETTIGE BESLISSING.

1" en 2" Niet naar recht verantwoord is
de beslissing houdende veroordeling
van · de beklaagde, de aansprakelijke
dader van een verkeersongeval, of zijn
verzekeraar, om benevens verschilJende vergoedingen een vergoedende
rente te betalen, als het arrest de conclusie van de verzekeraar ten betoge
dat noch hijzeU noch de beklaagde de
gevolgen moesten dragen van de nalatigheid van de getroffene, die meer
dan zes jaar had gewacht om zijn vordering in te stellen, beantwoordt door
te zeggen dat de vertraging bij de vergoeding, zeUs al zou zij aan de nalatigheid van de getroffene te wijten zijn,
de toekenning van de vergoedende
rente niet in de weg staat, op de
enkele grand dat de beklaagde of
diens verzekeraar over middelen
beschikten om de procedure te bespoedigen (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

-----------------1
(1) Zie Cass., 25 nov. 1981 (A.C., 1981-82,

nr. 200).•

A. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing op de
door de vennootschap naar Duits
recht « Vereinigte Haeptlicht Versicherung » tegen eiseres ingestelde
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat het bestreden
arrest tegen eiseres geen enkele
veroordeling uitspreekt die genoemde verweerster ten goede
komt;
Dat de voorziening geen reden
van bestaan heeft en mitsdien niet
ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen die
tegen eiseres zijn ingesteld door
Anna Hacklander, optredend in
haar beide hoedanigheden, en de
vennootschap naar Duits recht
« Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz » :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat bet arrest, na te hebben vermeld dat de compensatoire interesten
« enkel strekken tot vergoeding van de
schade die het slachtoffer heeft geleden
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wegens » de vertraging in de uitkering
Overwegende dat aldus de beslisvan de schadevergoeding, en dat die ver- sing van het hof van beroep niet
traging, « zelfs -als ze te wijten was aan naar recht verantwoord is;
de nalatigheid van de schuldeiser, geen
nadeel
kon
berokkenen
aan
de
Dat het middel in die mate
beklaagde of diens verzekeraar, die trouwens ook over middelen beschikten om gegrond is;
de rechtspleging te bespoedigen », eiseres veroordeelt om aan de verweersters
verschillende vergoedingen te betalen,
verhoogd met de compensatoire interesten voor de periode vanaf de in het
Om die redenen, voegt de zaken,
arrest vastgestelde dagen tot de dag
waarop de compensatoire interesten door die op de algemene rol staan
moratoire interesten zijn vervangen,
ingeschreven onder de nrs. 2869 en
terwijl eiseres in haar conclusie en

meer bepaald in haar aanvullende conclusie betoogde dat de rechtbanken de
omstandigheid dat de beslechting van
het geschil is vertraagd door de nalatigheid of het stilzitten van het slachtoffer
zelf in aanmerking kunnen nemen, en
dat eiseres ten deze toch niet moest
opdraaien voor de nalatigheid van de
burgerlijke partijen, thans de verweersters, die bijna 6 jaar hadden gewacht
om hun vordering in te stellen; de considerans van het arrest volgens welke de
vertraging in de toekenning van de schadevergoeding geen nadeel kon berokkenen aan de beklaagde of diens verzekeraar, niet relevant is en geen antwoord
geeft op de conclusie van eiseres die
betoogde dat door de nalatigheid van de
burgerlijke partijen niet de beklaagde of
diens verzekeraar maar de burgerlijke
partijen zelf schade hebben geleden; het
arrest, door niet na te gaan of de schade
van de burgerlijke partijen al dan niet
werd veroorzaakt of onder meer werd
veroorzaakt door de fout van de burgerlijke partijen, de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt en
bovendien een dubbelzinnig antwoord
geeft op de conclusie van eiseres (schending van artikel 97 van de Grondwet)

Overwegende dat het arrest op
grond van de in het middel weergegeven vermeldingen beslist dat,
zelfs al zou het aan de nalatigheid
van de verweersters te wijten zijn
dat de schade met vertraging werd
vergoed, zulks de toekenning van
compensatoire interesten niet in de
weg hoeft te staan, op de enkele
grond dat de beklaagde of diens verzekeraar over middelen beschikten
om de rechtspleging te bespoedigen;

3143, en zonder dat er grond bestaat
tot onderzoek van de overige, door
de partijen Hacklander en Groep
Josi voorgedragen middelen die
geen ruimere cassatie tot gevolg
kunnen hebben, verleent akte van
de afstand van de door Hacklander
op 1 mei 1983 ingestelde voorziening; veroordeelt genoemde partij in
de kosten van die voorziening; vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de door
Hacklander ingestelde burgerlijke
rechtsvordering tot vergoeding van
de materii:He schade die zij heeft
geleden ten gevolge van de inkomstenderving gedurende de winstgevende periode, behalve in zoverre
het aan genoemde partij het in Belgische frank omgerekend bedrag
van 152.894,51 DM toekent, en in
zoverre het bij de uitspraak over de
tegen de naamloze vennootschap
Groep Josi ingestelde burgerlljke
rechtsvorderingen, aan de burgerlijke partijen compensatoire interesten toekent; verwerpt voor het overige de voorziening van de naamloze
vennootschap Groep Josi; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de naamloze vennootschap
Groep Josi in een derde van de kosten van haar voorziening; laat de
overige kosten ten laste van de
Staat; legt de kosten van de door
Hacklander op 27 juni 1983 ingestelde voorziening ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar bet Hof van Beroep te
Brussel.
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19 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzit- het Hof van Beroep te Luik g~we
ter : de h. Legros, eerste voorzitter zen;
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui:iende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van
Over het eerste middel, afgeleid uit de
Ryn, De Bruyn en Pierre Ansiaux.
schending van de artikelen 61, eerste lid,
van de wet van 14 juli 1971 betreffende
de handelspraktijken en 97 van de
Grondwet,

Nr. 95
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KOOPHANDEL, KOOPMAN -

HANDELSPRAKTIJKEN- WET VAN 14 JULI 1971, ART. 61
- KWADE TROUW- BEGRIP.

Ingevolge art. 61 Handelspraktijkenwet
worden met geldboete gestraft zij die
met kwade trouw de bepalingen die
vermeld worden in art. 55 van de
genoemde wet overtreden; het bestaan
van dat zedelijk bestanddeel wordt
vastgesteld en de beslissing dat de
beklaagde zich met kwade trouw
schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige handelspraktijken door bedrieglijk reclame te voeren waarin
werd aangekondigd dat er binnen
afzienbare tijd een uitverkoop zou worden gehouden en de verkoop tegen
fabrieksprijzen zou geschieden, is naar
recht verantwoord als het arrest, na
het bestaan te hebben vastgesteld van
de materiele gegevens zoals de opeenvolging van verschillende vennootschappen, opgericht met de bedoeling
de genoemde wet te omzeilen en telkens opnieuw bevoorraad, de normale
voortzetting van de exploitatie gedurende vele maanden, en de misleidende reclame waarbij gewag werd
gemaakt van verkoop tegen fabrieksprijzen, oordeelt dat de handelingen
van de beklaagde in strijd zijn met
eerlijk handelsgebruik en van zijn
kwade trouw doen blijken.
(DELSUPEHE T. « SYNDICAT DU COMMERCE TEXTILE DE LA PROVINCE DE LIEGE • V.Z.W.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2956)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1983 door

doordat het arrest, na te hebben
beslist dat eiser misleidende reclame
had gevoerd door daarin gewag' te
maken van een uitverkoop en van verkoop tegen fabrieksprijzen en dat hij uitverkopen had gehouden in strijd met de
artikelen 24 tot 34 van genoemde wet,
bet beroepen vonnis bevestigt en beslist
dat die feiten de in artikel 61 van de wet
van 14 juli 1971 omschreven misdrijven
opleveren, hem derhalve tot een geldboete van 2.500 frank veroordeelt' en
beveelt dat bet arrest op zijn kosten in
twee dagbladen zal worden bekenc;J.gemaakt, op grand onder meer « dat de
handelingen van verdachte in strijd zijn
met de eerlijke gebruiken op handelsgebied en van zijn kwade trouw doen blijken "•
terwijl, eerste onderdeel, de bij artikel
61 van de wet van 14 juli 1971 strafbaar
gestelde feiten complexe misdrijven zijn
waarvoor is vereist dat twee bestanddelen die goed uit elkaar dienen te worden
gehouden, te zamen voorkomen, namelijk bet materieel bestanddeel, dat erin
bestaat daden te hebben verricht in
strijd met de eerlijke gebruiken op handelsgebied, en bet zedelijk bestanddeel,
ten deze de kwade trouw; het arrest ten
deze, nu bet erop wijst dat de aan eiser
verweten handelingen c van zijn kwade
trouw doen blijken "• klaarblijkelijk
enkel op grand van de opsomming van
de bij de wet verboden handelspraktijken waaraan eiser zich schuldig had
gemaakt, heeft beslist dat eiser te kwader trouw had gehandeld; het met
andere woorden geen onderzoek heeft
ingesteld naar of in ieder geval geen
andere omschrijving heeft gegeven van
de feitelijke gegevens die de beslissing
konden wettigen dat eiser niet aileen
reclame heeft gevoerd en verkopen heeft
gehouden die bet publiek hebben misleid, doch eveneens te kwader trouw de
wetsbepalingen op de handelspraktijken
heeft overtreden; daaruit volgt dat bet
arrest op grand van de hierboven weergegeven vaststellingen niet wettig kon
beslissen dat eiser te kwader trouw is
geweest, en bet bijgevolg artikel 61 van

- 187 de wet betreffende de handelspraktijken
schendt door de aan eiser ten laste
gelegde feiten bewezen te verklaren;
tweede onderdeel, de redengeving van
het arrest volgens welke « de handelingen van verdachte in strijd zijn met de
eerlijke gebruiken op handelsgebied en
van zijn kwade trouw doen blijken »
ontoereikend, ja zelfs dubbelzinnig is
doordat het Hof aan de hand hiervan
onmogelijk toezicht kan uitoefenen op de
wettigheid van de bestreden beslissing;
het immers op grond hiervan onmogelijk
is uit te maken of de uitdrukking « handelingen » uitsluitend doelt op de tegen
eiser bewezen verklaarde materii:He feiten, dan wel op bepaalde omstandigheden die met de feiten verband houden, of
zelfs op andere feiten waaruit zijn
kwade trouw zou blijken; het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat eiser zich met
kwade trouw schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige handelspraktijken door bedrieglijk reclame
te voeren waarin werd aangekondigd dat er binnen afzienbare tijd
een uitverkoop zou worden gehouden en de verkoop tegen fabrieksprijzen zou geschieden, niet aileen
het bestaan vaststelt van materii:He
gegevens die het omschrijft - de
omstandigheid dat er met de bedoeling de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken te
omzeilen, achtereenvolgens reclame
is gevoerd door verschillende vennootschappen die geregeld opnieuw
werden bevoorraad, het feit dat de
exploitatie vele maanden normaal
werd voortgezet en dat misleidende
reclame is gevoerd waarbij gewag
werd gemaakt van verkoop tegen
fabrieksprijzen
doch daaruit
tevens besluit dat « de handelingen
van verdachte in strijd zijn met de
eerlijke gebruiken op handelsgebied
en van zijn kwade trouw doen blijken »;
Dat het arrest aldus ondubbelzinnig het bestaan van het zedelijk
bestanddeel vaststelt en dit afleidt
uit feitelijke gegevens die het nader

aanduidt; dat de beslissing rtaar
recht is verantwoord;
Dat geen van beide onderdelen
kunnen worden aangenomen;
Over bet tweede middel, ...
En overwegende dat, wat · ' de
beslissing op de strafvorder~ng
betreft, de substantiEHe of op st~af
fe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig ·de
wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 oktober 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitte:v Verslaggever : de h. Screvens, afdelip.gsvoorzitter - Gelijkluidende conc~usie
van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaat : mr. De Bruyn.
'
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN- GEEN VERMELDING VAN DE
NAMEN VAN DE MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN VAN DE GRIFFIER, DIE
TEGENWOORDIG WAREN OP DE ZITTING
WAAROP DE ZAAK IS BEHANDELD- ONWETTIG ARREST.

2° OPENBAAR MINISTERIE ..:...

STRAFZAKEN- GEEN VERMELDING VAN DE NAAM
VAN DE MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE. TEGENWOORDIG OP DE ZITTING
WAAROP DE ZAAK IS BEHANDELD - ONWETTIG ARREST.

3° GRIFFIE, GRIFFIER -

STRAFZAKEN
- GEEN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE
GRIFFIER, TEGENWOORDIG OP DE ZITI'ING
WAAROP DE ZAAK IS BEHANDELD- ONWETTIG ARREST.

-
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1°, 2° en 3° Onwettig is het arrest van het
hoi van beroep, zitting houdend in correctionele zaken, wanneer het procesverbaal van de terechtzitting, waarop
de zaak is behandeld, de naam niet
vermeldt. van de op de zitting tegenwoordige magistraat van het openbaar
ministerie en evenmin de naam van de
griffier die het proces-verbaal heeft
ondertekend, en het arrest het ontbreken van die vermeldingen nergens
goedmaakt (1). (Artt. 190, 210, 273 en
335 Sv.; artt. 137, 138 en 170 Ger.W.;
art. 1 wet 17 april 1878.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
19 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

(ARNOULD)
ARREST ( vertaJing)

Nr. 97

(A.R. nr. 2991)

HET. HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1983 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 190, 210, 273, 335
van het Wetboek van StrafVordering, 137,
138, 170 van het Gerechtelijk Wetboek,
en 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van StrafVordering :

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van
15 februari 1983, waarop het Hof
van Beroep te Brussel de zaak correctioneel heeft behandeld, de naam
niet ver:rpeldt van de op de zitting
tegenwoordige ma.gistraat van het
openbaar ministerie en evenmin de
naam van de griffier die dit procesverbaal heeft ondertekend;
· Overwegende dat het op 30 maart
1983 in deze zaak gewezen arrest
nergens dat gebrek goedmaakt; dat
het Hof ten gevolge van het ontbreken van die vermeldingen onmogelijk kan nagaan of op de terechtzitting een wettig bevoegde magistraat
van het openbaar ministerie en griffier tegenwoordig zijn geweest;

---------------1
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KAMER -

RECHTERLIJKE

ORGANISATIE

SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- STRAFZAKEN - VONNIS NA CASSATIE RECHTER DIE HEEFT DEELGENOMEN AAN
HET VERNIETIGDE VONNIS EN DIE DEEL UITMAAKT VAN HET RECHTSCOLLEGE DAT UITSPRAAK DOET NA CASSATIE - NIETIG VONNIS.

Een rechter die aan een vernietigd vonnis heeft deelgenomen, kan geen zitting nemen in het gerecht dat opnieuw
uitspraak doet na cassatie (1).
(HIGNY)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3069)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 april 1983 in boger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers, rechtdoende als rechtscollege waarnaar
de zaak is verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 8 september 1982;
Gelet op de beschikking van
7 juni 1983 van de eerste voorzitter
waarbij wordt beslist dat de rechts-

Nota arrest nr. 96 :
(1) Zie Cass., 2 jan. 1961 (Bull. en Pas., 1961,
1, 462), 28 april en 9 juni 1969 (A.C., 1969, 812
en 986).

Nota arrest nr. 97 ;

(1) Cass., 16 jan. 1961 (Bull. en Pas., 1961, I,
525) en 11 maart 1968 (A.C., 1968, 920).
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pleging vanaf de terechtzitting in Nr. 98
het Frans zal worden gevoerd;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 1110,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
427 tot 429 van het Wetboek van Strafvordering :

2•
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AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, AUTOCARS, TAXI'S - EXPLOITATIE VAN
DE TAXIDIENSTEN -

VEROORDELING VAN

Overwegende dat 4et Hof bij
TAXICHAUFFEUR WEGENS FElTEN WAAROP,
arrest van 8 september 1982 het
ZOALS ZE ZIJN OMSCHREVEN, GEEN STRAF lg
vonnis van de Correctionele RechtGESTELD - ONWETTIGE BESLISSING.
bank te Verviers van 25 januari
1982, waarbij in hager beroep uit- Onwettig is het vonnis dat een
beklaagde veroordeelt ter zake dat hij,
spraak is gedaan over de tegen
als taxichauffeur die nochtans wist dat
eiser
ingestelde
strafvordering,
hij aangesproken werd door een met
heeft vernietigd en de zaak naar
een mandaat van gerechtelijke politie
dezelfde doch anders samengestelde
belaste beambte, heeft geweigerd zich
rechtbank heeft verwezen;
aan diens controle te onderwerpen,
Overwegende dat genoemde rechtbank het bestreden vonnis heeft
gewezen hoewel ze onder meer was
samengesteld uit de rechter-plaatsvervanger Ohn, die reeds had deelgenomen aan de op 25 januari 1982
vernietigde beslissing;
Overwegende dat, krachtens het
in de artikelen 1110, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, 427 tot
429 van het Wetboek van Strafvordering neergelegde beginsel, de
rechter die heeft deelgenomen aan
een vernietigde beslissing, geen zitting kan houden in het gerecht dat
na cassatie opnieuw uitspraak doet;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak nf\ar
de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te Verviers, zitting
houdende in hager beroep.

__-_-____-__-_------

~--

geen gevolg heeft gegeven aan zijn
aanmaningen en hem het recht van
toegang tot zijn voertuig heeft ontzegd,
nu noch bij de artt. 19 en 21 van het
KB. van 2 april houdende politiereglement betreffende de exploitatie van
taxidiensten, noch bij enige andere
wettelijke bepaling straf is gesteld op
de aldus omschreven feiten.

(SAKELLARIDIS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3115)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 mei 1983 in. hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

A. In zoverre de voorziening is·
gericht tegen de beslissing waarbij
eiser van de telastlegging A wordt
vrijgesproken :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
B. Op het overige van de voorziening:

19 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, .eerste voorzitter Over het middel, ambtshalve afgeleid
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- uit de schending van de artikelen 9 van
dende conclusie van de h. Velu, advo- de Grondwet, 2, eerste lid, van het Strafwetboek, 19 en 21 van h~t k_onin~lijk
caat-generaal.

-
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besfuit van 2 april 1975 houdende poJitiereglement betreffende de exploitatie van
de taxidiensten :

Nr. 99

2'
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Qyerwegende dat het bestreden
voq:nis eiser veroordeelt, ter zake 1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN
dat', hij als taxichauffeur, die nochVRLJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE - WETtans. wist dat bij aangesproken werd
BOEK VAN STRAFVORDERING, ARTT. 159 EN
191 - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING
door een met een mandaat van
VOOR DE STRAFRECHTER INGESTELD DOOR
ger'echtelijke politie belaste beambDE VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE - GEEN ·
te, :geweigerd heeft zich aan de conVORDERING DIE KAN WORDEN INGESTELD
trol.e. te onderwerpen en geen gevolg
TEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE.
heeft gegeven aan de aanmaningen
(tela,stlegging B) en hem het recht
RECHTSVORDEvan toegang tot zijn voertuig ont- 2° BURGERLIJKE
RING
VRIJSPRAAK
VAN
DE BEKLAAGDE
zegd heeft (telastlegging C);
- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTT.
159 EN 191 - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING
DOOR
DE
VRIJGESPROKEN
BEKLAAGDE
VOOR
DE
STRAFRECHTER
INGESTELD - GEEN VORDERING DIE KAN
WORDEN INGESTELD TEGEN HET OPENBAAR
MINISTERIE.

Overwegende dat noch bij de in
het. bestreden vonnis opgegeven
artikelen 19 en 21 van het koninklijk besluit van 2 december 1975
houdende politiereglement betreffende de exploitatie van de taxidienOPENBAAR MINISTERIE - STRAFsten, noch bij enige andere wetsbe- 3° ZAKEN
- VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE
paling een straf wordt opgelegd voor
- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTT.
de aldus omschreven feiten;
159 EN 191 - VORDERING TOT SCHADEVEROverwegende dat de kosten van
de ~trafvordering ten laste moeten
blijyen van de Staat;

GOEDING VOOR DE STRAFRECHTER INGESTELD
DOOR
DE
VRIJGESPROKEN
BEKLAAGDE - GEEN VORDERING DIE TEGEN
HET OPENBAAR MINISTERIE KAN WORDEN
GERICHT.

4° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN DE STRAFRECHTER WAARBLJ DE STAAT TOT SCHADEVERGOEDING
JEGENS
DE
VRIJGESPROKEN
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD - GEEN
VORDERING TEGEN DE STAAT AANHANGIG
BIJ DE RECHTBANK - STAAT NIET IN DE
GELEGENHEID GESTELD ZIJN VERWEERMIDDELEN VOOR TE DRAGEN - ONWETTIGE
BESLISSING.

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van de
door eiser voorgedragen middelen,
vernietigt het bestreden vonnis, in'·
zoverre het Sakellaridis strafrechtelijk veroordeelt; verwerpt de voorziening voor het overige; laat de kosten 5° STAAT - BESLISSING VAN DE STRAFten laste van de Staat; beveelt dat
RECHTER WAARBLJ DE STAAT TOT SCHADEVERGOEDING JEGENS DE VRLJGESPROKEN
van dit arrest melding zal worden
BEJC¥AGDE EN IN DE KOSTEN WORDT VERgemaakt op de kant van het gedeelOORDEELD - GEEN VORDERING TEGEN DE
telijk vernietigde vonnis; beslist dat
STAAT AANHANGIG BIJ DE RECHTBANK er geen grand is tot verwijzing.
STAAT NIET IN DE GELEGENHEID GESTELD
ZIJN VERWEERMIDDELEN VOOR TE DRAGEN
- ONWETTIGE BESLISSING.

19 oktober 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- 6° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
dende conclusie van de h. Velu, advoBESLISSING VAN DE STRAFRECHTER
caat-generaal.
WAARBIJ DE STAAT VEROORDEELD WORDT

Tr----
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TOT BETALING VAN DE KOSTEN VAN EEN
Tt.!S~ENVORDERING
INGESTELD DOOR DE
VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE - GEEN VORDEillNG TEGEN DE STAAT AANHANGIG BIJ DE
REjCHTBANK - STAAT NIET IN DE GELEGENHJ!:ID GESTELD ZIJN VERWEERMIDDELEN
VOQR TE DRAGEN - ONWETTIGE BESLISSING.

7° STAAT -

BESLISSING VAN DE STRAFREQf!TER WAARBIJ DE STAAT, DIE GEEN BURGE}RLIJKE PARTIJ IS, IN DE KOSTEN VAN EEN
DOOR DE VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE
TEpEN HET OPENBAAR MINISTERIE INGESTE):.DE TUSSENVORDERING WORDT VEROORm;jELD - ONWETTIGE BESLISSING.

8° dERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
BESLISSING VAN DE STRAFRECHTER
WAARBIJ DE STAAT, DIE GEEN BURGERLIJKE
PARTIJ IS, IN DE KOSTEN VAN EEN DOOR DE
VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE TEGEN HET
OPENBAAR MINISTERIE INGESTELDE TUSSENVORDERING
WORDT
VEROORDEELD
ONWETTIGE BESLISSING.

g0 OPENBAAR MINISTERIE _

STRAF-

ZAKEN - BESLISSING VAN DE STRAFRECHTER WAARBIJ DE STAAT, DIE GEEN BURGERLUKE PARTIJ IS, IN DE KOSTEN VAN EEN
DOOR DE VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE
TEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE INGESTELDE TUSSENVORDERINQ: WORDT VEROORDEELD - ONWETTIGE BESLISSING.

1•, 2• en 3• Wanneer de politierechtbank

of de correctionele rechtbank beslist
dat het aan de beklaagde ten laste
gelegde feit geen wanbedrijf noch
overtreding is, mag de rechtbank,
krachtens de artt. 159 en 191 Sv.,
alleen uitspraak doen over de door de
beklaagde tegen de burgerlijke partij
ingestelde tussenvorderingen tot vergoeding van de schade die hij door de
vervolgingen heeft geleden; de vorderingen bedoeld in die bepalingen kunnen niet tegen het openbaar ministerie
worden ingesteld (1).
4•, 5• en 6• Onwettig is de beslissing van

de strafrechter die de Staat veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan de vrijgesproken beklaagde
en in de kosten van een tussenvordering van Jaatstgenoemde tegen het
openbaar ministerie, zonder dat een
vordering tegen de Staat aanhangig is
(1), (2) en (3) Zie de verwijzingen in de
concl. O.M. in Bull. en Pas., 1984, I, A.R.
nr. 3117, nr. 99.

bij de rechtbank en zonder dat deze de
gelegenheid heeft gehad zijn verweermiddelen voor te dragen (2). (Artt. 3, 4,
159 en 162 Sv.; algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen over
niet gevorderde zaken vastgelegd in
art. 1138, 2•, Ger.W.; algemeen begip.sel
van het recht van verdediging.)
7•, 3• en g• Wanneer de beklaagde is VI"ij-

gesproken, kunnen noch de Staat,
indien hij geen burgerlijke partij is,
noch het openbaar ministerie veroordeeld worden in de aan de vervolging
verbonden kosten; onwettig is derhalve
de beslissing van de strafrechter waarbij de Staat, die geen burgerlijke partij
is, in de kosten van een door de vrijgesproken beklaagde tegen het openbaar
ministerie ingestelde tussenvordering
wordt veroordeeld (3). (Artt. 162, 176,
194 en 368 Sv.)
·
(PROCUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE BELGISCHE STAAT - MIN. V.
JUSTITIE T. VERSTRAETE, RAMPELBERGS)
ARREST ( vertaJinlf)

(A.R. nr. 3117)

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
1. De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij uiteen
te zetten dat de Minister van Justitie hem bij schrijven van 6 juni
1983,
Bestuur
der
Wetgeving,
nr. 7/6340/0.J./M.Q., bevel heeft
gegeven bij het Hof, overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering, aangifte te doen van
het in kracht van gewijsde gegane
vonnis, dat op 3 september 1982 is
gewezen door de Politierechtbank te
Nijvel en waarbij de Belgische
Staat, op grond van de artikelen 159
en 191 van het Wetboek van Strafvordering, wegens een door magistraten van het openbaar ministerie
begane fout, enerzijds wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 10.000 frank aan de

. .;. _ 192 beklaagden Verstraete Alain, meubelmaker, wonende te Waterloo,
av~nue des Vieux Am.is 24, en Rampelbergs Benoit, lesgever, wonende
te Wezembeek, Leopold III-laan 73,
die zijn vrijgesproken van de hun
ten laste gelegde opzettelijke slagen,
anderzijds wordt verwezen in de
eventuele kosten van de door voornoemden ingestelde tussenvorderingen.
Genoemd vonnis is in strijd met
de wet, om ten minste drie redenen:
a) Het schendt de artikelen 159
en 191 van het Wetboek van Strafvordering, doordat het, om de bij
conclusie ter terechtzitting van
2 oktober 1981 ingestelde tussenvordering van Verstraete en Rampelbergs ontvankelijk te verklaren en
de Belgische Staat te veroordelen
om aan iedere eiser 10.000 frank te
betalen, onder meer erop wijst : dat
« de procedure die de rechtbank
moet volgen in geval van vrijspraak
van beklaagde wordt geregeld door
de artikelen 159 en 191 van het Wethoek van Strafvordering : indien het
feit noch een wanbedrijf noch een
overtreding oplevert, vernietigt de
rechtbank het onderzoek, de dagvaarding en alles wat erop gevolgd
is, ontslaat de beklaagde van rechtsvervolging en beslist over de vorderingen tot schadevergoeding », dat
« geen van beide artikelen beperkingen stelt aan die vordering tot schadevergoeding », dat het « dus fout
zou zijn te beweren dat de Belgische Staat niet onder de toepassing van die artikelen zou vallen »,
dat « de artikelen 136, 358 en 447
van bedoeld wetboek weliswaar
enkel schadevergoeding toekennen
ten laste van de burgerlijke partijen
of de aangevers », doch dat « er
geen enkele reden bestaat om die
artikelen niet te beschouwen als bijzondere toepassingen van de meer
algemene regel die in de artikelen
159 en 191 ligt vervat », dat « de.
rechtsvordering van de eisers tegen
de Belgische Staat dus niet in strijd
is met het positief recht » en « ont-

vankelijk is op grand van de artikelen 159 en 191 van het Wetboek van
Strafvordering », terwijl, wanneer
de politierechtbank of de correctionele rechtbank beslist dat het aan
een beklaagde ten laste gelegde feit
geen wanbedrijf of overtreding is,
de rechtbank, krachtens de artikelen 159 en 191 van voormeld wethoek, aileen uitspraak mag doen
over de door de beklaagde tegen de
burgerlijke partij ingestelde tussenvorderingen tot vergoeding van de
schade die hij door de vervolgingen
heeft geleden.
b) Het
aangegeven
vonnis
schendt de artikelen 3, 4, 159 en 162
van het Wetboek van Strafvordering
en miskent het in artikel 1138, 2o,
van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk het verboden is uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken, alsook het algemeen beginsel
van het recht van verdediging, doordat het de Belgische Staat veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan Verstraete en Rampelbergs
en hem verwijst in de eventuele
kosten van de beide tussenvorderingen, terwijl de rechtbank die veroordeling heeft uitgesproken zonder dat
de tegen de Belgische Staat ingestelde vorderingen bij haar aanhangig waren gemaakt, en zonder dat
deze de gelegenheid heeft gehad
zijn verweermiddelen voor te dragen.
c) Het aangegeven vonnis schendt
artikel 162 van het Wetboek van
Strafvordering, doordat het de Belgische Staat verwijst in de eventuele kosten van de beide tussenvorderingen, terwijl de Staat in deze
zaak niet optrad als burgerlijke partij en dat, in geval van vrijspraak
van de beklaagde, noch de Staat indien hij geen burgerlijke partij is
- noch het openbaar ministerie
kunnen worden veroordeeld in de
aan de vervolging verbonden kosten.
De uit te spreken vernietiging kan
geen schade toebrengen aan de burgerlijke belangen van Verstraete en
Rampelbergs, nu het bestreden von-

- 193 nis te kunnen aanzien blijft bestaan
en gezag van gewijsde behoudt en
deze voorziening enkel strekt tot
vernietiging van het vonnis in het
belang van de wet;
2. Subsidiair heeft de ondergetekende procureur-generaal de eer om
van dit vonnis op grand van de artikelen 442 van het Wetboek van
Strafvordering en 1089 van het
Gerechtelijk Wetboek bij het Hof
aangifte te doen wegens de hierboven uiteengezette gronden van
onweitigheid.

van het Wetboek van Strafvordering, wegens een door magistraten
van het openbaar ministerie begane
fout, enerzijds veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding van
10.000 frank aan de beklaagden
Verstraete Alain, meubelmaker,
wonende te Waterloo, avenue des
Vieux Amis 24, en Rampelbergs
Benoit,
lesgever,
wonende
te
Wezembeek, Leopold III-laan 73, die
zijn vrijgesproken van de hun ten
laste gelegde opzettelijke slagen,
anderzijds verwijst in de eventuele
kosten van de door voornoemde
ingestelde tussenvorderingen; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde
vonnis; beslist dat er
Om die redenen, vordert de onder- geen grand is
tot verwijzing.
getekende procureur-generaal dat
het den Hove behage het aangege19 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzitven vonnis in het belang van de wet ter : de h. Legros, eerste voorzitter te vernietigen, in zoverre het de Bel- Verslaggever : de h. Screvens, afdelingsgische Staat, op grand van de arti- voorzitter - Gelijkluidende conclusie
kelen 159 en 191 van het Wetboek van de h. Velu, advocaat-generaal.
van Strafvordering, wegens een
door magistraten van het openbaar
ministerie begane fout, enerzijds
veroordeelt tot betaling van een
schadevergoeding van 10.000 frank Nr. 100
aan de beklaagden Verstraete en
Rampelbergs die zijn vrijgesproken
1• KAMER - 20 oktober 1983
van de hun ten laste gelegde opzettelijke slagen, anderzijds verwijst in
de eventuele kosten van de door
voornoemden ingestelde tussenvor- 1° OVEREENKOMST - PARTIJ DIE ZICH
DOOR EEN AANGESTELDE OF DOOR EEN
deringen; te bevelen dat van dit 1 ANDERE
PERSOON LAAT VERVANGEN VOOR
arrest melding zal worden gemaakt
DE UITVOERING VAN EEN CONTRACTUELE
op de kant van het vernietigde vonQUASI-DELICTUELE FOUT
·VERBINTENIS nis en te beslissen dat er geen
VAN DIE ANDERE - SCHADE !)IE NIET TE
grand is tot verwijzing.
VOORZIEN WAS TEN TIJDE VAN HET AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST - VOORBrussel, 20 juni 1983.
WAARDEN.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
2° RECHT VAN VERDEDIGING- BVR(get.) Velu ».
GERLIJKE ZAKEN - VERWEER GEGROND OP
DE REGELS INZAKE CONTRACTUELE AANGelet op artikel 442 van het WetSPRAKELIJKHEID - BEVOEGDHEID VAN DE
hoek van Strafvordering, met aanneRECHTER OM EEN NIET UITDRUKKELIJK
ming van de subsidiaire gronden
DOOR DE PARTIJEN AANGEVOERDE REGEL
van deze vordering, vernietigt het
TOE TE PASSEN.
aangegeven vonnis van 3 september
1982 van de Politierechtbank te Nij- 3° RECHTBANKEN
BURGERLIJKE
vel in het belang van de wet, in
ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
zoverre het de Belgische Staat op
OM DE DOOR DE PARTIJEN VOORGEDRAGEN
grand van de artikelen 159 en 191
REDENEN AAN TE'VULLEN- VOORWAARDEN.
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1" Wanneer een partij bij een overeen-

komst zich door een ander heeft laten
vervangen voor de uitvoering van een
contractuele verbintenis en deze ten
gevolge van een quasi-delictuele lout
andere dan aan een slechte uitvoering
van de overeenkomst te wijten schade
heeft veroorzaakt, kan de rechter
beslissen dat die schade in feite niet te
voorzien was ten tijde van het aan-.
gaan van de overeenkomst (1). (Art.
1150 B.W.)
2" en 3" Wanneer een partij betoogt dat
zij slechts contractuele verbintenissen
heeft, dan wenst zij zich impliciet te
beroepen op al de specifieke regels
inzake contractuele aansprakelijkheid;
de rechter die een van die regels toepast, doet uitspraak over een aan de
tegenspraak van de partijen onderworpen gegeven en miskent het recht van
verdediging niet (2).
(GROEP EAGLE-STAR BRUSSELSE MAATSCHAPPLJ 1821, PHOENIX CONTINENTAL, DE VERENIGDE PROVINCIEN, UNION DES ASSURANCES
DE PARIS, STERILCO T. ENTREPRISE GENERALE
DE CONSTRUCTION D'USINES MALLET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 6839, 6908 en 6909)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 mei 1982 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de op de algemene rol onder de nummers 6839,
6908 en 6909 ingeschreven voorzieningen tegen dezelfde beslissing
zijn gericht;
Dat er grond bestaat tot voeging;
I. Op de voorzieningen van de
naamloze verzekeringsmaatschappij

------------------1
(1) Zie Cass., 5 jan. 1962 (Bull. en Pas., 1962,
I, 531); 7 dec. 1973 (A.C., 1974, 395); 21 juni
1979 (A.C., 1978-79, 1230) en 8 april 1983 (A.C.,
1982-83, nr. 427).
Zie in verband met bet arrest van 7 dec.
1973, HERBOTS, R. W., 1973-74, kol. 1597; A.M.
LIMPENS,
E.D., 1975, blz. 181; FAGNART,
R.G.A.R., 1974, blz. 317; M.A. FLAMME, J.T.,
1976, blz. 358-359.

(2) Zie Cass., 22 dec. 1972 (A.C., 1973, 445);
29 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 412) en 20 jan.
1983 (A.C., 1982-83, nr. 294).

Eagle Star
Brusselse Maatschappij 1821, de naamloze vennootschap Phoenix Continental, de
naamloze vennootschap de Verenigde Provincien, de vennootschap
naar Frans recht Union des Assurances de Paris en de naamloze vennootschap Sterilco :
Over het tweede middel, door iedere
eiseres aangevoerd en afgeleid uit de
schending van de artikelen 1150 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest de rechtsvordering
die tegen verweerster, de vennootschap
Mallet, was ingesteld enerzijds door de
eiseres Sterilco tot vergoeding van de
schade die zij had geleden ten gevolge
van de brand in het haar toebehorende
industriegebouw, en anderzijds door de
eerste vier eiseressen, als gesubrogeerd
in de rechten van Sterilco, hun verzekerde, bij hun conclusie van boger
beroep, tot betaling van de vergoedingen
die aan hun verzekerde waren uitgekeerd op grond van de brandverzekering
voor het bedoelde gebouw, dat volledig
was verwoest door een brand die bet
arrest wijt aan de fout, enerzijds, van de
aangestelde van de vennootschap Gallier, die het arrest burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart op grond van artikel
1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek, en anderzijds, van verweerster in
zoverre zij aansprakelijk is voor de fouten van de vennootschap Gallier, die zij
in haar plaats heeft aangewezen om de
overeenkomst met eiseres Sterilco uit te
voeren, afwijst op de uit artikel 1150 van
het Burgerlijk Wetboek afgeleide grand
« dat ten deze de vennootschap Mallet
ten tijde van het aangaan van het contract niet kon voorzien dat de gebrekkige uitvoering ervan door haar onderaannemer de schade zou veroorzaken
waarvoor vergoeding wordt gevorderd »,
terwijl er sprake is van te voorziene
schade wanneer de schuldenaar bij het
sluiten van de overeenkomst de aard van
de schade, ongeacht de omvang ervan,
kon voorzien; het arrest, na te hebben
vastgesteld, enerzijds, dat de eiseres Sterilco en verweerster waren overeengekomen een zelfsluitende stalen eel te verlengen om het vermogen ervan te verdubbelen, anderzijds, dat voor dit werk
op een gespecialiseerd lasser een beroep
moest worden gedaan en de kostprijs de
kosten voor « het lassen ter plaatse door
onze zorgen » zou omv'atten, en ten
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slotte, dat de brand die de installaties
van eiseres Sterilco in de as heeft
gelegd, aileen is veroorzaakt door een
vonk uit het lasapparaat dat door de lasser van de vennootschap Gallier, onderaannemer van verweerster, werd gebruikt, dat hierdoor de houten bekleding
van de eel die de werkman zo onvoorzichtig was geweest niet te demonteren en te verwijderen alvorens
met het werk te beginnen, vlam vatte en
dat hij aldus een risico heeft geschapen
waarvoor hij aansprakelijk was, niet
zonder artikel 1150 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden heeft kunnen
beslissen dat die schade niet te voorzien
was; het arrest althans, nu het niet aangeeft waardoor de schade waarvoor vergoeding werd gevorderd, niet te voorzien
was en welk het criterium is om van niet
te voorziene schade te kunnen spreken,
namelijk de aard of de omvang ervan,
niet genoegzaam met redenen is
omkleed en het Hof derhalve de wettigheid ervan niet kan nagaan :

Overwegende dat het arrest, in
strijd met wat het middel betoogt,
de brand niet wijt aan de fout van
verweerster in zoverre zij aansprakelijk is voor de fouten van de vennootschap Gallier, die zij heeft aangewezen om in haar plaats de
overeenkomst met eiseres Sterilco
uit te voeren;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de brand te wijten is aan
een onvoorzichtigheid van de lasser
van de vennootschap Gallier, die het
werk uitvoerde zonder vooraf de bijzonder brandbare houten wanden
die rand de eel een thermisch isoleermateriaal omsloten, te hebben
weggenomen, en dat de vennootschap Gallier derhalve krachtens
artikel 1384, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is
voor de quasi-delictuele fout van
haar aangestelde, die de algemene
zorgvuldigheidsplicht niet is nagekomen en een andere dan aan de
slechte uitvoering van het contract
te wijten schade heeft veroorzaakt;
Overwegende dat het hof van
beroep uit die vaststellingen en consideransen wettig heeft kunnen
afleiden dat verweerster, de vennootschap Mallet, de schade niet

kon voorzien ten tijde van het aangaan van de overeenkomst;
Dat het arrest derhalve regelmatig met redenen is omkleed en naar
recht is verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel, door ieder van
de eiseressen aangevoerd en afgeleid uit
de schending van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging,
doordat het arrest, na de stelling van
verweerster volgens welke zij geen
enkele fout had begaan en dus voor de
litigieuze schade niet aansprakelijk kon
worden verklaard, te hebben verworpen
op grand van de overweging dat verweerster « in beginsel jegens eiseres Sterilco contractueel aansprakelijk is voor
de gebrekkige uitvoering door de vennootschap die zij aangewezen heeft om
de door haar zelf aangegane verbintenis
in haar plaats uit te voeren », niettemin
de rechtsvordering van de eiseressen
tegen verweerster afwijst op de uit artikel 1150 van het Burgerlijk Wetboek
afgeleide grand dat verweerster « ten
tijde van het aangaan van het contract
niet kon voorzien dat de gebrekkige uitvoering van het contract door haar
onderaannemer de schade zou veroorzaken waarvoor thans vergoeding wordt
gevorderd »,
terwijl verweerster, om haar aansprakelijkheid te betwisten, niet heeft aangevoerd dat de schade waarvoor vergoeding werd gevorderd, niet te voorzien
was, zodat de eiseressen dat gegeven
niet hebben kunnen betwisten in een op
tegenspraak gevoerd debat; het arrest,
nu het op grand van het enkele feit dat
de schade niet te voorzien was, beslist
dat de rechtsvordering van de eiseressen
tegen verweerster niet gegrond was, het
in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel miskent :

Overwegende dat verweerster, de
vennootschap Mallet, in haar conclusie van hoger beroep betoogde dat
zij jegens eiseres Sterilco slechts
contractuele verplichtingen had; dat
ze zich aldus impliciet beriep op alle
specifieke regels inzake contractuele
aansprakelijkheid en met name op
artikel 1150 van het Burgerlijk Wethoek;
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VERLIES
VAN
HET
VOORDEEL
VAN
Overwegende dat de eiseres SteGENOEMDE BESLISSING, BEHOUDENS OVERrilco niet onbekend kan zijn
MACHT.
geweest met de draagwijdte van die
conclusie wat betreft de omvang van Een nieuwe termijn om het beschikde aansprakelijkheid van de schulkende gedeelte van een echtscheidenaar en dat het arrest derhalve,
dingsvonnis over te schrijven, kan niet
door te beslissen dat de vennootworden verleend aan de echtgenoot die
schap Mallet de schade waarvoor
zich niet bevindt in een geval van
overmacht die het hem onmogelijk
vergoeding werd gevorderd, niet kon
maakt om de door art. 1275, eerste lid,
voorzien, uitspraak doet over een
Ger. W. voorgeschreven formaliteiten
aan de tegenspraak van de partijen
binnen de wettelijke termijn te vervulonderworpen gegeven en het in het
len (1).
middel vermelde algemeen rechtsbeginsel niet miskent;
(B ... T. T ...)
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
ARREST ( vertaling)
II. ...
III. ...

(A.R. nr. 6906)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel
Om die redenen, voegt de num- gewezen;
mers 6839, 6908 en 6909 van de algeOver het middel, afgeleid uit de schenmene rol ingeschreven zaken; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt ding van de artikelen 50, 51, 1275, 1276,
1277 van het Gerechtelijk Wetboek, 1147
de eiseressen in de kosten; verwerpt en
1148 van het Burgerlijk Wetboek en
de vorderingen tot bindendverkla- van het algemeen rechtsbeginsel volgens
ring van het arrest; laat de kosten hetwelk, ongeacht de bij de wet bepaalde
ervan ten laste van ieder van de gevallen, de termijnen worden verlengd
vennootschappen, eiseressen.
met de tijd gedurende welke de partij in
20 oktober 1983 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Kreit - Gelijkluidende cpnclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van
Ryn, Dassesse en Simont.

Nr. 101
1e

KAMER -

20 oktober 1983

EN
SCHEIDING
ECHTSCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - NIET-BETEKENING, BINNEN DE TERMIJN VAN TWEE MAANDEN, AAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLUKE STAND, VAN HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE
ECHTSCHEIDING WORDT TOEGESTAAN -

de volstrekte onmogelijkheid verkeert
om de handeling te verrichten waartoe
ze verplicht is,
doordat het arrest, in de redengeving
met betrekking tot de gegrondheid van
de oorspronkelijke vordering tot nietigverklaring van de op 29 februari 1980
gedane overschrijving van het vonnis
waarbij de echtscheiding werd toegestaan, erop wijst dat de eerste verweerder over een termijn van twee maanden
had beschikt, te rekenen van 23 november 1980 « om het vonnis van 16 november 1979 waarbij de echtscheiding werd
toegestaan, en het arrest van 30 juni
1980 waarbij eiseres vervallen werd verklaard van het door haar ingestelde
hoger beroep, rechtsgeldig te betekenen
aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand », dat de eerste verweerder « evenwei in de mening verkeerde dat de "op
7 januari 1981 (dus binnen de wettelijke

I----------------(~) Zie Cass., 21 april 1972 (A.C., 1972, 791);
24 Jan. 1974 (A.C., 1974, 576); 9 dec. 1976 (A.C.,
1976, 404) en 8 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 265).
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termijn) aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gedane betekening van
het arrest alleen, zonder het vonnis, voldoende was » en dat << de ambtenaar van
de burgerlijke stand terecht geweigerd
heeft om alleen het arrest van 30 juni
1980 over te schrijven »; en doordat het
arrest vervolgens op het hoofdberoep
beslist dat de eerste rechter terecht aan
de eerste verweerder de door hem bij
tegenvordering gevraagde nieuwe termijn van twee maanden om het echtscheidingsvonnis en het arrest van
30 juni 1980 te doen overschrijven, heeft
toegekend, en die beslissing grondt op de
overweging dat « de eerste rechter een
juiste beschrijving heeft gegeven van de
wel heel uitzonderlijke samenloop van
omstandigheden
waardoor
Kalman
Tamas voortaan en tegen zijn wil
beroofd was van elke wettelijke mogelijkheid tot overschrijving van het vonnis », dat de eerste verweerder « zonder
kwade trouw, vergetelheid of verzuim in
de mening kon verkeren dat bij zijn
echtscheidingsprocedure
regelmatig
gevoerd had », dat « hij niet kon voorzien dat hij door de talrijke verwikkelingen en wendingen van die procedure
niet meer in de mogelijkheid zou zijn om
het echtscheidingsvonnis rechtsgeldig te
doen overschrijven, binnen de bij artikel
1275 van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalde termijn », dat men het feit
moet indachtig zijn « dat Kalman Tamas
geconfronteerd werd met subtiele kwesties van gerechtelijk recht over de
beslechting waarvan hij in dwaling kon
verkeren », dat het niet verantwoord is
« op hem de sanctie van artikel 1277 toe
te passen, gelet op het feit dat hij zonder
ophouden zijn wil te kennen heeft gegeven om een einde te maken aan de
huwelijksband, zodat het volstrekt uitgesloten is dat hij zou hebben getwijfeld of
hij zou afzien van het voordeel van het
vonnis waarbij de echtscheiding werd
toegestaan », dat « de geest van voormelde wetsbepalingen aldus is nageleefd », en dat « Kalman Tamas derhalve genoegzaam naar recht bewijst dat
hij zich in een geval van overmacht
bevond »,
terwijl de echtgenoot, eiser tot echtscheiding, die de door artikel 1275 van
het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven formaliteit niet of niet regelmatig
heeft vervuld, binnen de bij artikel 1277
van genoemd wetboek bepaalde termijn
van twee maanden, door de rechter niet
kan worden hersteld in het voordeel van
het door hem verkregen vonnis of arrest,

tenzij hij in de volstrekte onmogelijkheid
heeft verkeerd om binnen de termijn te
handelen en zich daardoor in een geval
van overmacht bevond; de in het arrest
vastgestelde omstandigheden waaruit de
overmacht wordt afgeleid, ten deze geen
wettelijke grondslag kunnen opleveren
voor die beslissing; uit de vaststellingen
zelf van het arrest volgens welke « Kalman Tamas over een termijn van twee
maanden met ingang van 23 november
1980 beschikte om het vonnis van
16 november 1979 (...) en het arrest van
30 juni 1980 (...) rechtsgeldig te betekenen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand •, doch hij « in de mening
verkeerde dat de op 7 januari 1981 (dus
binnen de wettelijke termijn) aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand
gedane betekening van het arrest alleen,
zonder het vonnis, voldoende was »
immers enerzijds blijkt dat de eerste
verweerder de mogelijkheid had om te
handelen binnen de door artikel 1277
van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn; anderzijds, noch de
door de eerste rechter uiteengezette
samenloop van omstandigheden noch het
feit dat de eerste verweerder « zonder
kwade trouw, vergetelheid of verzuim in
de mening kon verkeren dat hij zijn
echtscheidingsprocedure regelmatig had
gevoerd », noch de omstandigheid « dat
hij niet kon voorzien dat hij door de talrijke verwikkelingen en wendingen van
die procedure niet meer in de mogelijkheid zou zijn om het echtscheidingsvonnis te doen overschrijven binnen de termijn (...) » noch het feit dat hij « werd
geconfronteerd met subtiele kwesties
van gerechtelijk recht over de beslechting waarvan hij in dwaling kon verkeren », noch het feit ten slotte « dat hij
zonder ophouden zijn wil te kennen
heeft gegeven om een einde te maken
aan de huwelijksband • impliceren dat
de eerste verweerder gedurende de termijn van twee maanden te rekenen van
23 november 1980 in de volstrekte onmogelijkheid verkeerde om het vonnis te
doen overschrijven; uit de door de feitenrechters aldus vastgestelde omstandigheden aileen blijkt dat de eerste verweerder in dwaling verkeerde - het trouwens niet eens is vastgesteld dat het
ging om een onoverkomelijke dwaling en dat hij nooit de bedoeling heeft gehad
om af te zien van het voordeel van het
echtscheidingsvonnis; daaruit volgt dat
geen enkele vaststelling en considerans
van het arrest de beslissing dat de eerste
verweerder « ten genoegen van recht
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bewijst dat hij zich in een geval van
overmacht bevond », naar recht kan verantwoorden zoals wordt vereist door de
wetsbepalingen en het algemeen rechtsbeginsel die in bet middel worden aangewezen:

Overwegende dat de appellant, die
krachtens artikel 1277 van het
Gerechtelijk Wetba.ek vervallen is
van het voordeel van het vonnis,
van dat verval kan worden ontheven
in geval van overmacht; dat het Hof
moet nagaan of de feitenrechter op
grond van de door hem vastgestelde
feiten een juiste toepassing heeft
gemaakt van het wettelijk beginsel;
Overwegende dat het bestreden
arrest erop wijst dat de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel bij
vonnis van 16 november 1979 de
echtscheiding heeft toegestaan in
het voordeel van de eerste verweerder; dat eiseres het door haar op
24 december 1979 tegen die beslissing ingestelde hoger beroep niet
ter kennis heeft gebracht van de
griffier van genoemde rechtbank en
laatstgenoemde op 7 februari 1980
aan de eerste verweerder een
getuigschrift had afgegeven waaruit
bleek dat geen hoger beroep was
ingesteld, zodat het beschikkende
gedeelte van het vonnis, dat op verzoek van de eerste verweerder op
25 februari 1980 was betekend aan
de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, thans Lasne,
werd overgeschreven in zijn registers op 29 februari 1980; dat het Hof
van Beroep te Brussel, bij arrest
van 30 juni 1980, eiseres wegens het
ontbreken van voormelde kennisgeving vervallen heeft verklaard van
het tegen het vonnis van 16 november 1979 ingestelde hoger beroep;
dat dit arrest definitief is geworden
op 23 november 1980; dat de eerste
verweerder op 7 januari 1981 het
arrest van 30 juni 1980 deed betekenen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van die gemeente en
dat die ambtenaar de overschrijving
niet verrichtte omdat nergens in het

beschikkende gedeelte de echtscheiding werd toegestaan; dat de
genoemde rechtbank van eerste
aanleg, op vordering van de procureur des Konings te Nijvel, de overschrijving van 29 februari 1980 bij
vonnis van 2 maart 1982 nietig verklaarde en aan de eerste verweerder, na diens tegenvordering te hebben aangenomen, machtiging verleende om het vonnis van 16 november 1979 binnen twee maanden te
doen overschrijven; dat het bestreden arrest het vonnis van 2 maart
1982 bevestigt met de enkele wijziging dat de aan de eerste verweerder verleende termijn zal ingaan de
dag waarop het bestreden arrest in
kracht van gewijsde zal zijn gegaan;
Overwegende dat het bestreden
arrest, na te hebben vastgesteld dat
de eerste verweerder beschikte over
een termijn van twee maanden te
rekenen vanaf 23 november 1980 om
het vonnis van 16 november 1979 en
het arrest van 30 juni 1980 rechtsgeldig te betekenen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en
dat hij in de mening verkeerde dat
de betekening van het arrest aileen
volstond, beslist dat de eerste verweerder niet kon voorzien dat hij
door de talrijke verwikkelingen en
wendingen van de procedure niet
meer in de mogelijkheid zou zijn
om het echtscheidingsvonnis binnen
de wettelijke termijn rechtsgeldig te
doen overschrijven, dat hij geconfronteerd werd met subtiele kwesties van gerechtelijk recht over de
beslechting waarvan hij in dwaling
kon verkeren en dat het uitgesloten
is dat hij enige neiging zou hebben
gehad om af te zien van het voordeel van het vonnis waarbij de echtscheiding werd toegestaan;
Dat het hof van beroep uit die
enkele omstandigheden niet wettig
heeft kunnen afleiden dat de eerste
verweerder ten gevolge van overmacht in de onmogelijkheid verkeerde om de door artikel 1275 eerste lid, van het Gerechtelijk 'wet-
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boek voorgeschreven formaliteiten
binnen de wettelijke termijn te vervullen;
Dat het middel gegrond is;

rekening houdt met de vermindering
van de koopkracht van de munt maar
ook met de evolutie van de markt der
goederen om te beslissen of de provisionele vergoeding al dan niet dient te
worden aangevuld met een bijkomend
bedrag om de onteigende in staat te
stellen zich een goed aan te schaffen
van dezelfde waarde als het goed
waarvan hij werd ontzet (1).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre dit
het hoofdberoep van eiseres niet
gegrond verklaart en uitspraak doet
E.A. T. LEIEDAL, BELGISCHE STAAT over de door de eerste verweerder (MULLIEZMIN.
V. OPENBARE WERKEN)
ingestelde vordering tot termijnverlenging en over de kosten van het
ARREST
hoger beroep; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
(A.R. nr. 3831)
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
HET HOF; - Gelet op het bestreen laat de beslissing daaromtrent
den arrest, op 29 januari 1982 door
aan de feitenrechter over; verwijst bet Hof van Beroep te Gent gewede aldus beperkte zaak naar het Hof zen;
van Beroep te Bergen.
20 oktober 1983 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal- Advocaten: mrs. VanRyn en De
Bruyn.
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Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 11 van de Grandwet en 31 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw,
doordat het arrest, na erkend te hebben dat de waarde van de gronden dient
bepaald te worden v66r de gewijzigde
bestemming, dit is zonder de voor- of
nadelen van het bijzonder plan van aanleg met bestemming nijverheidszone,
desondanks overweegt dat de waarde
van de onteigende gronden ongunstig
bei:nvloed wordt door de nabijheid van
een aanpalend industrieterrein,

terwijl uit de plaatsbeschrijving van de
door de vrederechter aangestelde deskundige blijkt en door de verweerders
nooit betwist werd dat er geen ander
industrieterrein
aan
de
litigieuze
gronden
paalt
dan
de
door
de
onteige2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN ning te verwezenlijken industriezone;
NUTI'E - VERGOEDING - VERMINDERING zodat het in aanmerking nemen van het
VAN DE KOOPKRACHT VAN DE MUNT.
bestaan van een aanpalend industrieterrein om de waarde van de onteigende
1° en 2° Art. 11 Gw., krachtens hetwelk gronden te verlagen een schending beteniemand ten algemenen nutte van zijn
eigendom kan worden ontzet dan
(1) Cass., 20 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 43),
tegen een billijke en voorafgaande verR. W., 1979-1980, kol. 1911; R.C.J.B., 1982, 100,
goeding, wordt niet geschonden maar en
noot France Maussion); 24 april 1980 (A.C.,
integendeel juist toegepast door de 1979-80,
nr. 541). Zie : G. SUETENs-BOURrechter die, bij het bepalen van het GEOIS, « Waardering bij onteigening •, T.P.R.,
definitief bedrag van die vergoeding, 1970, biz. 33; G. SUETENs-BoURoEms, « De onteiop de dag van de uitspraak niet aileen geningsvergoedingen », R. W., 1974, kol. 2079.
1° GRONDWET -

ARTIKEL 11 - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - BILLIJKE
EN VOORAFGAANDE SCHADELOOSSTELLING.

t-----------------
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kent van het grondwettelijk voorschrift
van billijke schadeloosstelling :

Overwegende dat het arrest onder
I. A, op bladzijde 4, spreekt van een
« aanpalend industrieterrein », maar
op bladzijde 3 nader preciseert dat
het betreft « een aangelegd industrieterrein » en « een reeds in
gebruik genomen industrieterrein »;
dat het middel het heeft over een
dank zij de onteigening « te verwezenlijken » industrieterrein;
Overwegende dat het arrest niet
wordt aangevochten wegens miskenning van de bewijskracht van akten
noch wegens inachtneming van feiten die niet door partijen zouden
zijn aangevoerd of niet regelmatig
·aan de beoordeling van de feitenrechter werden overgelegd;
Overwegende dat het onderzoek
van het middel het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 11 en 97
van de Grondwet,
doordat bet arrest, bij het bepalen van
de aan derde eiser toekomende vergoeding wegens het verlies van het gebruik
van de onteigende gronden, de als drempelgeld verschuldigde vergoeding bepaalt
op 250.000 frank, als verlies van een
kans om de vergoeding wegens verlating
van het landbouwbedrijf te ontvangen,
terwijl, eerste onderdeel, deze overweging geen antwoord vormt op het betoog
van eiser dat de realiteit is dat hij, wanneer hij zich wil reYnstalleren, hoe dan
ook drempelgeld zal betalen;
tweede onderdeel, de overweging dat
niet vaststaat dat de eiser drempelgeld
zal moeten betalen wanneer hij een
andere hofstede aankoopt of pacht, en
dat, indien hij toch drempelgeld zou
moeten betalen, hij dan de nodige maatregelen zal kunnen nemen om het drempelgeld te recupereren, de schending
betekent van het grondwettelijk voorschrift dat de schadeloosstelling voorafgaand moet zijn :

Overwegende dat de woorden
dan zal hij de nodige maatregelen
kunnen nemen om het drempelgeld

te recupereren '' niet beduiden dat
het hof van beroep oordeelt dat
derde eiser, later, zo hij een ander
landbouwbedrijf betrekt en drempelgeld moet betalen, een nieuwe procedure zal kunnen inleiden tegen de
verweerders om een bijkomende
onteigeningsvergoeding te bekomen;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 11 van de Grandwet,
doordat bet arrest de door de eisers
gevorderde verhoging der onteigeningsvergoeding wegens muntontwaarding
weigert op grond dat de eenvoudige vermindering van de koopkracht op zichzelf
niet bepalend is,
terwijl de rechter zich, om de vergoeding te bepalen, moet stellen op de dag
van zijn beslissing en rekening moet
houden met de vermindering van de
koopkracht van de munt sinds de dag
waarop de vergoeding werd vastgesteld :

Overwegende dat het arrest eerst
aanneemt dat de vergoeding bij
onteigening, om billijk te zijn, even
groot moet zijn als het bedrag dat
moet worden betaald om zich een
ander goed aan te schaffen van
dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende onzet werd en
dat de feitenrechter, indien hij oordeelt dat de vergoeding welke voordien ter beschikking werd gesteld
van de onteigende, niet toereikend
was op het ogenblik van de toekenning ervan, zich, om het supplementaire bedrag te ramen, moet stellen
op de dag van zijn beslissing en, in
voorkomend geval, rekening moet
houden met de vermindering van de
koopkracht van de munt of met de
stijging op de markt der goederen
sinds de dag waarop de vergoeding
werd vastgesteld; dat het arrest
daaraan toevoegt dat niet de koopkracht op zichzelf bepalend is voor
het bedoelde supplementair bedrag,
maar wei of de onteigende zich met
het toegekende bedrag een goed kan
aanschaffen van dezelfde waarde. als
het goed waarvan hij onzet werd en,
vervolgens, dat de eisers het bewijs
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SING OPLEGT - OPENBAARHE!D VAN DE
niet leveren dat zodanig supplemenBEHANDELING EN DE UITSPRAAK - DRAAGtair bedrag verantwoord is;
WIJDTE.
Overwegende dat de rechter die
bij het bepalen van het definitief 1° en 2° Wanneer een beslissing van de
bedrag van de vergoeding op de dag
provinciale raad van de Orde van
Architecten bij wijze van tuchtstraf
van de uitspraak rekening houdt,
een schorsing heeft opgelegd van ·het
niet aileen met de vermindering van
recht het beroep van architect uit te
de koopkracht van de munt, maar
oefenen, en tegen die beslissing hoger
ook met de evolutie van de markt
beroep is ingesteld bij de raad van
der goederen, om te beslissen of de
beroep van de Orde van Architecten, is
provisionele vergoeding al dan niet
het voor de nakoming van de regel
dient te worden aangevuld met een
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten
bijkomend bedrag om de onteigende
van de Mens, volgens welke behandeJing en uitspraak in het openbaar moein staat te stellen zich een goed aan
ten plaatshebben, voldoende dat die
te schaffen van dezelfde waarde als
regel in acht wordt genomen door de
het goed waarvan hij ontzet werd,
raad van beroep, die immers een rechartikel 11 van de Grondwet niet
terlijke instantie met voile rechtsschendt maar het integendeel juist
macht is en bevoegd om de beslissintoepast;
gen van de provinciale ·raad in Ieite en
in rechte te toetsen (1).
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
(M ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

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

(A.R. nr. 3859)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 7 oktober 1982
21 oktober 1983 - 1• kamer - Voorzit- gewezen door de raad van beroep
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter van de Orde van Architecten, met
- Verslaggever : de h. Soetaert het Nederlands als voertaal;

Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van Heeke en Claeys Bouuaert.

RADEN VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN BEHANDELING EN UITSPRAAK - OPENBAARHEID.

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 6, lid 1, van het Verdrag
van 4 november 1950 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,
doordat de bestreden beslissing, die de
beslissing van de provinciale raad van de
Orde van Architecten bevestigt en tevens
steunt bij de beoordeling van de twee
telastleggingen op de vaststellingen in de
beslissing van de provinciale raad, enerzijds oordeelt dat artikel 6, lid 1, van het
Verdrag van 4 november 1950 van toepassing is op ·het onderhavig geval, en
anderzijds het verweer van eiser, dat de
beslissing van de provinciale raad van de
Orde van Architecten nietig is om de
reden dat de procedure voor deze raad

RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6, 1 - TUCHTMAATREGEL DIE EEN SCHOR-

(1) Zie Cass., 14 april 1983, volt. terecht.,
A.R. hr. 6789 (A.C., 1982-83, nr 441) met concl.
adv.-gen. Velu, en 24 JUm 1983 (A. C., 1982'83,
nrs. 442 en 594).
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1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHT -

2°
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niet in het openbaar werd gevoerd, alsook de beslissing van deze raad niet in
het openbaar werd gewezen, verwerpt
om de reden dat eiser voor de provinciale raad niet de openbaarheid van de
behandeling van zijn zaak had gevraagd,

terwijl, krachtens artikel 6, lid 1, van
het Verdrag van 4 november 1950, de
openbare behandeling van een zaak de
regel is en niet dient te worden aangevraagd, zodat de bestreden beslissing,
door te oordelen dat de beslissing van de
provinciale raad niet nietig is daar eiser
voor deze raad niet de openbare behandeling van zijn zaak had aangevraagd en
door vervolgens de beslissing van de provinciale raad te bevestigen en bovendien
te steunen op · vaststellingen van deze
beslissing, zich de nietigheid van de
beslissing van de provinciale raad heeft
eigen gemaakt en een schending inhoudt
van de in het middel vermelde wettelijke
bepaling :

Nr. 104
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1o CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - DUBBELZINNIGHEID - BESLISSING, VATBAAR VOOR TWEEERLEI UITLEGGING EN DIE NAAR BEIDE UITLEGGI!'fGEN
ONWETTIG BLIJFI' - MIDDEL AFGELEID: UIT
SCHENDING VAN ART. 97 GW. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2o WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - AL DAN NIET PASSENDE BETREKKING BESLISSING GEGROND OP OVERWEGINGEN VAN FAMiqALE
AARD - BESLISSING NIET NAAR RECHT VERANTWOORD.

1o Niet ontvankelijk is het middel dat
is afgeleid uit schending van art, 98
Gw. en enkel betoogt dat de beslissing
die voor tweeerlei uitlegging vatqaar
is, in beide interpretaties onwettig is,
Overwegende dat het voor de
daar zodanige grief niets te maken
nakoming van de door artikel 6,
heeft met schending van art. 97 Gw.
lid 1, van het Verdrag tot Bescher-

(1).
ming van de Rechten van de Mens
en. de Fundamentele Vrijheden voor- 2° Niet naar recht verantwoord is de
geschreven regel dat behandeling en
beslissing dat een dienstbetrekking
uitspraak in het openbaar moeten
niet passend is op grand van ove.z:wegingen van familiale aard, wanneer
plaatshebben, voldoende is dat die
niet wordt vastgesteld dat deze overregel in acht wordt genomen, zoals
wegingen een zwaar beletsel vormen
ten deze, door de raad van beroep,
(2). (Art. 46, 1°, M.B. 4 juni 1964.)
die immers een rechterlijke instantie met voile rechtsmacht is,
bevoegd om de beslissingen van de
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
provinciale raad in feite en in rechte
T. SMEYS)
te toetsen;
ARREST

Dat het middel faalt naar recht;

(A.R. nr. 3931)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1982 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schenOm die redenen, verwerpt de ding
van de artikelen 133 en 134 van het
voorziening; veroordeelt eiser in de koninklijk besluit van 20 december 1963
kosten.
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid,
21 oktober 1983 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, advocaatgeneraal
Advocaten : mrs. Van
Ommeslaghe en -Bijtzler.

gewijzigd

inzonderheid

wat

(1) Cass., 11 dec. 1980 (A. C., 1980-81, nr. 223)
en 22 april 1983 (ibid., 1982-83, nr. 463).
(2) Zie Cass., 22 maart 1982 (A.C., 1981-82,
nr. 438).
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genoemd artikel 133 betreft door de
koninklijke besluiten van 7 december
1973, 26 januari 1967, 24 oktober 1967,
15 mei 1970 en 6 oktober 1978, voor zover
nodig van de wijzigende bepalingen, en
van de artikelen 46, inzonderheid eerste
lid, van bet ministerieel besluit van
4 juni 1964 inzake werkloosheid, 870 van
bet Gerechtelijk Wetboek, 1315 van bet
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster door een beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur niet tot werkloosheidsuitkeringen werd toegelaten gedurende een
periode van vier weken en dat deze
beslissing gemotiveerd was door bet feit
dat verweerster op 8 april 1980 haar
betrekking als lijnarbeidster bij de
naamloze vennootschap Renault te Vilvoorde had verlaten op advies van haar
huisarts die van oordeel was dat ze geen
ploegwerk meer mocht doen, dat de
geneesheer van het gewestelijk bureau
haar geschikt bevonden had voor
bewuste betrekking, dat ze bet werk had
verlaten zonder wettige reden en derhalve werkloos was door eigen schuld of
toedoen, beslist dat verweerster haar
werk niet zonder wettige reden heeft
verlaten, en daartoe uitsluitend steunt op
de consideransen : dat bet gezin van verweerster twee jonge kinderen telt; dat
haar echtgenoot eveneens in een ploegenregeling is tewerkgesteld; dat haar
huisdokter haar aangeraden had voor
onbepaalde tijd niet meer in ploegenstelsel te arbeiden; dat de woonplaats van
verweerster te Wilsele is en de werkplaats te Vilvoorde,
terwijl bet arrest aangetast is door
dubbelzinnigheid, althans onduidelijkheid in de motivering, aangezien onzeker
blijft ofwel dat het arrest zijn beslissing
omtrent de wettigheid van de werkverlating door verweerster laat steunen op de
reden dat de door haar verlaten dienstbetrekking niet passend was omwille
van haar • lichamelijke ongeschiktheid »
in de zin van artikel 133 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, in
welk geval bet arrest bet verwijt treft,
enerzijds, dat het op niet regelmatig
gemotiveerde wijze de genoemde beslissing kon nemen zonder te antwoorden
op het door eiser in zijn verzoekschrift
aangevoerde middel, luidens hetwelk
verweerster geen gebruik maakte van de
haar door de artikelen 37 en 38 van bet
ministerieel besluit van 4 juni 1964 geboden mogelijkheden, hetgeen laat vermoe-

den dat zij met de genomen beslissing
akkoord ging (schending van artikel 97
van de Grondwet), en in welk geval,
anderzijds, in de mate dat toch moet
worden aangenomen - quod non - dat
het arrest op impliciete wijze het
genoemd, door eiser voor het arbeidshof
aangevoerde middel beantwoordt doot,, te
overwegen « dat haar huisdokter hitar
aangeraden had voor onbepaalde tijd
niet meer in ploegenstelsel te arbeide~ »,
1• bet arrest artikel 38 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 schendt, in
de mate dat het, door aldus te overwegen, bedoelde dat bet advies van :de
behandelende geneesheer volstond ()m
de lichamelijke arbeidsongeschiktheid
van verweerster te bewijzen, verniits
genoemd artikel uitdrukkelijk bepaalt
dat, in geval van strijdig advies van de
behandelende geneesheer, bet geschil
voor scheidsrecbterlijke uitspraak aan
de geneesheer van de geneeskundige
inspectie moet worden voorgelegd 'en
2" het arrest de gemeenrechtelijke wettelijke bepalingen nopens de verdeling van
de bewijslast schendt, in de mate dat het
arrest moet worden geacbt aan te nemen
dat, in geval van meningsverscbil tussen
de bebandelende geneesbeer van de
werkloze en de aangewezen geneesbeer
van bet gewestelijk bureau, het aan
eiser toekomt bet nodige te doen opdat
bet geschil aan de geneesbeer van de
geneeskundige inspectie zou worden
voorgelegd, en dat eiser naliet zulks te
doen, vermits bedoelde wettelijke bepalingen inzake de bewijslastverdelip.g,
waarvan artikel 38 van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 niet afwijkt,
impliceren dat bet aan de werkloze, die
zich op lichamelijke arbeidsongescbiktheid beroept, toekomt deze te bewijzen
en derhalve bet nodige te doen opdat het
gescbil aan de door de in artikel 38 geregelde scbeidsrechterlijke procedure zou
worden onderworpen (schending van de
artikelen 870 van bet Gerechtelijk Wethoek en 1315 van bet Burgerlijk Wethoek); (2) ofwel, dat bet arrest zijn
genoemde beslissing laat steunen op het
feit dat overwegingen van familiale aard
aan de door verweerster verlaten dienstbetrekking baar passend karakter ontnamen, in welk geval aan bet arrest kan
verweten worden dat bet, door te overwegen dat bet gezin twee jonge kinderen
telt en dat de ecbtgenoot eveneens in
een ploegenregeling is tewerkgesteld,
geen antwoord geeft op eisers middel dat
de door verweerster aangevoerde kmderlast niet voldeed aan de door artikel 46,
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204 rekening wordt gehouden met de
criteria van de passende dienstbeartikel 97 van de Grondwet) en dat, zelfs trekking, vastgesteld door de artikeals mocht aangenomen worden dat het len 34 tot 62bis van het ministerieel
arrest wei antwoordt op de door eiser
voor het arbeidshof ingeroepen midde- besluit van 4 juni 1964 inzake werklen, het arrest de beslissing dat verweer- loosheid;
ster haar werk om wettige redenen verDat, naar Iuid van artikel 46, 1",
laten heeft, niet naar recht verant- van voormeld ministerieel besluit,
woordt, daar het arrest door enkel te overwegingen van familiale aard,
overwegen dat:het gezin twee jonge kin- inzonderheid kinderlast, zonder inderen telt en dat de echtgenoot eveneens
in ploegenregeling is tewerkgesteld, niet vloed zijn op het passend karakter
vaststelt, zoals het behoorde te doen, dat van de dienstbetrekking, behoudens
deze overwegingen van familiale aard wanneer zij een zwaar beletsel voreen zwaar beletsel uitmaakten (schen- men;
ding van de artikelen 46, 1", van het
Overwegende dat het arrest, nu
ministerieel besluit van 4 juni 1964, 133 het niet vaststelt dat de overweginen 134 van het koninklijk besluit van
20 december 1963); het arrest, dat vat- gen van familiale aard die het in
baar is voor uiteenlopende interpretaties, aanmerking neemt, een zwaar beletwaarvan ten minste een, ja zelfs beide sel vormen, de beslissing niet naar
door onwettigheid zijn. aangetast, der- recht verantwoordt en voornoemd
halve niet regelmatig met redenen is artikel 46, 1", schendt;
omkleed (schending van artikel 97 van
D t h t "dd 1 ·
d
de Grondwet) en niet naar recht veranta e mi e m zoverre gegron
is;
woord is (schending van de overige in
het middel vermelde bepalingen) :
1", van het ministerieel besluit van 4 juni
1964 gestelde vereisten (schending van

Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is in zoverre het aanvoert dat de redengeving van het
arrest dubbelzinnig is, nu het
betoogt dat de beslissing in de beide
uitleggingen die het van de redengeving geeft, onwettig is;
Overwegende dat het arrest, met
de in het middel weergegeven
redengeving, oordeelt dat de door
verweerster verlaten dienstbetrekking niet meer passend was wegens
overwegingen van familiale aard en
op die grond beslist dat verweerster
om een wettige reden haar werk
heeft verlaten; dat het arrest weliswaar zegt dat. verweersters « huisdokter aangeraden had voor onbepaalde tijd niet meer in ploegenstelsel te arbeiden », maar dat uit de
context blijkt dat deze overweging
betrekking heeft op de gezinstoestand van verweerster;
Overwegende dat, voor de beoordeling van de wettige reden van
werkverlating, als bepaald in artikel
134. van het koninklijk besluit van
20
december
1963
betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid,

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; gelet op arti,kel
1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
24 oktober 1983 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende condusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.

Simont.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - WERKNEMERSAFGE·
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- 205 VAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIEZINGEN - ONTSLAG - HERPLAATSING AANVRAAG - TERMIJN - KANDIDAAT.

De aanvraag tot berplaatsing van een
ontslagen kandidaat b1j de verkiezing
van de werknemersafgevaardigden in
bet veiligbeidscomite moet worden
ingediend binnen 30 dagen die volgen
op de datum van de voordracbt van de
kandidaturen. Een aanvraag ingediend
v66r de voordracbt beeft geen uitwerking, zelfs indien de werkgever op dat
ogenblik reeds ervan op de boogte is
gebracbt dat de werknemer kandidaat
zal zijn (1). (Art. 1bis, § 5, wet 10 juni
1952.)
(VAN GIEL
T. GEZONDHEIDSZORG COVABE V.Z.W.)
ARREST

(A.R. nr. 3991)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 oktober 1982 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1bis, §§ 2, inzonderheid eerste lid, 3, eerste lid, 4, eerste
lid, 5 en 7, van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd door de wetten van
17 februari 1971 en 23 januari 1975 en
door het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eerst vaststelt dat
een representatieve werknemersorganisatie bij brief van 18 januari 1979 aan
verweerster ter kennis bracht dat zij
de kandidatuur van eiseres voor de
komende sociale verkiezingen zou voordragen, dat verweerster op 19 januari
1979 wegens dringende reden een einde
maakte aan de arbeidsovereenkomst van
eiseres dat eiseres op 26 januari 1979
haar kandidatuur heeft bevestigd en
haar rei:ntegratie in de onderneming
heeft gevraagd, dat verweerster op
2 februari 1979 overging tot de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelde, dat verweerster op

9 februari 1979 de rei:ntegratie van eiseres in de onderneming afhankelijk heeft
gesteld van de voorwaarde dat eiseres
een nieuw uurrooster zou aanvaarden,
maar dat eiseres heeft verklaard deze
voorwaarden niet te kunnen aanvaarden,
en dat de werknemersorganisatie op
26 februari 1979 de lijst van haar kandidaten waaronder eiseres, heeft ingediend; het arrest vervolgens het vonnis
van de eerste rechter bevestigt en de
vordering van eiseres, in zoverre die vordering ertoe strekte de betaling te bekomen van de bijzondere vergoeding verschuldigd in geval van ontslag van een
beschermde werknemer, ongegrond verklaart en hiervoor steunt op de volgende
overwegingen : dat een aanvraag tot
rei:ntegratie in het bedrijf een essentitHe
voorwaarde is opdat, bij weigering van
de rei:ntegratie door de werkgever, de
werknemer, krachtens artikel 1bis, § 7,
van de wet van 10 juni 1952, aanspraak
zou kunnen maken op de bijzondere vergoedingen; dat zulk een aanvraag tot
rei:ntegratie evident slechts zin kan hebben in zoverre de werkgever op dat
ogenblik officieel ter kennis is gebracht
dat de betrokken werknemer · kandidaat
is voor de sociale verkiezingen; dat de
werknemer slechts de hoedanigheid van
kandidaat verwe'rft op de datum van de
voordracht van zijn kandidatuur door de
vakvereniging; dat een verzoek tot
wederopneming, zo niet ontoelaatbaar is,
alleszins geen gevolgen kan hebben,
indien het v66r dat ogenblik geformuleerd wordt; dat eiseres na 27 februari
1979 geen vraag tot re!ntegratie heeft
ingediend; dat zij, luidens artikel 1bis,
§ 5, van de wet van 10 juni 1952, die aanvraag had moeten indienen binnen dertig dagen die volgen op de datum van de
voordracht van de kandidaturen; dat de
andere termijn in dit artikel bepaald, te
weten de termijn van dertig dagen na de
betekening van de opzegging of de beeindiging zonder opzegging, de op dat ogenblik reeds effectief beschermde werknemer betreft en niet van toepassing was
voor eiseres, vermits binnen die termijn
verweerster niet eens officieel ter kennis
was gebracht dat eiseres voor de eerste
maal kandidaat was voor de sociale verkiezingen, zodat de vraag tot re'integratie
niet het karakter had als bedoeld in artikel 1bis, § 5, van de wet van 10 juni 1952
en evenmin als dusdanig door verweerster dienc:...e gei:nterpreteerd te worden,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens § 5
(1) Zie Cass., 7 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, van hoger vermeld artikel 1bis, de werkI, 178).
gever die de arbeidsovereenkomst ver-
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bre.ekt in· strijd me.t de. be.palingen van
de .§§ 3 en 4 van dezelfde wetsbepaling,
de .ontslagen werknemer in de ondernemii;l.g moet herplaatsen, voor zover deze
laatste daartoe de ·aanvraag heeft
gedaan binnen dertig dagen na : « a) de
datjJ.m van de betekening van de opzegging of de datum van de beiHndiging
zoqder opzegging, of b) de datum van de
vodrdracht van de kandidaturen »; de
wijze waarop deze wetsbepaling is
gesteld, aan de werknemer die werd ontslagen op een ogenblik dat zijn naam
nog niet door een werknemersorganisatie 'was ingeschreven op de lijst van de
kandidaten, de keuze tussen de twee termijnen laat; zelfs indien deze werknemer nog niet de wettelijke bescherming
geniet op het ogenblik waarop hij wordt
ontslagen, zijn aanvraag tot herplaatsing
ingediend binnen dertig dagen na dit
ogenblik moet worden beschouwd als
zijnde geldig, voor zover hij later de wettelijke bescherming bekomt wegens zijn
inschrijving op de Iijst van de kandidaten, en deze bescherming zich dan, ingevolge haar retroactief karakter, uitstrekt
tot de datum van het ontslag; bet arrest,
door vast te stellen dat eiseres werd ontslagen op 19 januari 1979, dat zij haar
herplaatsing in de onderneming aanvro!!g op 26 januari 1979, .dat de aanplakking van bet bericht dat de datum van
de sociale verkiezingen bepaalde, plaatshad op 2 februari 1979 en dat de naam
van eiseres werd ingeschreven op de
kandidatenlijst, voorgedragen door een
representatieve werknemersorganisatie
op 26 februari 1979 - vaststellingen
waaruit blijkt dat het ontslag plaatshad
binnen de periode van bescherming
bedoeld door § 3 van boger vermeld artikel 1bis -, maar niettemin te beslissen
dat de aanvraag tot herplaatsing niet
geldig was omdat zij was ingediend binnen dertig dagen na het ontslag, de in
het middel vermelde bepalingen van artikel lbis van de wet van 10 juni 1952 en
inzonderheid die van § 5 van deze wetsbepaling schendt;

te ontslaan, op de hoogte is van de gevolgen van zijn beslissing, e.n de werknemer in dat specifiek geval zijn aanvraag
tot herplaatsing mag indienen binnen
dertig dagen nadat hij werd ontslagen,
zonder de voordracht van de kandidatenlijst, waarop zijn naam voorkomt, te
moeten afwachten; bet arrest, door te
beslissen dat eiseres binnen deze termijn niet geldig haar aanvraag tot herplaatsing kon indienen, nu verwe.e.rste.r
nog niet officie.e.l op de hoogte. was
gebracht van haar hoedanighe.id van toe.komstig kandidaat, de in he.t midde.l ve.rmelde. bepalingen van artikel 1bis van de.
we.t van 10 juni 1952 en inzonde.rhe.id die.
van § 5 van de.ze. we.tsbe.paling sche.ndt :

Wat het eerste en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel
1bis, § 5, van de wet van 10 juni
1952, wanneer de werkgever de
overeenkomst beeindigt met overtreding van de bepalingen van de §§ 3
en 4 van hetzelfde artikel, de ontslagen werknemer in de onderneming
wordt herplaatst onder de voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst
<< voor zover hijzelf, of de werknemersorganisatie waarbij hij is aangesloten, bij aangetekend schrijven
hiertoe een aanvraag heeft ingediend binnen dertig dagen die volgen op : a) de datum van de betekening van de opzegging of de datum
van de beeindiging zonder opzegging, of b) de datum van de voordracht van de kandidaturen »;
Overwegende dat de wetgever
zodoende de aanvang van de termijn van dertig dagen op verschillende data heeft bepaald naargelang
de aanvraag tot herplaatsing moet
worden ingediend door een in § 3 of
in § 4 van voormeld artikel bedoelde
beschermde werknemer; dat bij antderde onderdeel, de werkgever niet slag van een werknemer die het perkan beweren niet te weten dat een werk- soneel vertegenwoordigt, de termijn
nemer de hoedanigheid van toekomstig van dertig dagen, overeenkomstig
kandidaat heeft, maar integendeel moet het bepaalde sub a) van § 5, een
worden geacht daarvan officieel kennis aanvang neemt op de datum van de
te hebben zodra, zoals ten deze, de werk- betekening van de opzegging of op
nemer zelf en de werknemersorganisatie
waarbij deze is aangesloten, hem bier- de datum van de beeindiging van de
van ondubbelzinnig op de hoogte bren- arbeidsovereenkomst zonder opzeggen; de werkgever die in die omstandig- ging; dat, in geval van ontslag van
heden beslist de betrokken werknemer een werknemer die aan de voor-
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doet en voor het eerst als kandidaat
wordt voorgedragen, die werknemer Niet ontvankelijk is het middel dat de
of de werknemersorganisatie waaraangevoerde grief afleidt uit de schenbij }lij aangesloten is, overeenkomding van een wettelijke bepaling die
stig.~ het bepaalde sub b) van § 5, de
geen toepassing vindt op het beslechte
geschil en door het bestreden arrest
herplaatsing dient aan te vragen
niet toegepast is (1).
binhen dertig dagen die volgen op
de datum van de voordracht van de
karididaturen; dat een aanvraag tot
(VANHASSEL T. WESTINFORM S.V.) .
herplaatsing, die door of namens de
laatstbedoelde werknemer wordt
ARREST
ged~an v66r de datum van de voordracht van de kandidaturen, dit is
(A.R. nr. 3999)
vooraleer de betrokkene de hoedanigheid van kandidaat verwerft,
HET HOF; - Gelet op het bestre"
geen uitwerking kan hebben;
den arrest, op 27 december 1982
Overwegende dat de omstandig- door het Arbeidshof te Gent, afdeheid dat de werkgever voordien ling Brugge, gewezen;
door de werknemer of de werknemersorganisatie ervan op de hoogte
Over het eerste middel, afgeleid uit de
wordt gebracht dat de werknemer schending van artikel 35 van de wet van
eeri. « toekomstig » kandidaat is, niet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovertot· gevolg heeft dat een aanvraag eenkomsten en, voor zoveel nodig, van
tot herplaatsing geldig zou kunnen de artikelen 1134, 1184 van het Burgergeschieden v66r de aanvang van de lijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
het arbeidshof vaststelt : « dat
in artikel lbis, § 5, b, bepaalde ter- dedoordat
werkgever in de gegeven omstandigmijn;
heden van reorganisatie verplicht was
Dat de onderdelen naar recht (eiser) een andere opdracht toe te vertrouwen, gezien per 1 november 1979
falen;
(verweerster) haar fonds en de zaak met
het clienteel te Veurne had overgedragen
aan de firma Westaccount; dat deze over"
dracht van de zaak van (verweerster)
door (eiser) niet wordt betwist; dat vanwege (eiser) hoogstens bezwaren werden
Om die redenen, verwerpt de naar voren gebracht in verband met de
voorziening; veroordeelt eiseres in voorziene samenwerking tussen hem en
de kosten.
de verantwoordelijke van deze nieuwe
firma », en beslist dat « derhalve niet
24 oktober 1983 - 3• kamer - Voorzit- kan besloten worden dat (verweerster),
ter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter zonder reden, eenzijdig de arbeidsvoorVerslaggever : de h. Vervloet - Gelijk- waarden zou hebben gewijzigd »; het
luidende conclusie van de h. Lenaerts, arbeidshof het hoger beroep gegrond veradvocaat-generaal - Advocaten : mrs. klaart en de oorspronkelijke vordering
Biitzler en De Gryse.
afwijst,
terwijl de werkgever, die in beginsel
weliswaar beschikt over een jus variandi, geenszins de essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst mag
wijzigen; een eenzijdige wijziging van de
Nr. 106
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(1) Zie Cass., 22 feb. 1982, A.R. nr. 3303
(A.C., 1981-82, nr. 368), 11 feb. 1983, A.R. nr.
3745 (ibid., 1982-83, nr. 335), 12 sept. 1983, A.R.
nr. 3913 (ibid., 1983-84, nr. 17).
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.,..-- 208 een . onmiddellijke verbreking van de
arbeidsovereenkomst, in de zin van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978; buitengewone
omstandigheden, reorganisatie van het
bedrijf of overname van de onderneming
door een andere, allicht in feite een
rechtmatig karakter kunnen verlenen
aan bepaalde wijzigingen van de arbeidsovereenkomst, doch geenszins kunnen
rechtvaardigen dat eenzijdig essentitHe
bestanddelen van de overeenkomst worden gewijzigd; bedrijfstechnische of economische redenen ten deze dus wei de
noodzaak tot wijziging van niet-substantiele arbeidsvoorwaarden kunnen
aantonen, doch niet de wettigheid of de
rechtmatigheid van een eenzijdige wijziging van essentiele bestanddelen van de
arbeidsovereenkomst tot gevolg kunnen
hebben; het arbeidshof derhalve, door de
wettigheid van de eenzijdige wijziging
van de arbeidsvoorwaarden te gronden
op de redelijkheid van de wijzigingsbeslissing, ingegeven door de overdracht
van de zaak, en door de rechtmatigheid
van de wijzigingsbeslissing niet te toetsen aan de mate van ingrijpendheid van
de wijziging, meer bepaald door niet na
te gaan of de wijziging sloeg op bijkomstige dan wei essentiele bestanddelen
van de arbeidsovereenkomst, niet wettig
kan beslissen dat die eenzijdige wijziging geen verbreking van de arbeidsovereenkomst uitmaakte, in de zin van
artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (schending van
deze wetsbepaling) :
Overwegende dat het middel niet
uiteenzet waarin de schending van
de artikelen 1134, 1184 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet bestaat; dat het aileen aanvoert
dat het arbeidshof artikel 35 van de
wet van 3 juli 1978 heeft geschonden
door onwettig te beslissen dat de
eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever
geen « verbreking » van de overeenkomst uitmaakt in de zin van die
wets bepaling;

ring of verweer op een .beeindiging
wegens dringende reden heeft Iaten
steunen;
Dat het geschil waarover het
arbeidshof uitspraak doet aileen
betrekking heeft op de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst iJ.ls
gevolg van een eenzijdige wijziging,
door de werkgever, van een bestanddee! van de overeenkomst en inzonderheid op de vr1:1.ag of het een
essentieel bestanddeel betreft;
Dat de beslissing niet steunt op
het genoemde artikel 35 en het
arbeidshof, gelet op de voorgelegde
betwisting, er geen toepassing van
hoefde te maken; dat de aangevoerde grief derhalve niet uit de
schending van deze wetsbepaling
kan worden afgeleid;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 oktober 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Bayart.
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Overwegende dat artikel 35 van WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP
WERKLOOSHEIDSUITKERING - JONGE WERKde wet van 3 juli 1978 de beeindiNEMERS - AANVRAAG BINNEN HET JAAR NA
ging van de arbeidsovereenkomst
DE BEEINDIGING VAN DE SECUNDAIRE STUwegens dringende reden regelt;
DIES- VERLENGING VAN DE TERMIJN INGEDat uit het arrest niet blijkt dat
een van beide partijen haar vorde-

VOLGE HET VOLGEN VAN CURSUSSEN VAN.
EEN HOGERE CYCLUS OF NIVEAU - VAKANTIE- VOORWAARDEN VAN VERLENGING.
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- 209 De vakantie die volgt op een periode
gedurende welke jonge werknemers
geen cursussen van een hogere cyclus
of niveau hebben gevolgd, leidt niet tot
verlenging van de termijn van een
jaar binnen welke zij na het beiJindigen van secundaire studies hun aanvraag om werkloosheidsuitkering moeten indienen met toepassing van
art. 124 Werkloosheidsbesluit (1).
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. MICHIELS)
ARREST

(A.R. nr. 4038)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 december 1979
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen {2);
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 124 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd bij koninklijk besluit
van 3 oktober 1968 en, wat het eerste lid,
1°, en het tweede lid betreft, bij koninklijk besluit van 22 november 1976, en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 « voorschrijft : 2° dat tussen het behalen van
een einddiploma en een aanvraag om
uitkering niet meer dan een jaar is verlopen; 4°, in fine, dat de bedoelde periode
mag worden verlengd met een duur
gelijkwaardig aan die tijdens welke
betrokkene, zonder werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, cursussen van een
hogere cyclus in een onderwijsinrichting
door de Staat opgericht, heeft gevolgd »,
beslist dat verweerder aan deze twee
voorwaarden heeft voldaan op grond :
« dat zijn diploma moet geacht worden
als zijnde behaald op 24 augustus (lees
mei) 1974, dat immers een diploma
slechts wettelijke betekenis bekomt op
de dag van de homologatie : dat, waar
uit de feitelijke gegevens blijkt dat dit
diploma door (verweerder) werd opgevat
in de optiek van studies van een hogere

cyclus, deze laattijdige homologatie voor
gevolg heeft dat de tussentijd tussen
deze homologatie en de normale aanvang van hogere studies (1 oktober) ingevolge de door overmacht ongewone
datum van homologatie niet mag berekend worden in de termijn van een jaar:
dat derhalve de termijn van een jaar een
aanvang heeft genomen op 1 oktober
1974, dat, ingevolge 4o voor:tneld, de termijn verlengd werd met de studies van
de hogere cyclus, aangevangen op
15 oktober 1975; dat voor iemand die studies van hoger niveau volgt de jaarlijkse
grote vakantie geacht wordt te horen bij
de werkelijke studietijd; dat derhalve het
verlof van 15 juli tot 15 oktober 1975
dient te worden gevoegd bij de studietijd
die verlengt; dat aldus de termijn
bepaald door artikel 124 ten deze niet
het door het 2° voorgeschreven jaar
bedroeg (namelijk de maanden van
15 oktober 1974 tot 15 juli 1975 =
9 maanden en half, en 1 juli 1977 tot
5 augustus 1977
1 maand en
5 dagen) », en vervolgens oordeelt dat,
vermits verweerder aan de voorwaarde
van artikel 124, eerste lid, 4°, heeft voldaan en de door artikel 124, eerste lid, 3°,
gestelde voorwaarde van 75 dagen
inschrijving als werkzoekende van toepassing is, verweerders recht op werkloosheidsuitkering slechts kan ingaan na
75 dagen inschrijving als werkzoekende,
terwijl, ...

derde onderdeel, artikel 124 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
bepaalt dat de periode van een jaar verlengd mag worden met een duur gelijkwaardig aan die tijdens welke de betrokkene, zonder werkloosheidsuitkering aan
te vragen, cursussen van een hogere
cyclus of niveau in een onderwijsinrichting die door de Staat is opgericht,
erkend of gesubsidieerd, heeft gevolgd,
zelfs indien hij die cursussen voortijdig
heeft stopgezet; de vakantie die volgt op
een periode gedurende welke jonge
werknemers geen cursussen van een
hogere cyclus of niveau hebben gevolgd,
niet tot verlenging leidt van de termijn
van een jaar binnen welke zij na het
beEHndigen van secundaire studies hun
aanvraag
op werkloosheidsuitkering
moeten indienen; het arrest derhalve,
door op grond v:an de overweging dat
voor iemand die studies van hoger
niveau volgt, de jaarlijkse grote vakantie
(1) Cass., 10 maart 1976 (A.C., 1976, 794); zie geacht wordt te horen bij de werkelijke
Cass., 29 sept. 1980 (1b1d., 1980-81, nr. 67).
studietijd, te beslissen dat, ten aanzien
(2) De voorziening werd op 27 april 1983 van verweerder, de vakantie van 15 juli
1975 tot 15 oktober 1975 dient te worden
ingediend.
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gevoegd bij de studietijd die de termijn
van een jaar verlengt, ondanks de vaststelling van het arrest dat verweerder
v66r 15 juli 1975 geen cursussen van een
hogere cyclus of niveau volgde, artikel
124 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 schendt;

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel
124, eerste lid, 2°, van het koninklijk.
besluit betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 3 oktober
1968, jonge werknemers die studies
met een volledig leerplan hebben
beeindigd in een door de Staat opgerichte, erkende of gesubsidieerde
inrichting, gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkering, op voorwaarde
dat tussen de beeindiging van de
studies, het behalen van een einddiploma of een -getuigschrift voor de
centrale examencommissie of de
beeindiging van de leertijd, en de
aarivraag om uitkering, niet meer
dan een jaar is verlopen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de termijn van een jaar
een aanvang nam op 1 oktober 1974
en dat, met toepassing · van het
vierde lid van hetzelfde artikel, die
termijn werd verlengd met de op
15 oktober 1975 aangevangen studies van de hogere cyclus; dat het
arrest vervolgens beslist dat « de
jaarlijkse grate vakantie geacht
wordt te behoren bij de werkelijke
studietijd; dat derhalve de vakantie
van 15 juli tot 15 oktober 1975 dient
te worden gevoegd bij de studietijd
die verlengt »;
Overwegende dat luidens artikel
124, eerste lid, 4°, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 22 november
1976, de in het 2° van dit artikel
bedoelde periode van een jaar kan
worden verlengd « met een duur
gelijkwaardig aan die tijdens welke
de belanghebbende, zonder zijn toelaatbaarheid tot het genot van de
werkloosheidsuitkeringen aan te
vragen, studies heeft gevolgd van
een hogere cyclus of niveau in
een onderwijsinrichting opgericht,

erkend of gesubsidieerd door de
Staat, zelfs indien hij voorafgaand
deze studies heeft stopgezet »;
Dat de vakantie die volgt op een
periode tijdens welke de jonge
werknemer geen cursussen van een
hogere cyclus of niveau heeft
gevolgd, niet tot verlenging leidt van
de termijn van een jaar waarbinnen
hij na het beeindigen van secundaire studies zijn aanvraag om
werkloosheidsuitkering moet indienen;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerder v66r 15 juli 1975 geen cursussen van een hogere cyclus of
niveau heeft gevolgd; dat het arrest,
door niettemin te beslissen dat de
vakantieperiode van 15 juli tot
15 oktober 1975 dient te worden
gevoegd bij de studietijd die de termijn van een jaar verlengt, artikel
124 van het voormelde koninklijk
besluit schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
24 oktober 1983 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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2° NIEUWE VORDERING -

BURGER·
LIJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING
VAN DE VORDERING - VORDERING TEGEN
EEN GEDAAGDE IN EEN ANDERE HOEDANIG·
HElD.

1' Niet ontvankelijk is het middel
waarin uitsluitend de schending wordt
aangevoerd van wetsbepalingen die de
rechter niet heeft toegepast en waarvan niet wordt beweerd dat hij ze had
moeten toepassen (1).
2' Een vordering kan met toepassing
van art. 807 Ger. W. niet worden
gericht tegen een gedaagde in een
andere hoedanigheid dan die waarin
hij gedagvaard werd.
(AMEYS T. DEFRIJN EN INRICHTENDE MACHT
VAN DE SINT.JOZEFSCHOOL TE ANDERLECHT)
ARREST

(A.R. nr. 4040)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1980 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen (2};
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 43, 3', 702, 2', 807,
861 en 862 van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest bet beroepen vonnis
vernietigt, in zoverre het de oorspronkelijke eis, zoals gericht tegen Defrijn, verweerder, als lid van de feitelijke vereniging « lnrichtende Macht van de SintJozefschool te Anderlecht », « ontvankelijk en gegrond » verklaart, en de aldus
ingestelde vordering niet ontvankelijk
acht op grond dat Defrijn volgens de termen van de dagvaarding niet in deze
hoedanigheid werd gedagvaard; dat hij
werd gedagvaard als « schooldirecteur »
en deze hoedanigheid geenszins deze1fde
is als die van een lid van de Inrichtende
Macht; dat eiseres, in haar conclusie,
zich tevergeefs beroept op artikel 808

----..,...-------------1
(1) Zie Cass., 11 feb. 1983 (AC., 1982-83,
nr. 335), 12 sept. 1983 (ibid., 1983-84, nr. 17) en
24 okt. 1983 (ibid., 1983-84, nr. 106).
(2) De voorziening werd op 28 april 1983
ingediend.

van bet Gerechtelijk Wetboek ten einde
haar oorspronkelijke vordering uit te
breiden tot de fysieke personen - onder
meer Defrijn - die de feitelijke vereniging « Inrichtende Macht van de SintJozefschool te Anderlecht » samenstelden,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 43, 3', en 702, 2', van bet
Gerechtelijk Wetboek, bet exploot van
dagvaarding, op straffe van nietigheid,
de naam, de voornaam, de woonplaats
of, bij gebreke van een woonplaats, de
verblijfplaats van de gedaagde en, in
voorkomend geval, de hoedanigheid van
de persoon voor wie bet exploot bestemd
is, vermeldt; de niet-aanduiding van deze
hoedanigheid, overeenkomstig de vermelde wettelijke bepalingen en de artikelen 861 en 862 van bet Gerechtelijk
Wetboek, ten hoogste de nietigheid van
de dagvaarding kan meebrengen (voor
zoveel het aangeklaagde verzuim of de
aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de
exceptie opwerpt); uit de vermelde wetsbepalingen echter geenszins volgt dat de
- niet verplichte - aanduiding van bet
beroep van gedaagde, ten deze « schooldirecteur », de ontvankelijkheid van de
vordering zou bepalen in die zin dat de
vordering niet in de loop van bet geding
op ontvankelijke wijze zou kunnen
gericht worden tegen gedaagde in een
bepaalde - in de dagvaarding niet aangeduide - « hoedanigheid », ten deze
« lid van de Inrichtende Macht » (van de
school); het arrest derhalve, door de vordering, in zoverre ze gericht was tegen
Defrijn « als lid van de feitelijke vereniging Inrichtende Macht van de SintJozefschool te Anderlecht », niet ontvankelijk te verklaren om de enkele reden
dat bedoelde persoon werd gedagvaard
met aanduiding van bet beroep « schooldirecteur », aan de artikelen 43, 3', 702,
2', 861 en 862 van bet Gerechtelijk Wethoek een betekenis en rechtsgevolgen
toekent die deze bepalingen niet hebben,
.derhalve schending inhoudt van deze
wetsbepalingen;
tweede onderdeel, krachtens artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek, een
vordering die voor de rechter aanhangig
is, kan uitgebreid of gewijzigd worden
indien de nieuwe, op tegenspraak genemen conclusies berusten op een feit of
akte in de dagvaarding aangevoerd, ze1fs
indien hun juridische omschrijving verschillend is; eiseres in haar conclusie
voor het arbeidshof liet gelden dat zij
« voor zoveel nodig, en overeenkomstig
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het bepaalde in artikel BOB (lees B07) van
het Gerechtelijk Wetboek » haar vordering specifieerde en uitbreidde zodanig
dat ze gericht was tegen de feitelijke
vereniging " Inrichtende Macht », vertegenwoordigd door haar vijf !eden; eiseres
aldus ook de vordering richtte tegen
Defrijn als lid van de " Inrichtende
Macht »; bet arrest, dat vaststelde en
besliste dat de vordering, door eiseres
ingesteld tegen Defrijn in zijn hoedanigheid van schooldirecteur, ontvankelijk
was, en na vastgesteld te hebben dat
eiseres haar oorspronke!ijke vordering
tegen de " Inrichtende Macht van de
Sint-Jozefschool te Anderlecht » met
beroep op artikel BOB (lees B07) van bet
Gerechtelijk Wetboek wilde uitbreiden
tot de fysieke personen - onder andere
Defrijn - die de Inrichtende Macht
samenstelden, niet zonder schending van
artikel B07 van het Gerechtelijk Wetboek
kon beslissen dat dit artikel met dergelijke uitbreiding niets te maken heeft en
Defrijn niet rechtsgeldig in het geding
werd betrokken;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest de
niet-ontvankelijkheid van de vordering tegen verweerder als lid van de
inrichtende macht van de school
enkel grondt op het feit dat verweerder niet in die hoedanigheid in
het geding werd betrokken en niet
op de nietigheid van de dagvaarding; dat het derhalve geen toepassing maakt van de wetsbepalingen
waarvan de schending in het onderdee! wordt aangevoerd; dat evenmin
wordt betoogd dat het arbeidshof
deze bepalingen had moeten toepassen;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Overwegende dat de verwerping
van de voorziening aile belang ontneemt aan de vordering tot bindendverklaring van het arrest ten aa'l.zien van verweerster;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de oproeping tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 oktober 19B3 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal.
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1° OPLICHTING

25 oktober 1983
BESTANDDELEN

-

BEGRIP.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN DESKUNDIGENONDERZOEK
VEREIST
BEOORDELING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER.

1° Voor het bestaan van oplichting is

vereist dat het afgeven of het afleveren van de zaak vrijwillig tot stand is
gekomen door de bedrieglijke handelingen (1). (Art. 496 Sw.)
2° De onderzoeksrechter oordeelt in feite

en derhalve op onaantastbare wijze,
onder toezicht van de onderzoeksgerechten, of een deskundigenonderzoek
dient te worden bevolen.

Wat het tweede onderdeel be(THEODOROU)
treft :
Overwegende dat een vordering
ARREST
met toepassing van artikel 807 van
(A.R. nr. 7392)
het Gerechtelijk Wetboek niet kan
worden gericht tegen een gedaagde
in een andere hoedanigheid dan die
HET HOF; - Gelet op het bestrewaarin hij gedagvaard werd;
den arrest, op 16 april 1982 door het
Dat het onderdeel naar recht
faalt;
(1) Zie Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79 428)
en 7 dec. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 217).

'
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Hof van Beroep te Antwerpen,
kamer van inbeschuldigingstelling,
gewezen;

mees recht Tatuani Shipping Company,
aan wie, v66r 7 juli 1980, het schip Jocelyne door haar direct was geoffreerd,
dan eens voor U.S. $ 4.200.000, dan eens
Over bet eerste middel, afgeleid uit de voor U.S. $ 4.250.000, hetzij niet per toeschending van de artikelen 496 van het val de prijs van de openbare verkoop, of
Strafwetboek, 128, 129, 130, 135, 221, 229, amper U.S. $ 50.000 meer », beslist dat
230, 231 van het Wetboek van Strafvorde- « ... zelfs al mocht de hier gewraakte
ring, 544, 1101, 1119, 1120, 1126, 1134, handelwijze met de werkelijkheid over1136; 1165, 1582, 1604, 1606, 1984 van het eenstemmen en het geheel van deze feiBurgerlijk Wetboek, 1491, 1526 en 1545 ten of een ervan het voor de afgifte
determinerend bedrieglijk maneuver
van het Gerechtelijk Wetboek,
opgeleverd hebben zoals vereist door
doordat het arrest, op vordering van artikel 496 van het Strafwetboek, dan
het openbaar ministerie, luidende onder nog van oplichting geen spraak zou kunB « op 7 juli 1980 (datum van de open- nen zijn; dat immers in de eigen stelling
bare verkoop te Antwerpen van het van de burgerlijke partij zulk maneuver
schip «Jocelyne », eigendom van de ven- niet aangewend werd ten aanzien van de
nootschap naar Engels recht Helmville burgerlijke partij, die beweert het slacht-.
Ltd...) ... met het oogmerk om zich een offer van de oplichting te zijn, daar deze
zaak toe te eigenen, die aan een ander partij over het verkochte goed ingevolge
toebehoort, zich gelden, roerende goede- het uitvoerend beslag niet meer
ren, verbintenissen, kwijtingen, schuld- beschikte en het dus ook niet afgeven
bevrijdingen te hebben doen afgeven of kon noch afgegeven heeft »,
leveren, hetzij door het gebruik maken
van valse namen of valse hoedanigheterwijl de hierboven weergegeven
den, hetzij door het aanwenden van lis- beslissing van het arrest met als besluit
tige kunstgrepen om te doen geloven aan « dat (dan nog) van oplichting geen
het bestaan van valse ondernemingen, sprake zou kunnen zijn » berust op een
van een denkbeeldige macht of van een te enge interpretatie van de bestanddedenkbeeldig krediet, om een goede len van het misdrijf van oplichting en
afloop, een ongeval of enige andere her- op een verkeerde voorstelling van de
senschimmige gebeurtenis te doen ver- bestanddelen en de gevolgen van de verwachten of te doen vrezen of om op koop op uitvoerend beslag; ten opzichte
andere wijze misbruik te maken van het van het misdrijf van oplichting het voorvertrouwen of van de lichtgelovigheid, eerst niet noodzakelijk is dat de bedriegnamelijk door op bedrieglijke wijze aan lijke maneuvers aangewend worden
de bieders, bij de openbare verkoping tegen het slachtoffer zelf van de oplichvan het schip « Jocelyne », onjuiste weer- ting dat het voorwerp van het misdrijf
spiegelingen van herstellingen voor een (een zaak die aan een ander toebehoort)
bedrag van U.S.-dollars 2.500.000 te heb- heeft afgegeven of geleverd, nu het volben gedaan waardoor het schip uiteinde- doende is dat de bedrieglijke maneuvers
lijk slechts aan 4.200.000 U.S.-dollars determinerend zijn geweest voor de
werd verkocht aan S.A. Tatuani Ship- afgifte of levering door het slachtoffer;
ping Cy, daar waar de werkelijke waarde het tevens niet vereist is opdat er van
van het schip ongeveer 6.720.000 U.S.-dol- oplichting sprake zou kunnen zijn dater
lars had moeten bedragen » en op de een rechtstreekse materii:He afgifte is
conclusie van eiser, luidende « aangezien gebeurd van het voorwerp van het misde raadkamer geen oog had voor de door drijf door het slachtoffer aan de dader
de burgerlijke partij bijgebrachte ele- van het misdrijf, nu het noodzakelijk
menten waaruit overvloedig te halen is maar voldoende is dat het voorwerp van
dat de vervolgende schuldeiser, de ven- het misdrijf wordt « geleverd » en de
nootschap naar Spaans recht Astilleros term levering in zijn juridische betekeEspanoles S.A (in 't kort : " AESA ") de nis aile middelen van overdracht van het
hele openbare verkoop van 7 juli 1980 voorwerp door de eigenaar ervan insluit,
verdraaide, onder meer door : zich te met inbegrip van de eigendomsovergedragen als eigenaar-verkoper, te gewa- dracht, zonder dat de schade van het
gen van enorme, nochtans niet noodza- slachtoffer noodzakelijkerwijze gelijk
kelijke reparaties, te doen uitschijnen moet zijn aan de waarde van de zaak
dat zij deze reparaties zelf wou uitvoe- welke de oplichter zich heeft doen afgeren, collusie te plegen met de door haar ven of leveren; ten opzichte van de veraangesproken uiteindelijke koper van koop op uitvoerend beslag dit laatste
7 juli 1980, de vennootschap naar Pana- niet tot gevolg heeft dat het eigendoms-
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recht van de voorwerpen waarop het
beslag ligt, wordt overgedragen aan de
beslaglegger; de beslagene het eigendomsrecht behoudt van het goed dat
door de schuldeiser-beslaglegger in de
handen van het gerecht wordt geplaatst
om de debiteur te beletten erover te
beschikken en hem te dwingen zijn verbintenissen na te Ieven; het eigendomsrecht van het beslagen goed evenwel op
de dag van de toewijzing bij openbare
verkoop en ten gevolge van deze toewijzing overgaat van het patrimonium van
de beslagene in het patrimonium van de
toegewezene, wat de afgifte of de levering van het goed door of namens de
beslagene aan de toegewezene impliceert; het arrest derhalve niet heeft kunnen beslissen in rechte dat de door de
burgerlijke partij aangeklaagde feiten, te
weten dat zij het slachtoffer is geworden
van oplichting doordat op de openbare
verkoop van 7 juli 1980 te Antwerpen de
koper Tatuani Shipping Company, als
gevolg van de bedrieglijke maneuvers
van de schuldeiser AESA en de collusie
tussen deze laatste en de uiteindelijke
koper Tatuani Shipping Cy, zich het
eigendomsrecht van het schip « Jocelyne » heeft doen toewijzen en overdragen tegen een prijs welke ver beneden
de normale verkoopwaarde van het schip
lag, het misdrijf van oplichting niet kunnen uitmaken in de zin van artikel 496
van het Strafwetboek zonder aan deze
bepaling een te enge draagwijdte te
geven, dienvolgens deze bepaling te
schenden (schending van het artikel 496
van het Strafwetboek) noch dat de burgerlijke partij op voormelde datum het
verkochte schip niet afgeven kon noch
afgegeven heeft, zonder eveneens de
artikelen 544, 1101, 1119, 1120, 1126, 1134,
1136, 1165, 1582, 1604, 1606 en 1984 van
het Burgerlijk Wetboek en 1491, 1526 en
1545 van het Gerechtelijk Wetboek te
schenden; de beslissing van het arrest de
beschikking tot buitenvervolgingstelling
van de Raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen te
bevestigen en eiser in de kosten van zijn
verzet te veroordelen, derhalve niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van
de artikelen 128, 129, 130, 135, 211, 229,
230 en 231 van het Wetboek van Strafvordering) :

Overwegende dat, voor de toepassing van artikel 496 van het Strafwetboek, weliswaar niet is vereist
dat de bedrieglijke handelingen in
dat artikel bepaald, gepleegd wor-

den tegen het slachtoffer zelf van de
oplichting; dat integendeel wei is
vereist dat door de bedrieglijke handelingen het afgeven of het afleveren van de zaak vrijwillig is tot
stand gekomen;
Overwegende dat het arrest releveert, zonder op dit punt te worden
aangevochten, dat de eigendomsoverdracht van het schip « Jocelyne », eigendom van de vennootschap naar Engels recht Helmville
Limited, aan de vennootschap naar
Panamees recht Tatuani Shipping
Company is geschied ingevolge een
openbare verkoop op uitvoerend
beslag door de vennootschap naar
Spaans recht Astilleros Espanoles;
dat het arrest de beslissing dat artikel 496 van het Strafwetboek ten
deze geen toepassing vindt onder
meer Iaat steunen op de considerans
dat : {de eisende partij) over het verkochte goed ingevolge het uitvoerend beslag niet meer beschikte en
het dus ook niet afgeven kon noch
afgegeven heeft;
Overwegende dat - in het Iicht
van de hager aangehaalde vaststellingen - het arrest met deze redengeving niet beslist dat de eisende
partij geen eigenaar was van
bedoeld schip, maar aileen te kennen geeft dat, nu de eigendomsoverdracht tot stand is gekomen door
een openbare verkoop op uitvoerend
beslag, de afgifte of de levering door
de eisende partij niet vrijwillig is
geschied noch kon geschieden als
gevolg van de bedrieglijke handelingen waarvan zij beweert het slachtoffer te zijn geworden;
Dat het arrest zodoende de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 31, 40, 43, 45,
47, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 127,
128, 129, 130, 135, 154, 155, 156, 189, 221,
229, 230, 231 van het Wetboek van Strafvordering, 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 van de Grondwet en, voor
zoveel als nodig, het enig artikel, § XV,
van de wet van 25 oktober 1919, zoals

T~---
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- 215 gewijzigd bij de artikelen 1 van de wet
van 27 juli 1927, 3, § 1, van de wet van
6 februari 1961, 1 en 3 van de wet van
20 december 1974, 223 van het Wetboek
van Strafvordering (vervangen bij het
enige artikel van de wet van 19 augustus
1920 gewijzigd bij de artikelen 3, § 2,
van 'de wet van 16 februari 1961 en 1,
119", van de wet van 10 juli 1967 die het
tegensprekelijk debat voor de onderzoeksgerechten organiseren) en van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging,

doordat het arrest, « met betrekking
tot de stukken die verder moesten accrediteren dat er voor miljoenen herstellingen werden verricht of nodig waren,
zulks om de lage verkoopprijs te verantwoorden a posteriori », meer bepaald
met betrekking tot de telex van 18 september 1980 uit Londen van Tatuani
Shipping Cy, waarin de reeds bestaande
kosten worden bepaald op ongeveer
2 miljoen U.S. $ (56 miljoen Belgische
frank), terwijl de te verwachten kosten
worden bepaald op ongeveer 700/725.000
U.S. $ (20 miljoen Belgische frank), na
uitdrukkelijk te hebben erkend « dat ten
deze de onderzoeksrechter verzuimd
heeft tot onderzoek over te gaan •, niettemin beslist « dat er geen enkele aanwijzing voorhanden is van aard te laten
onderstellen dat ten deze de werkelijkheid zou vervalst zijn; ... dat er geen
redenen zijn om onderzoeksverrichtingen te bevelen; dat de zaak in staat van
wijzen is; dater geen redenen tot veryolging voorhanden zijn wegens de fe1ten
omschreven in hoger aangehaalde telastleggingen van valsheid in geschrifte,
gebruik ervan en oplichting », en aldus
zowel de hoofdbesluiten van de burgerlijke partij strekkende tot terugzending
van de bundel naar de onderzoeksrechter met bevel een onderzoek omtrent de
feiten te openen en effectief uit te voeren, als haar aanvullende besluiten ertoe
strekkende het verhoor door de onderzoeksrechter van verschillende getuigen
te laten bevelen en een deskundige te
horen aanstellen met als opdracht het
onderzoek van de stukken, zowel deze
voorgelegd door de burgerlijke partij als
deze medegedeeld door de verkopende
gerechtsdeurwaarder Luyten en alle
andere beschikbare bescheiden, ten
einde uit te maken welke op 7 juli 1980
de echte en de noodzakelijke kosten
waren die moesten uitgegeven worden
voor de herstellingen van het kwestieuze
schip, en welke kosten nadien effectief
werden verricht, verwerpt en zijn beslis-

sing verantwoordt door : 1" de buitengewone schade, waaronder aanzienlijke
schade aan de hoofdmachine en drie
hulpmachines plus generatoren, ondergaan door het schip dat 2 jaar in de
haven van Antwerpen onder beslag heeft
gelegen; 2" de bevinding do?r Gourdomichalis Maritime S.A., d1e namens
Dekaton Corporation of Liberia de twee
verkoopdagen bijwoonde en die kwestieus schip met ingenieurs van AESA
inspecteerde, dat de herstelli.ngskos~n
uit te voeren op hun werf m SpanJe
dienden geraamd op 1,5 miljoen U.S. $,
wat tegen de gangbare prijzen i~ _Antwerpen neerkwam op U.S.$ 2,5 mllJo~n;
3" de werkelijkheid van de kostenrammg
vervat in de telex van 18 september 1980
niet tegengesproken was door de kostenraming van Casebourne Leach & Co van
11 augustus en 14 oktober 1980 en Ra!lson Associates van 14 oktober 1980, d1e
naar voren was gebracht zonder voorafgaande inspectie van de machine.rieen
en uitrusting waaraan de herstelhngen
werden uitgevoerd en zonder kennisname van de facturen met betrekking tot
de aangeschafte onderdelen; 4" noc~ w~s
de werkelijkheid van de kostenrammg m
bovenvermelde telex tegengesproken
door de op 14 augustus 1981 door de
gerechtsdeurwaarder-verkoper
Luyten
medegedeelde kopijen van de facturen
met overzicht der herstellingskosten,
inbegrepen arbeidslonen, voor een totaal
rond 73 miljoen Belgische frank of ongeveer 2.600.000 U.S. $, daar « zo thans als
herstellingskosten voor de « main engine
and propeller shaft » door Tatuani Shipping Cy 3.061.000 Belgische frank voorop
wordt gezet, er dient aangestipt dat het
bedrag van 7.250.000 Belgische frank
voor de kosten van de « main engine •
slechts een raming was vatbaar voor
aanpassing •, « dat het totaal van 347.126
Belgische frank daartegenover gezet
door E.C. Ranson Associates enkel een
berekening van de manuren bevat, uitgevoerd aan de hand van onvolledige en
theoretische gegevens •, « dat de kritiek
van Casebourne Leach & Co vervat in
hun brief van 7 oktober 1981 slechts een
gedeeltelijke
analyse
inhoudt van
bewuste mogelijkerwijze onvolledig of/en
onnauwkeurige bescheiden en bovendien
een aantal posten op onovertuigende
wijze aanmerkt als gefingeerd •; 5" het
feit dat de kostenraming van rond de
2 miljoen U.S. $ Dekaton Corporation
ertoe deed besluiten hun bod laag te
houden alsmede het feit dat in hun verzetexploot betekend op 26 oktober 1978
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tegen de beschikking van het bewarend
beslag van 27 september en 3 oktober
1978 door de voormalige raadslieden van
de burgerlijke partij gesteld werd dat de
marktwaarde op dat ogenblik tussen
4.250.000 en 5.000.000 U.S. $ lag », de
waarachtigheid aantonen van de uitgevoerde en uit te voeren werken beschreven in de litigieuze telex van 18 september 1980 en de waarschijnlijkheid van de
ermee gepaard gaande vooropgezette
kosten »,

terwijl, eerste onderdeel, zoals het
arrest het zelf in herinnering brengt,
door de stelling als burgerlijke partij het
gerechtelijk onderzoek geopend is in
dezelfde mate als moest de· procureur
des Konings het gevorderd hebben, en
de onderzoeksrechter die bevoegd is om
van de klacht kennis te nemen tot onderzoek gehouden is, ongeacht zijn persoonlijke zienswijze over de opportuniteit
van het onderzoek; de wet zelf (artikel 43
van het Wetboek van Strafvordering)
overigens de magistraten ermee belast te
onderzoeken, ertoe uitnodigt, wanneer
de interpretatie van de verzamelde gegevens de tussenkomst van een « persoon
die wegens zijn kunde of beroep
bekwaam geacht wordt om de aard en
de omstandigheden van de misdaad of
het wanbedrijf te beoordelen » vergt,
zich te laten bijstaan en voorlichten door
een wetenschappelijke of technisch
bekwame persoon; de omstandigheid
waarnaar verwezen door het bestreden
arrest, met name dat de kamer van inbeschuldigingstelling over de volheid van
onderzoeks- en verwijzingsbevoegdheid
beschikt, de rechters in hoger beroep er
evenwel niet van ontsloeg, in een zo
technische materie als deze van de noodzakelijke herstellingen aan een schip en
hun kostprijs, de aanduidingen en gegevens verzameld door de burgerlijke partij, aan een specialist te onderwerpen; de
weigering van het bestreden arrest biertoe over te gaan, gemotiveerd door !outer
persoonlijke beschouwingen leidend naar
eenvoudige waarschijnlijkheden, zowel
de organieke regels inzake het bewijs in
strafzaken (schending van de artikelen
43, 154, 155, 156, 189 van het Wetboek
van Strafvordering en voor zoveel als
nodig de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek) en de regels inzake
de organisatie van het vooronderzoek
(schending van de artikelen 40, 45, 47, 53,
61, 62, 64, 127 van het Wetboek van
Strafvordering) als de rechten van de
verdediging van de regelmatig voor de
onderzoeksrechter · gestelde burgerlijke

partij schendt (schending van de artikelen 31, 63, 64, 65, 66, 70 van het Wetboek
van Strafvordering alsook van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging
van de rechten van de verdediging
oplegt);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat de
eisende partij op 16 oktober 1980
klacht deed met stelling van burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter ter zake van A. oplichting,
B. valsheid in geschrifte in een telex
van 18 september 1980 en gebruik
ervan; dat de onderzoeksrechter,
overeenkomstig artikel 70 van het
Wetboek van Strafvordering, op
17 oktober 1980 mededeling van de
klacht gelastte aan de procureur des
Konings die, zonder verder onderzoek te vorderen, op 28 oktober 1980
de raadkamer vorderde de buitenvervolgingstelling te bevelen;
Overwegende dat de onderzoeksrechter, na een klacht met stelling
van burgerlijke partij, weliswaar
niet mag weigeren een gerechtelijk
onderzoek te doen, doch dat zulks
niet inhoudt dat hij ertoe gehouden
is bepaalde daden van onderzoek te
verrichten of te bevelen, indien hij
oordeelt dat, gelet op de door de
burgerlijke partij aangebrachte gegevens, geen onderzoeksdaden vereist zijn; dat hij meer bepaald,
onder de controle van de onderzoeksgerechten, maar op in cassatie
onaantastbare wijze oordeelt of er
redenen zijn om een deskundige
aan te stellen;
Overwegende dat ten deze de
onderzoeksrechter niet geweigerd
heeft een gerechtelijk onderzoek in
te stellen, maar geoordeeld heeft,
nadat hij overeenkomstig artikel 70
van het Wetboek van Strafvordering
de mededeling van de klacht aan de
procureur des Konings had gelast
en deze schriftelijk de buitenvervolgingstelling had gevorderd aan de
raadkamer, geen bepaalde daden
van onderzoek te moeten verrichten;
dat de raadkamer, op verslag van de
onderzoeksrechter, op de vordering

- 217 van het openbaar ministerie en na 3° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DR PROCUREUR-GENERAAL BIJ
de burgerlijke partij te hebben
HET HOF VAN CASSATIE - WETBOEK VAN
gehoord, beslist heeft, op de
STRAFVORDERING, ART. 442 - CASSATIEBEgronden die zij aangeeft, dat er
ROEP TER TERECHTZITI'ING INGESTELD geen reden was tot vervolging, en
CASSATIE BEPERKT TOT HET BELANG VAN
derhalve geoordeeld heeft dat het
DE WET EN ZONDER VERWIJZING.
gerechtelijk onderzoek volledig was;
Overwegende dat het arrest, na er
ONOPZETI'ELIJK
aan te hebben herinnerd dat de 4° WEGVERKEER
DODEN - MISDRIJF GEPLEEGD DOOR EEN
kamer van inbeschuldigingstelling,
MINDERJARIGE - OUDERS BURGERRECHTEkrachtens de volheid van haar
LIJK AANSPRAKELIJK VERKLAARD VOOR DE
onderzoeks- en verwijzingsbevoegdGELDBOETE - ONWETTIGE BESLISSING.
heid, hetzij alle onderzoekingen kan
bevelen die zij nodig acht, hetzij de
zaak in staat van· wijzen kan verkla- 5° AANSPRAKELIJKHEID
BUI'rEN
ren, oordeelt dat er geen redenen
OVEREENKOMST - WEDUWE VAN HET
zijn om onderzoeksverrichtingen te
SLACHTOFFER VAN HET ONGEVAL SCHADEbevelen en dat de zaak in staat van
LOOS GESTELD DOOR DE WERKGEVER wijzen is en de redenen daarvoor
RECHT VAN DE WERKGEVER VAN DE AANSPRAKELIJKE .DERDE HET DOOR HEM
aangeeft; dat die feitelijke beoordeBETAALDE BEDRAG TERUG TE VORDEREN ling onaantastbaar is en dat het
GRENZEN.
onderdeel dat ertegen opkomt, niet
ontvankelijk is; ·
·
1" Luidens art. 85.15 Wegverkeersreglement, zoals bet gewijzigd was bij K.B.
van 14 dec. 1979, kon de bestuurder,
wanneer een rijbaan door een witte
doorlopende streep in rijstroken was
Om die redenen, verwerpt de
verdeeld, die streep overscbrijden om
voorziening; veroordeelt de eisende
links af te slaan; die . bepaling betepartij in de kosten.
kende niet dat bij de streep mocht
overschrijden · om te keren, betgeen
25 oktober 1983 - 2' kamer - Voorziteen maneuver is in de zin van art. 12.4
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
van hetzelfde wetboek (1).
- Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h.
Advo- 2• Tegenstrijdig is bet arrest dat aan de
Declercq, advocaat-generaal moeder als voogdes, enerz1jds, een
caat: mr. Dassesse.
bedrag toekent tot vergoeding van· bet
verlies van de inkomsten voor het minderjarig kind, ten gevolge van het
overlijden van de vader, ·en a an de
moeder, in haar eigen naain, anderNr. 110
zijds, een bedrag toekent tot vergoeding van bet verlies van haar eigen
inkomsten, zonder daarbij rekening te
2' KAMER - 25 oktober 1983
bouden met de onderhoudskosten va:n
het kind, die een tijd lang. een deel
van het gezinsinkomen opslorpen.
1° WEGVERKEER WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 85.15,'GEW. BIJ K.B.
VAN 14 DEC. 1979 - WITI'E DOORLOPENDE
STREEP TUSSEN TWEE RIJSTROKEN - BETEKENIS VAN DIE GRONDMARKERING.

a•

Vernietiging van een beslissing in
strafzaken, op bet cassatieberoep overeenkomstig art. 442 Sv. door de procureur-generaal bij bet Hof van Cassatie
ter terecbtzitting · ingesteld, wordt
enkel in beJ belang van de wet en zon-

2o REDENEN VAN DE VONNlSSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER- 1-------------~-~
LIJKE RECHTSVORDERING
DIGE REDENEN --'- BEGRIP

-

TEGENSTRIJ-

(1) Zie Cass., 16 me1 1972 (A.C., 1972, 885).
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218 der verwiJzmg uitgesproken (2). (Art.
Overwegende dat het arrest, op de
442 Sv.)
strafvordering, eensdeels, Johan
4" De ouders mogen niet burgerrechte- Vandermeulen wegens het misdrijf
lijk aansprakelijk worden verklaard bepaald bij de artikelen 418 en .. 419
voor de geldboete, die ten laste van van het Strafwetboek tot een gevanhun kind wegens het wanbedrijf genisstraf, met uitstel, en een geld« onopzettelijk doden » is uitgesproken boete veroordeelt en hem voor een
(3).
duur van drie maanden vervallen
verklaart van het recht tot 'het
5" Wanneer de werkgever aan de wedu- besturen van een motorvoertuig .van
we van een werknemer, slachtoffer
van een ongeval, een aanpassingsver- de categorieen A en B, en anP,ergoeding heeft toegekend, bestaande in deels, Maria Delvaux burgerreqhtede betaling van het loon gedurende lijk aansprakelijk verklaart voo:r,> de
een bepaalde tijd na het overlijden geldboete en de kosten die ten l~ste
van de werknemer, onder beding dat van eerstgenoemde, haar mind~rja
hij in de rechten van de weduwe komt, rige zoon, worden gelegd; dat .het
kan hij van de voor het ongeval aan- arrest, op civielrechtelijk gebied,
sprakelijke derde enkel terugbetaling heiden in solidum veroordeelt tot
vorderen van het bedrag dat de we- betaling van schadevergoeding aan
duwe zelf had kunnen vorderen (4).
Catharina Lormans en de naam!oze
(Artt. 1249 tot 1252, 1382 en 1383 B.W.)
vennootschap Ebes;
(VANDERMEULEN,
DELVAUX T.
LORMANS,
EBES • N.V.; LORMANS, « EBES • N.V. T. VAN·
DERMEULEN, DELVAUX)

«

I. Op de voorzieningen van Johan
Vandermeulen en Maria Delvau:k

C. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
HET HOF; - Gelet op het bestre- de verweersters tegen de eisers :
den arrest, op 2 maart 1983 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8016)

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 72.2, eerste
lid, en 85.15 van het WegverkeersrEiglement, gewijzigd door het konin~lijk
besluit van 14 december 1979, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de eisers op burgerrechtelijk gebied in solidum veroordeelt
om de burgerlijke partijen, verweerders,
te vergoeden voor aile schade die zij
ingevolge het litigieuze verkeersongeval
leden, na vastgesteld te hebben dat er
geen aanleiding bestond tot verdeling
van aansprakelijkheid, daar in hoofde
(3) In zulk een geval heeft het Hof soms van het slachtoffer Fran~ois Vermarien
vernietiging uitgesproken wegens schending
van de artt. 162 en 194 Sv., van de artt. 39 en het bestaan van een fout niet vaststond
50 Sw. en zelfs van een algemeen beginsel dat en evenmin een £out kon aanvaard worde straffen persoonlijk zijn (Cass., 6 sept. 1965, den die de schadelijke gevolgen van de
Bull. en Pas., 1966, I, 28; 5 mei 1969, A. C., 1969, aanrijding zou hebben doen toenemen;
850; 23 sept. 1970, ibid., 1970, 84, en 26 nov. het arrest deze beslissing nam op grond
· 1973, ibid., 1974, 342). Het geannoteerde arrest dat : « Er zich, langs de zijde van de
maakt enkel gewag van schending van de artt. beklaagde (eerste eiser), een ononderbro1384 B.W. en 67 Wegverkeerswet (vroeger
art. 6 wet van 1 aug. 1899). Die bepalingen vor- ken witte lijn bevond, die hij niet mocht
overschrijden om het maneuver dat hij
men eert passende en voldoende grondslag.
maakte, uit te voeren, dat beklaagde
(4) Zie Cass., 12 mei 1977 (A.C., 1977, 940).
(eerste eiser) bij het uitvoeren van zijn
(2) Cass., 27 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 603)
en 19 okt. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 124). Zie
Cass., 11 mei 1983 (A.C., 1982-83, nr. 505).
De verantwoording van het cassatieberoep
in het belang van de wet was hierin te vinden
dat de burgerrechtelijk aansprakelijke partij
zich regelmatig in cassatie had voorzien, maar
geen middel had aangevoerd o.g.v. de onwettigheid en hierin dat het Hof, als het gaat om
een beschikking die betrekking heeft op de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, slechts
ambtshalve een middel opwerpt indien het
O.M. zich in cassatie heeft voorzien (noot 2,
. onder Cass., 19 juni 1979 (A. C., 1978-79, 1251).
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- 219 verboden e:ri gevaarlijk maneuver voorrang diende te verlenen aan bet achterkomend verkeer; dat hem ten grieve
geduid moet worden geen of onvoldoende aandacht te hebben gegeven aan
de prioritaire weggebruikers; (... ) dat uit
aile elementen van bet dossier blijkt dat
Vermarien verrast werd door bet plotse
karakter van bet verboden maneuver
van beklaagde; dat hij dit maneuver
geenszins kon of moet voorzien; dat hij,
mede gelet op de aanwezigheid van de
ononderbroken witte lijn, mocht veronderstellen dat zijn voorligger de gelijkgrondse berm opreed om er te parkeren;
dat bet maneuver van beklaagde voor
bet slachtoffer dan ook een onvoorzienbare hindernis uitmaakte; dat deze laatste bet ongeval niet kon vermijden, noch
de mogelijkheid had er de gevolgen van
te beperken »,
terwijl, overeenkomstig artikel 85.15
van het Wegverkeersreglement, zoals
gewijzigd door bet koninklijk besluit van
14 december 1979, de witte doorlopende
streep, in afwijking van artikel 72.2 van
dit reglement, tot 1 januari 1981 mocht
overschreden worden om links af te
slaan en het arrest derhalve niet wettig
kon oordelen dat het maneuver van eerste eiser voor bet slachtoffer Vermarien
een onvoorzienbare hindernis uitmaakte
op grond dat bet slachtoffer, « mede
gelet op de aanwezigbeid van de ononderbroken witte lijn », mocht veronderstellen dat zijn voorligger de gelijkgrondse berm opreed om er te parkeren,
zodat het arrest niet wette!ijk verantwoord is en schending inboudt van de
artikelen 72.2, eerste lid, en 85.15 van het
Wegverkeersreglement, gewijzigd door
het koninklijk besluit van 14 december
1979 alsook - in de mate dat bet de
vero~rdeling tot scbadevergoeding op dit
onwettig motief laat steunen - van de
artikelen 1382 en 1333 van het Burgerlijk
Wetboek:

Overwegende dat het arrest benevens de in het middel weergegeven
consideransen releveert : « dat beide
bestuurders oorspronkelijk in de
richting van Diest reden; dat de
beklaagde, ter hoogte van kilometerpaal 7, met zijn voertuig rechts op
de gelijkgrondse kasseiberm naast
de eigenlijke rijbaan reed, om vervolgens terug te draaien in de richting Tienen, van waar hij kwam »;

dat de appelrechters zodoende vaststellen dat de beklaagde de doorlopende streep heeft overschreden om
« een links omkeer te maken »;'
Overwegende dat « het links
omkeer maken )) niet als (( een
afslaan naar links )) in de zin van
het op de dag van het ongeval riog
in voege zijnde artikel 85.15 van pet
Wegverkeersreglement,
gewijzigd
door artikel 1 van het koninklijk
besluit van 14 december 1979, kim
worden beschouwd, zodat het arr~st,
zonder de in het middel gecitee:¢de
artikelen te schenden, naar ret!ht
beslist dat eiser met zijn voertuig de
witte doorlopende streep niet mocht
overschrijden en een verboden maneuver heeft uitgevoerd;
i
Dat het middel faalt naar recl}t;

Over het vijfde middel, afgeleid uit. de
schending van artikel 97 van de Grondwet 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek 1138, 2•, van bet Gerecbtelijk Wethoek' en van bet algemeen rechtsbeginsel
dat de rechter geen uitspraak mag doen
over niet gevorderde zaken,
·
doordat bet arrest, enerzijds, de eir;;ers
in solidum veroordeelt om aan weduwe
Lormans, optredend in eigen naam, een
vergoeding wegens i:rikomstenschade te
betalen van 964.000 en 7.215.762 frank
plus interesten, waarbij bet deze bedragen berekent op de basis van « de gezamenlijke economische voordelen » van
het gezin, verminderd met veertig procent voor het eigen onderboud van de
overleden man, en doordat het arrest,
anderzijds, de eisers in solidum veroordeelt om aan weduwe Lormans, optredend qualitate. qua voor haar minderjarige dochter Catharina Vermarien, een
bedrag van een miljoen frank te betalen
als inkomstenschade in hoofde van bet
kind, daarbij overwegend : « dat bet kind
der partijen geboren is in 1971; dat het
zonder twijfel persoonlijke materiEHe
schade leed ingevolge bet verlies van
steun en hulp die bet van haar vader zou
krijgen; dat dit geschonden recht voor
vergoeding vatbaar is, zelfs indien de
moeder verder voor bet onderhoud blijft
instaan; dat dit recht op schadevergoeding, ex aequo et bono te bepalen,
behouden blijft ook al heeft de moeder
een afzonderlijke vergoeding voor matedele schade genoten; dat, rekening
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- 220 gehouden met de status van het slachtoffer en met diens inkomen, de kwestieuze
schade billijkerwijze mag begroot worden op 1.000.000 frank »,

dat bet arrest dit verlies voor de
periode v66r 1 februari 1983 op
964.000 frank en voor de periode
vanaf die datum tot op de dag van
de oppensioenstelling van het slachttweede onderdeel, in de veronderstel- . offer op 7.215.762 frank bepaalt; dat
ling dat het arrest de vergoeding van bet dit verlies berekent op basis van
een miljoen frank als inkomstenschade bet netto-gezinsinkomen, waarvan
in · hoofde van het kind aanziet, het bet 40 percent voor bet persoonlijk
arrest vooreerst met een tegenstrijdigheid behept is door het apart begroten onderboud van bet slacbtoffer
van de persoonlijke inkomstenschade aftrekt; dat bet arrest zodoende
van het kind op een miljoen en door geen rekening houdt met de kosten
tegelijkertijd bij de berekening van de van levensonderboud van bet kind,
inkomstenschade in hoofde van de we- geboren op 10 januari 1971, die nog
duwe, van de gezamenlijke economische gedurende een bepaalde periode een
voordelen van het gezin slechts een per- deel van bet gezinsinkomen zouden
centage voor het eigen onderhoud van de
overleden man en niet ook een percen- bebben opgeslorpt, dee! waaruit
tage besteed aan het kind af te trekken, moeder Lormans eveneens geen
en terwijl het arrest in deze veronder- persoonlijk voordeel zou bebben
stelling, namelijk dat het arrest de ver- getrokken;
goeding van een miljoen frank als
Overwegende dat bet tegenstrijdig
inkomstenschade in hoofde van het kind
aanziet, vervolgens niet antwoordt op de is, enerzijds, aan Lormans, in baar
conclusie van de eisers waarin zij op boedanigbeid van moeder-voogdes
bladzijde 7 onderaan hadden Iaten gel- over de persoon en de goederen van
del). dat de schade van de weduwe baar minderj arige dochter, een
bestond in de derving van het dee! der afzonderlijke vergoeding wegens
inkomsten van de de cujus waaruit zij inkomstenverlies van bet kind toe te
een persoonlijk voordeel haalde en even- kennen, en anderzijds, bet persoonmin antwoordt op de conclusie bladzijde lijk inkomstenverlies van Lormans
10 waarin de eisers hadden ingeroepen : te bepalen zonder de kosten van
« concluanten gaan ermee akkoord dat
een kind aanspraak kan maken op mate- levensonderboud van bet kind in
riille schade ingevolge het overlijden van mindering te brengen; dat het arrest
zijn vader, doch willen er onmiddellijk in betzelfde verband niet antwoordt
aan toevoegen dat deze materitlle schade op de conclusie van de eisers waarin
veniat is in het totaal inkomstenverlies zij aanvoerden dat de materiele
dat de weduwe namens haar aileen scbade, die Lormans qualitate qua
opvorderde; concluanten zijn uiteraard voor bet kind vorderde, reeds begreniet gebonden door de formuleringswijze pen was in de bedragen die zij
van de burgerlijke partijen, zodat het
opportuun voorkomt, voor het geval de wegens inkomstenverlies in eigen
rechtbank enige vergoeding toekennen naam vorderde, en dat bet desgevalzou hoofdens materiele schade, deze te lend nodig was de desbetreffende
·v'entileren tussen weduwe en kind », vergoedingen « te ventileren tussen
zodat bet arrest, enerzijds, wegens weduwe en kind »;
tegenstrijdigheid in de redengeving en, .
Dat bet onderdeel gegrond is;
anderzijds, wegens gebrek aan antwoord
op de conclusie niet regelmatig gemoti·veerd is en artikel 97 van de Grondwet
schendt :
II. Op · de voorziening die de procureur-generaal ter terechtzitting
kracbtens artikel 442 van bet WetWat bet tweede onderdeel be- hoek van Strafvordering beeft ingetreft :
steld :
Overwegende dat verweerster Lormans, in eigen naam, vergoeding
Over het middel, afgeleid uit de schenwegens inkomstenverlies vorderde; .ding van de artikelen 1384 van het Bur-
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- 221 gerlijk Wetboek en 67 van de Wegverkeerswet:

van het nettoloon 48.751 - 33.557 =
15.194 frank bedraagt; in totaal dus
netto 146.253 + 15.194 = 161.447 frank
uitbetaald werd; het aandeel voor persoonlijk onderhoud van het slachtoffer.
als volgt te berekenen valt : 40 percent
van 161.447 + (3,5 x 10.000) = 78.579
frank; het persoonlijk voordeel (van de
weduwe van het slachtoffer) dus bedraagt 161.447 - 78.579 = 82.868 frank,
som die zij van de aansprakelijke derde
zou kunnen terugvorderen »,.

Overwegende dat de appelrechters bij ontstentenis van een desbetreffende wetsbepaling, Maria Delvaux niet burgerrechtelijk aansprakelijk konden verklaren voor de
geldboete, waartoe Johan Vandermeulen, haar minderj arige zoon,
wegens het misdrijf, bepaald bij de
artikelen 418 en 419 van het Strafterwijl de kwijtschriften, getekend op
wetboek, is veroordeeld;
15 mei, 15 juni, 15 juli en 15 augustus
Dat de desbetreffende beslissing 1980 door de weduwe van het slachtoffer;
onwettig is;
uitdrukkelijk bepalen; « ... tot beloop van
IV. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap Ebes :
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van eiseres tegen de verweerders :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1166,
1249, 1250, lid een, en 1252 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld : 1° dat de totale schade ondergaan door Lormans, weduwe van het
slachtoffer, ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot 964.000 +
7.215.762 + 125.000 + 300.000
8.604.762 frank bedraagt, 2° dat eiseres
aan de weduwe van het slachtoffer
wegens • aanpassingsvergoeding » een
bedrag van 342.275 frank heeft betaald;
3° dat eiseres al de voorwaarden vervult,
opgelegd door artikel 1250 van het Burgerlijk Wetboek om gesubrogeerd te zijn
in de rechten van de weduwe van het
slachtoffer, nochtans beslist dat deze
subrogatie beperkt is tot het bedrag van
82.868 frank, en bijgevolg de verweerders
slechts veroordeelt tot het betalen van
dit bedrag, op grond dat : meer bepaald,
eiseres geen ruimere rechten kan Iaten
gelden ten aanzien van de verweerders
dan de weduwe van het slachtoffer zelf;
• deze laatste ... slechts het nettoloon
kan opvorderen en dan nog alleen in de
mate dat zij er persoonlijk voordeel van
genoot; dit nettoloop. in juni, juli en
augustus 1980 48.751 frank bedroeg, hetzij
146.253 frank voor de drie maanden; voor
de maand mei het niet gepresteerde dee!

deze som treedt de naamloze vennootschap Ebes in al de rechten die ik mocht
hebben ten aanzien van elke derde,
schuldig aan het ongeval »; de weduwe
van het slachtoffer bijgevolg eiseres
heeft gesubrogeerd in al de rechten die
zij bezat en kon Iaten gelden tegenover
de verweerders ten belope van het totaal
bedrag van de haar overgemaakte gelden, namelijk 342.275 frank, zond~r
enige beperking dienaangaande; m
tegenstelling tot wat het arrest beslist,
deze subrogatie in geen geval beperkt
hoeft te worden tot de rechten van Lormans op het salaris van haar overleden
echtgenoot, overeenstemmend met de
maand mei 1980 en de drie eropvolgende
maanden; zoals hoger aangegeven, de
subrogatie toegekend aan eiseres als
enige beperking had het bedrag van het
geheel van de rechten die Lormans kon
Iaten gelden tegenover de voor het origeval aansprakelijke beklaagde, ingevolge
het overlijden van haar echtgenoot; het
arrest mitsdien het algemeen karakter
van de subrogatie tussen eiseres en Lormans miskent en bijgevolg een schending begaat zowel van de bindende
kracht van deze overeenkomst tot subrogatie (schending van de artikelert 1134
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek) als
van de wettelijke bepalingen die aan de
gesubrogeerde schuldeiser het recht toekennen de rechten en vorderingen van
zijn debiteur uit te oefenen (schending
van de artikelen 1166, 1249, 1250 en 1252
van het Burgerlijk Wetboek), door de
subrogatoire rechten van eiseres te
beperken tot 82.868 frank en door de verweerders niet te veroordelen. tot de
terugbetaling aan eiseres van de geheelheid van de haar verschuldigde bedragen, namelijk 342.275 frank :

Overwegende dat het arrest vaststelt : dat eiseres, werkgeefster van

- 222 het, slachtoffer, ter uitvoering van
het paritair akkoord dat in de
tevV:erkstellingssector
van
haar
werknemer op het ogenblik van zijn
ov~rlijden van kracht was, aan de
weduwe Lormans een « aanpassirigsvergoeding » van 342.275 frank
uit~eerde, erin bestaande dat de
werkgeefster voor de periode van
11 ·. mei 1980, dag van het ongeval,
tot 31 augustus 1980 het loon van
het slachtoffer verder bleef uitbetalen; dat Lormans, op het ogenblik
waarop zij de betalingen van eiseres
ontving, deze laatste uitdrukkelijk
subrogeerde in de rechten en rechtsvorderingen, die eerstgenoemde
tegen de aansprakelijken voor het
ongeval had;
Overwegende dat de overeenkorilst van indeplaatsstelling die
aldus, met toepassing van artikel
1250, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, tussen Lormans en eiseres
is tot stand gekomen, deze laatste
deed treden in de rechten en rechtsvorderingen van eerstgenoemde
tegen de aansprakelijken voor het
ongeval;
Qverwegende dat eiseres, als
gesubrogeerde in de rechten van de
rechthebbende van het slachtoffer,
tegen de verweerders die aansprakelijk zijn voor de schadelijke gevolgen van het dodelijk ongeval, geen
andere rechten kan uitoefenen dan
die welke Lormans zelf tegen hen
kon uitoefenen; dat de arbeidsovereenkomst die tussen eiseres en het
slachtoffer werd aangegaan, en ter
uitvoering waarvan de « aanpassingsvergoeding » aan Lormans
werd uitbetaald, aan de verweerders
niet tegenstelbaar is;
Overwegende dat het arrest constateert dat Lormans, bij ontstentenis van de haar uitgekeerde « aanpassingsvergoeding », met betrekking tot dezelfde periode, van de
verweerders slechts een schadevergoeding van 82.868 frank had kunnen vorderen, dit is het persoonlijk
voordeel dat zij uit het loon van
haar echtgenoot zou hebben getrokken; dat hieruit volgt dat het arrest,

· zonder de in het middel aangehaalde artikelen te schenden, wettig
beslist dat eiseres enkel het evenvermelde bedrag van de verweerders kan terugvorderen;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het derde onderdeel van
het vijfde middel, dat door Johan
Vandermeulen en Maria Delvaux
wordt aangevoerd en dat niet tot
ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, verwerpt
de voorzieningen van Catharina Lormans en van de naamloze vennootschap Ebes; rechtdoende op de voorzieningen van Johan Vandermeulen
en Maria Delvaux, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het :
1o de schade wegens gebruiksderving
van het voertuig bepaalt op 14 x
200 frank, in verband met de gevorderde vergoeding voor wachtdagen,
2o het persoonlijk inkomstenverlies
van Catharina Lormans bepaalt op
964.000 en 7.215.762 frank, zonder
rekening te houden met de kosten
die aan het levensonderhoud van
het kind zouden zijn besteed, 3° Vandermeulen Johan en Maria Delvaux
veroordeelt tot betaling van de vergoedende interesten op 964.000
frank; verwerpt hun voorzieningen
voor het overige; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt Catharina Lormans en de
naamloze vennootschap Ebes in de
kosten van hun respectieve voorziening; veroordeelt J ohan Vandermeulen en Maria Delvaux in de helft
van ele kosten van hun voorziening
en laat de overige kosten ten laste
van Catharina Lormans en de
naamloze vennootschap Ebes; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen,
en, r~chtdoende op de voorziening
van de procureur-generaal, vernietigt, doch aileen in het belang van
de wet, het bestreden arrest, voor
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- 223 zover het Maria Delvaux civielrechtelijlt aansprakelijk verklaart voor
de geldboete die ten laste van J ohan
Vari,dermeulen is uitgesproken, en
haar tot betaling ervan veroordeelt;
zegt dat er op dit punt geen aanleiding is tot verwijzing.
25 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzitter :de h. Boon, waarnemend voorzitter
- :Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaten ·: mrs. De Gryse en De Bruyn.

Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 48, 1",
van de Wegverkeerswet van 16 maart
1968;

Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt wegens overtreding van
artikel 48, 1", van de Wegverkeerswet terzake dat hij op 10 februari
1982, ondanks het tegen hem uitgesproken verval, een voertuig heeft
bestuurd;

Overwegende dat het vonnis
weliswaar vaststelt dat het door
eiser opgelopen verval uitgesproken
was
bij een in kracht van gewij sde
Nr. 111
gegane beslissing voor een duur van
zes maanden en dat het ingegaan
was op 11 januari 1982; dat het von2" KAMER - 25 oktober 1983
nis evenwel de datum niet vermeldt
waarop de bij artikel 40 van de WegWEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN verkeerswet bepaalde kennisgeving
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIETTE- aan de veroordeelde was gedaan;
GENSTAANDE VERVALLENVERKLARING VAN dat uit de stukken waarop het Hof
IIET RECHT TOT STUREN - VEROORDELING
vermag acht te slaan, niet blijkt dat
- REDENGEVING.
een dergelijke kennisgeving werd
Om regelmatig met redenen te zijn gedaan;
timkleed, moet het vonnis, waarbij de
qestuurder van een voertuig wordt veroordeeld omdat hij een voertuig op de
openbare weg bestuurd heeft niettegenstaande vervallenverklaring van
het recht tot sturen, vaststellen dat
een rechterlijke beslissing tot vervallenverklaring kracht van gewijsde
heeft verkregen en melding maken
van de duur van de vervallenverklaring en van de datum van de kennisgeving, zoals voorgeschreven bij art. 40
Wegverkeerswet (1). (Art. 97 Gw.; art.
48 Wegverkeerswet.)

Dat het Hof aldus in de onmogelijkheid verkeert de wettigheid te
toetsen van de door het bestreden
vonnis uitgesproken veroordeling;

Om die redenen, ongeacht het
door eiser aangevoerde middel dat
niet kan leiden tot cassatie zonder
verwijzing, vernietigt het bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest
(VANDEBROECK)
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde vonnis; laat
ARRES'r
de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Correctio(A.R. nr. 8028)
nele Rechtbank te Brussel, zitting
in hoger beroep.
houdende
RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 24 maart 1983 in
25 oktober 1983- 2" kamer - Voorzithoger beroep gewez~n door de Cor- ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
rectionele Rechtban~ te Leuven;
- Verslaggever : de h. D'Haenens -

----------------! Declercq,
Gelijkluidende conclusie van de h.
advocaat-generaal .;.... Advo(1) Cass., 15 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 116).

caat: mr. Vandebroek, Leuven.
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als rijbewijs voor te leggen of te
doen toekomen binnen de vier
dagen na de dag waarop het open2• KAMER - 25 oktober 1983
baar ministerie de kennisgeving aan
WEGVERKEER- VERVALLENVERKLARING de veroordeelde heeft gedaan overVAN HET RECHT TOT STUREN - VERZUIM eenkomstig artikel 40 van de WegVAN DE BEKLAAGDE HET RIJBEWIJS AAN DE verkeerswet;
Nr. 112

G}tiFFIER VOOR TE LEGGEN OF TE DOEN. TOEKOMEN - VEROORDELING - REDENGEVING.

Om regelmatig met redenen te zijn
omkleed moet het vonnis, waarbij een
persoon, die vervallen is verklaard van
het recht tot sturen, veroordeeld wordt
ter zake dat hij nagelaten heeft aan de
griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, zijn rijbewijs
voor te Jeggen of te doen toekomen
b~nnen vier dagen na de dag waarop
het O.M de kennisgeving aan de veroi:Jrdeelde heeft gedaan, overeenkomstig art. 40 Wegverkeerswet, vaststellen.
d[lt een rechterlijke beslissing tot vervallenverklaring kracht van gewijsde
heeft verkregen en melding maken
van de datum van de kennisgeving (1).

(Art.. 97 Gw.; art. 46 Wegverkeerswet.)

Overwegende dat het vonnis
weliswaar vaststelt dat eiser nagelaten heeft aan de griffie van het
gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, waarbij hij een verval
tot sturen had opgelopen, het rijbewijs of het bewijs dat geldt als rijbewijs voor te leggen of te doen toekomen binnen de vier dagen na de dag
waarop het openbaar ministerie de
kennisgeving heeft gedaan bedoeld
in artikel 40 van de Wegverkeerswet; dat het vonnis evenwel de
datum niet vermeldt waarop de bij
dat artikel bepaalde kennisgeving
aan eiser is gedaan; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt op welke datum
bedoelde kennisgeving is gedaan;

(VANDEBROECK)
ARREST

(A.R. nr. 8029)

Dat het Hof aldus in de onmogelijkheid verkeert de wettigheid te
toetsen van de door het bestreden
vonnis uitgesproken veroordeling;

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 maart 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;
Om die redenen, ongeacht het

Over het ambtshalve aangevoerde mid-· door eiser aangevoerde middel dat
del, afgeleid uit de schending van de niet kan leiden tot cassatie zonder
artikelen 97 van de Grondwet en 46, § 1,

van de Wegverkeerswet van 16 maart verwijzing, vernietigt het bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest
1968;
melding zal worden gemaakt op de
Overwegende dat het vonnis eiser kant van het vernietigde vonnis; laat
veroordeelt wegens overtreding van de kosten ten laste van de Staat;
artikel 46, § 1, van de Wegverkeers- verwij st de zaak naar de Correctiowet ter zake dat hij nagelaten heeft, nele Rechtbank te Brussel, zitting
tusseil 6 en 12 januari 1982, aan de houdende in hoger beroep.
griffie van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, waarbij hij
25 oktober 1983 - 2" kamer - Voorziteen verval tot sturen had opgelopen, ter : qe h. Boon, waarnemend voorzitter
het rijbewijs of het bewijs dat geldt - Verslaggever : de h. D'Haenens _ _ _ _ _ _ _ _......;_ _ _ _ _ _ _ Gelijkluidende conclusie van· de h.
1 Declercq, advocaat-generaal Advocaat :·mr. Vandebroek, Leuven.
(1) Zie het voorgaand arrest,
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3" De beslissing, waarbij de appelrechter
KAMER -

25 oktober 1983

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - SCHULDIGVERKLARING - FEI- •
TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN
VAN DE WET.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE EN AFWIJZING
VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN DE BUR-_
GERLIJKE PARTIJ ALLEEN - WIJZIGING EN
VAN
SCHADEVERGOEDING
TOEKENNING
DOOR HET HOF VAN BEROEP - EENSTEMMIGHEID VEREIST.

het beroepen vonnis m.b.t. de schuldigverklaring bevestigt en, met wijziging
van het vonnis a quo, beslist dat aan
de burgerlijke partij schadevergoeding
moet worden betaald, behoeft niet met
eenparige stemmen te worden gewezen (4). (Art. 21lbis Sv.)
(NOTERMAN}
ARREST

(A.R. nr. 8191)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1983 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Gent, op strafgebied,
eiser heeft veroordeeld tot een
3° HOGER BEROEP
BURGERLIJKE gevangenisstraf van twee maanden,
RECHTSVORDERING - APPELRECHTER DIE met uitstel, en een geldboete van
HET BEROEPEN VONNIS M.B.T. DE SCHULDIG:;,oo frank wegens de samengeVERKLARING BEVESTIGT, DOCH, IN STRIJD
voegde telastleggingen. A (diefstal
MET WAT DE EERSTE RECHTER HEEFT
BESLIST, ZEGT DAT AAN DE BURGERLIJKE . door middel van braak, inklimming
PARTIJ SCHADEVERGOEDING MOET WORDEN of valse sleutels van onder meer
BETAALD - GEEN EENSTEMMIGHEID VER- blanco checques) en B (diefstal van
EIST.
benzine); dat de rechtbank, op civielrechtelijk gebied, de vordering van
verweerster tegen eiser ongegrond
1" Bij ontstentenis van conclusie dien- heeft verklaard;
aangaande motiveert de rechter regelOverwegende dat het arrest, op
matig de schuldigverklaring van de
beklaagde door vast te stellen dat de het hoger beroep van het openbaar
in de bewoordingen van de wet ministerie en van de burgerlijke
omschreven feiten bewezen zijn (1); hij partij, op strafgebied, met eenparige
behoeft geen nadere uitleg te verschaf- ·stemmen, eiser wegens de samengefen over de gegevens waaruit hij de voegde feiten A, heromschreven als
schuld van de beklaagde afleidt (2). een gewone diefstal, en B veroor(Art. 97 Gw.)
deelt tot een gevangenisstraf van
vier maanden, met uitstel, tot een
2" Het arrest van het hoi van beroep dat, geldboete van 100 frank en tot ontop het ontvankelijk hager beroep van
de burgerlijke partij, aileen tegen een · zetting voor een termijn van vijf
vrijsprekend vonnis waarbij haar vor- jaar van de rechten genoemd in
dering wordt afgewezen, schadevergoe- artikel 31, 1", 2" en 4", van het Strafding aan die burgerlijke partij toekent, . wetboek; dat het arrest, op civielmoet vaststellen dat het met eenparige rechtelijk gebied, eiser solidair met
stemmen is gewezen in zoverre het het twee andere beklaagden veroordeelt
misdrijf, waarop de burgerlijke rechts- tot betaling aan verweerster van
vordering berust, bewezen verklaart schadevergoeding;
(3). (Art. 21lbis Sv.)
(1) Cass., 5 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 85).
(2) Cass.,
nr. 455).

20

april

1983

(A.C.,

1982-83,

(3) Cass., 5 en 20 juni 1979 (A.C., 1978-79,
1163 en 1280); 21 jan. 1981 (ibid., 1980-81,
nr. 295) en 1 dec. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 217).
(4) Cass., 25 april 1977 (A.C.,

1~77, ~76).
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I. In zoverre de voorziening rechters, op het enkel boger beroep
gericht is tegen de beslissing op de van de burgerlijke partij tegen een
vonnis van vrijspraak, waarna de
strafvordering :
eerste rechter die vordering afwees,
Over het eerste middel, woordelijk de beslissing op civielrechtelijk
gesteld als volgt : Het hof van beroep
beperkt zich ertoe de feiten bewezen te gebied hervormen en aan die partij
verklaren; de beklaagde Noterman heeft schadeloosstelling toekennen;
zowel voor de eerste rechter als voor het
Overwegende dat, met betrekking
hof van beroep staande gehouden dat hij tot de beslissing op de civielrechteslechts !outer aanwezig is geweest toen
de diefstal werd gepleegd, en zeker van lijke vordering, geen eenstemmigde diefstal van de postcheques niets heid is vereist wanneer de appelheeft geweten. Door !outer de feiten rechters, zoals ten deze, op het
bewezen te verklaren, is niet vastgesteld hoger beroep van de burgerlijke
dat ai de elementen van het misdrijf partij tegen een vonnis, dat haar
voorhanden waren en dat Noterman civielrechtelijke vordering als ongedeze elementen van het misdrijf heeft grond heeft afgewezen, de schuldiggepleegd :
verklaring van de beklaagde aan het
Overwegende dat het hof van misdrijf, waarop de rechtsvordering
beroep, bij ontstentenis van een des- tot herstel van de schade steunt,
betreffende conclusie, de schuldig- bevestigen en, met hervorming van
verklaring van eiser regelmatig het beroepen vonnis, haar schademotiveert door vast te stellen dat de loosstelling toekennen;
aan eiser ten laste gelegde feiten,
Dat het middel naar recht faalt;
omschreven in de bewoordingen van
de wet, bewezen zijn; dat het niet
Over het derde middel, luidend als
verplicht was nader de g~gevens te volgt
: Noterman was niet op de hoogte
bepalen waaruit het de schuld van van het ondertekenen en innen van de
eiser heeft afgeleid;
postcheques. Hij werd hiervoor trouwens
Dat het middel niet kan aangeno- niet vervolgd. Het nadeel dat de burgerIijke partij heeft geleden is niet het
men worden;
gevolg van de diefstal van de cheques
En overwegende dat de sub- (welke op dat moment slechts de waarde
stantiele of op straffe van nietigheid van een eenvoudig papier hebben), doch
voorgeschreven rechtsvormen in wei van het invullen, ondertekenen, aanacht zijn genomen en de beslissing bieden en innen van de cheques. De
overeenkomstig de wet is gewezen; schade die de burgerlijke partij heeft
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :
Over het tweede middel, woordelijk
gesteld als volgt : Uit het arrest blijkt
niet dat .de beslissing op burgerlijk
gebied met eenparigheid (van stemmen)
werd genomen. Nochtans houdt de
beslissing op burgerlijk gebied een verzwaring in voor Noterman, vermits de
vordering van de burgerlijke partij tegen
Noterman door de eerste rechter ongegrond was verklaard :

Overwegende dat, met betrekking
tot de beslissing op de civielrechtelijke vordering, enkel eenstemmigheid is . vereist wanneer de appel-

geleden is pas op dat moment ontstaan,
aangezien de cheques bij de diefstal nog
geen waarde vertegenwoordigden. Nu
niet blijkt dat Noterman aan de feiten A
en B heeft medegewerkt (vervalsing en
inning der cheques) kon de vordering
van de burgerlijke partij niet ingewilligd
worden. Uit het arrest blijkt dan ook
niet hoe het oorzakelijk verband tussen
de schade van de burgerlijke partij en de
diefstal is vastgesteld. Uit wat voorafgaat
blijkt dat het hof het aangevochten
arrest niet regelmatig met redenen heeft
omkleed en de wet werd geschonden :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag ·acht te
slaan, niet blijkt dat eiser het in
het middel weergegeven verweer,
gericht tegen de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering,

f
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voor de feitenrechter heeft opgeworpen; dat het middel, in zoverre,
nieuw en niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de rechter op
onaantastbare wijze, in feite, oordeelt of een misdrijf al dan niet de
door de burgerlijke partij geleden
schade heeft veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de diefstal van de checks,
waaraan (eiser) als mededader
schuldig is, een oorzakelijk verband
heeft met de door de burgerlijke
partij geleden schade »;
Overwegende dat het arrest door
die vaststelling, die onaantastbaar is
in feite, de beslissing regelmatig
met redenen omkleedt en wettelijk
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

de verdachte, nauwkeurig omschreven
door het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat, op grond
van de feitelijke gegevens die het
opsomt, wijst op de zeer gevaarlijke
geestesgesteldheid van de verdachte
waaromtrent trouwens een psychiatrisch onderzoek is ingesteld (1). (Art.
5 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(ARENTS)
ARREST

(A.R. nr. 8328)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 1983
gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 5 van de wet van
70 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
als vervangen bij artikel 3 van de wet
van 13 maart 1973 tot wijziging van voornoemde wet en tot aanvulling van artikel
Om die redenen, verwerpt de 447 van het Wetboek van Strafvordering,
voorziening; veroordeelt eiser in de
doordat het arrest de handhaving van
de voorlopige hechtenis beveelt, met verkosten.
wijzing naar de beweegredenen aange25 oktober 1982 - 2• kamer - Voorzit- haald in de schriftelijke vordering van
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter het openbaar ministerie die door de
- Verslaggever : de h. Matthijs besluiten neergelegd door (eiser) niet
Gelijkluidende conclusie van de h. zouden worden ontzenuwd,
AdvoDeclercq, advocaat-generaal terwijl, luidens voormeld artikel 5 van
caat : mr. Van Ommeslaeghe, Ouden- de wet op de voorlopige hechtenis, de
aarde.
beslissing de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden dient te specificeren
welke de openbare veiligheid aanbelangen en de handhaving van de hechtenis
noodzakelijk maken onder vermelding
van de elementen eigen aan de zaak of
de persoonlijkheid van de verdachte :
Nr. 114

Overwegende dat het arrest vaststelt
dat er thans nog ernstige
2" KAMER - 25 oktober 1983
en uitzonderlijke omstandigheden
bestaan die de openbare veiligheid
raken
waardoor de handhaving van
VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLO- de voorlopige hechtenis vereist is,
namelijk : dat de feiten buitengePIGE HECHTENIS, ART. 5 - REDENEN.
woon ernstig zijn, de verdachte die
De ernstige en uitzonderlijke omstandig- zelf verklaarde in financii:He moeiheden die dermate de openbare veilig- lijkheden te verkeren, niet geaar-

heid raken dat de voorlopige hechtenis !---~~-----------_,;.
moet worden gehandhaafd, worden,
onder vermelding van gegevens eigen
(1) Zie Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981-82,
aan de zaak of de persoonlijkheid van nr. 356) en 18 aug. 1983 (ibid., 1982-83, nr. 612).

-
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25 oktober 1983 - 2" kamer - Voorzitzeld (heeft) zijn alleenstaande buurvrouw te bestelen maar op weerzin- ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
wekkende en gewelddadige wijze - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h.
het Ieven (heeft) ontnomen, zoals Declercq,
advocaat-generaal Advoformeel wordt bevestigd door de caat : mr. Rieder, Gent.
aangestelde wetsgeneesheren, zowel
tijdens de eerste als de tweede lijkschouwing door drie universiteits- ·
professoren op het stoffelijk overschot van het slachtoffer uitgevoerd;
dat het plegen van zulkdanige feiten Nr. 115
en de miskenning van enig respect
voor het Ieven van een onschuldige
2" KAMER - 25 oktober 1983
medeburger, die geen enkele binding had met de verdachte, wijst op
de zeer gevaarlijke geestesgesteldheid van de verdachte; dat hierom- VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLOtrent trouwens door de onderzoeksPIGE HECHTENIS, ART. 5 - CONCLUSIE VAN
rechter terecht een geneesheer-psyDE VERDACHTE - BEGRIP.
chiater werd aangesteld tot onderzoek van de verdachte;
Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis wordt
geschonden door het arrest van de
Overwegende dat het arrest aldus,
kamer van inbeschuldigingstelling
enerzijds, beslist dat er ernstige
waarbij wordt beslist dat de voorlopige
schuldaanwijzingen
tegen
eiser
hechtenis wordt gehandhaafd, zonder
bestaan, anderzijds wijst op de
dat wordt geantwoord op de conclusie
gevaarlijke geestesgesteldheid van
van de verdachte, waarin wordt
eiser als ernstige en uitzonderlijke
betwist dat er ernstige en uitzonderomstandigheid die de openbare vei-' lijke omstandigheden bestaan die derligheid raakt en de gegevens vermate de openbare veiligheid raken dat
de voorlopige hechtenis moet worden
meldt, eigen aan de zaak en de pergehandhaafd (1).
soonlijkheid van de dader, die op
die gevaarlijke geestesgesteldheid
wijzen;
(DE VUYST)
Overwegende dat het arrest
ARREST
zodoende de handhaving van de.
voorlopige hechtenis in de door arti(A.R. nr. 8329)
kel 5, eerste lid, van de wet van
20 april 1874 vereiste zin verantHET HOF; - Gelet op het bestrewoordt;
den
arrest, op 20 september 1983
Dat het middel niet kan worden
gewezen door het Hof van Beroep te
aangenomen;
Gent, kamer van inbeschuldigingEn overwegende dat de sub- stelling, dat de voorlopige hechtenis
stantiele of op straffe van nietigheid van eiser handhaaft;
voorgeschreven rechtsvormen in
Over het middel, afgeleid uit de schenacht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen; ding • van de Grondwet » en van het
artikel 5 van de wet van 20 april 1874 op
de voorlopige hechtenis;
doordat het arrest de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft met aanneming van de beweegredenen aangehaald
in de schriftelijke vordering van het

Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
(1) Zie
nr. 220).
kosten.

Cass., 2 dec. 1981 (A.C., 1981-82,
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openbaar ministerie, die overwoog dat de een kalme, zachte en zelfs ziekelijke
feiten buitengewoon schrikwekkend zijn man is » en dat er, op het ogenblik
en wijzen op en getuigen van de uiterst dat er over de handhaving van de
gevaarlijke brutaliteit en agressiviteit voorlopige hechtenis moest beslist
van de verdachte, die zijn vrouw zomaar worden, geen ernstige en uitzonderuit het raam wipt, dat de feiten een climax blijken te zijn van een mettertijd lijke omstandigheden meer bestontoegenomen nervositeit, brutaliteit en den die de openbare veiligheid raakagressiviteit, zoals blijkt uit de vroegere ten en die het voortduren van de
bedreigingen die de verdachte aan zijn voorlopige hechtenis zouden vereislachtoffer richtte, dat zulks wijst op een sen;
gevaarlijke geestesingesteldheid van de
Overwegende dat het arrest, met
verdachte en dat het verslag van de
aanneming
van de in de schriftedoor de onderzoeksrechter aangestelde
geneesheer-psychiater, verslag dat in het lijke vordering van het openbaar
gerechtelijk strafonderzoek van uiter- ministerie voorkomende beweegremate groot belang is omtrent de persoon- denen, weliswaar wijst op de aard
lijkheid van de verdachte en het gevaar van de feiten en de gevaarlijke geesdat hij uitmaakt voor de maatschappij tesgesteldheid van de verdachte, die
en de openbare veiligheid, nog niet kon uit die feiten bleek, en er aan toeworden neergelegd; doch daarbij niet voegt dat het deskundigenverslag
antwoordt op de conclusies van eiser dat betreffende onder meer de huidige
op het ogenblik van de handhaving de in
de vordering van het openbaar ministe- gevaarlijkheid van de verdachte nog
rie aangehaalde beweegredenen niet niet kon worden neergelegd en dat
meer bestonden, dat de toestand van de beweegredenen van het openbaar
eiser zoals hij bestond op het ogenblik ministerie niet worden ontzenuwd
van de feiten niet meer dezelfde was en door eisers conclusie, maar geen
dat hij geenszins nog een gevaar bete- antwoord geeft op de conclusie
kende voor de openbare veiligheid en uit waarin het nog voortbestaan van
de verklaringen van · getuigen eerder ernstige en uitzonderlijke omstanblijkt dat eiser de feiten pleegde op het
toppunt van een crisisperiode ingevolge digheden, de openbare veiligheid
op omstandige wijze
de toestand van weken bestendige dron- rakende,
kenschap van wijlen zijn echtgenote en betwist werd;
ten slotte zijn abnormale (aan die toeDat het arrest derhalve artikel 5
stand te wijten) dronkenschap en eiser van de wet op de voorlopige hechtethans terug een kalme, zachte en zelfs nis schendt;
ziekelijke man is; dat er door de vaststelDat het middel in zoverre gegrond
lingen van het onderzoek twijfel bestaat
omtrent de oorzaak van het overlijden is;
van het slachtoffer; terwijl op grond van
de bepalingen van het artikel 5 van de
wet op de voorlopige hechtenis bij elke
beslissing over de handhaving van de
aanhouding dient te worden nagegaan of
alsdan nog voldoende bezwaren en ernOm die redenen, vernietigt het
stige en uitzonderlijke omstandigheden
bestaan die de openbare veiligheid bestreden arrest; beveelt dat van dit
raken:
arrest melding zal worden gemaakt

Overwegende dat eiser in conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling liet gelden dat, zo hij de
feiten pleegde « op het toppunt van
een crisisperiode ingevolge de toestand van weken bestendige dronkenschap van wijlen zijn echtgenote
en ten slotte zijn dronkenschap »,
verschillende getuigenverklaringen
er op wezen dat hij « thans terug

op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen,
kamer van inbeschuldigingstelling.
25 oktober 1983 - 2' kamer -

Voorzit-

ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter

- Verslaggever : de h. Holstens Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat: mr. De Roeck, Gent.
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26 oktober 1983

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE
APPELRECHTER- VERKLARING VAN HOGER
BEROEP EN NIET DAGVAARDING

2° VERZET-

STRAFZAKEN- VERZET VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BIJ VERSTEK
GEWEZEN BESLISSING ONTVANKELIJK
VERKLAARD VERZET - GEVOLGEN.

1" In strafzaken wor(lt de zaak bij de

appelrechter niet door de dagvaarding
om te verschijnen, maar door de verklaring van hager beroep aanhangig
gemaakt (1).
2" Het ontvankelijk verklaarde verzet
van de beklaagde tegen de beslissing
waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan
en verplicht de rechter om binnen de
perken van de voorziening opnieuw
uitspraak te doen over het voorwerp
van de eerste beslissing (2).
(BONZI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2923)

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 27 april 1982 en
22 maart 1983 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 824, 1044,
1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 145,
146, 147, 151, 172, 174, 176, 182, 205 van
het Wetboek van Strafvordering en van
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand strikt moet worden uitgelegd,
doordat het bestreden vonnis van
27 april 1982, na het verzet ontvankelijk
(1) Cass.,
nr. 532).

22

april

1980

(A.C.,

1979-80,

(2) Cass., 27 okt. 1941 (Bull. en Pas., 1941, I,
398) en 28 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 488).

te hebben verklaard en te hebben beslist
dat de kosten van het verzet ten laste
zullen blijven van de Staat, daar de nietverschijning eiser niet kan worden verweten, de heropening der debatten
beveelt ten einde eiser in de gelegenheid
te stellen de redenen van zijn verzet
nader toe te lichten, op grond dat het
geheel van de beschouwingen die eiser
onder de ten onrechte « gronden van het
verzet » omschreven rubriek maakt,
geenszins betrekking hebben op de
gronden van het verzet, doch enkel op de
vraag wie de aan het verzet verbonden
kosten zal dragen; dat de van het openbaar ministerie uitgaande dagvaarding
van 24 december 1981 weliswaar regelmatig is, doch dat eiser terecht doet
opmerken dat zijn niet-verschijning op
de terechtzitting van 26 januari 1982
hem niet kan worden verweten, vermits
hem door de procureur des Konings, via
de veldwachter van de stad Dinant, ter
kennis was gebracht dat de zaak zou
worden verdaagd; dat hem evenmin kan
worden verweten niet te zijn verschenen
op 2 februari 1982 aangezien hij geen
nieuwe regelmatige dagvaarding heeft
ontvangen; dat zulks evenwel geen
invloed heeft op de geldigheid van de
dagvaarding van 24 december 1981, doc~,
zoals hierboven gezegd, op de vraag w1e
de kosten van het verzet zal dragen,
welke kosten ten laste moeten blijven
van de Staat daar de niet-verschijning
eiser niet kan worden verweten; dat
eiser ten onrechte een schending van het
recht van verdediging afleidt uit het feit
dat de beslissing om de debatten te heropenen op de terechtzitting van 2 februari 1982 hem niet is betekend; dat eiser
uiteraard niet beweren kan te zijn benadeeld daar de procureur des Konings
zich ertoe heeft beperkt de door de veldwachter te Dinant toegezonden stukken
neer te leggen; dat voor het overige het
- rechtsgeldig verklaarde - verzet van
eiser het vonnis automatisch tenietdoet,
zonder dat de rechtbank zulks - zoals
eiser ten onrechte vraagt - uitdrukkelijk moet verklaren; dat de rechtbank de
heropening van de debatten behoort te
bevelen ten einde eiser in de gelegenheid te stellen de gronden van zijn verzet nader toe te lichten,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, de omstandigheid dat
eiser verzet heeft ingesteld tegen het
vonnis van 23 februari 1982 waarbij hij
bij verstek was veroordeeld, niet impliceert dat hij vrijwillig zou verschijnen in
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het tegen hem bij dagvaarding van Juidende conclusie van de h. Janssens de
24 december 1981 ingestelde geding; het Bisthoven, advocaat-generaal - Advobestreden vonnis derhalve eiser op caat : mr. Houtekier.
onwettige wijze heeft bevolen_ de
gronden van zijn verzet nader toe te
lichten (schending van de artikelen 824,
1044, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek
en van het aangevoerde algemeen
rechtsbeginsel) :
Nr. 117

Wat het eerste onderdeel betreft :
2'

KAMER -

26 oktober 1983

Wat het tweede onderdeel betreft :
1° WEGVERKEER Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de zaak bij de
correctionele rechtbank niet door de
dagvaarding om te verschijnen,
doch door het beroep van het openbaar ministerie tegen het op
4 december 1981 gewezen vonnis
van de politierechtbank aanhangig
was gemaakt, zodat de rechtbank,
op het ontvankelijk verklaarde verzet van eiser, verplicht was opnieuw
uitspraak te doen over het voorwerp
van de ongedaan gemaakte beslissing;
Dat de correctionele rechtbank
derhalve op wettige wijze de heropening der debatten heeft bevolen ten
einde « de beklaagde in de gelegenheid te stellen de gronden van zijn
verzet nader toe te lichten »;
Dat in dat opzicht het middel niet
kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 oktober 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk-

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEct. 1975, ART. 12.3.1 - VOORRANG - VOORRANG VAN RECHTS - VOORRANG GELDT OVER DE GEHELE BREEDTE
VAN DE WEG WAAROP DE VOORRANGGERECHTIGDE BESTUURDER RIJDT - VOORRANG ONGEACHT HET RIJGEDRAG VAN DE
VOORRANG GERECHTIGDE BESTUURDER.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN -

BEWIJSLAST

BEGRIP.

3° BEWIJS -

FEITELIJKE VERMOEDENS STRAFZAKEN - TOEZICHT DOOR HET HOF.

1" Naar recht verantwoord is het vonnis

dat beslist dat de voorrangsplichtige
bestuurder, door het kruispunt verder
op te rijden dan nodig is om een uitzicht te hebben naar rechts, verzuimt
voorrang te verlenen aan de van
rechts komende bestuurder, waar
Jaatstgenoemde zich oak op de rijbaan
mag bevinden (1).
2" De bewijslast wordt niet omgekeerd

wanneer het vonnis op grand van de
daarin vastgestelde feitelijke gegevens
beslist dat de aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bewezen is (2).
3" Hoewel de rechter de feiten, die hij

als feitelijke vermoedens in aanmerking neemt, op onaantastbare wijze
vaststelt en de gevolgtrekkingen daaruit aan z1jn oordeel en beleid worden
overgelaten, gaat het Hoi na of de
(1) Cass., 26 maart 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 479) en 22 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 117);
wat de voorwaarden betreft waaronder de
voorrangsplichtige bestuurder de weg mag
oprijden om zich te vergewissen van de aanwezigheid van een bestuurder op die weg, zie
Cass., 1 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 72).
(2) Cass., 27 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1292).
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rechter het rechtsbegrip « feitelijk vermoeden » niet heeft miskend of gedenatureerd en o.m. of hij uit de door
hem vastgestelde feiten geen gevolgen
heeft getrokken die daarmee in geen
enkel verband staan of die op grand
daarvan onmogelijk kunnen worden
verantwoord; dat begrip wordt miskend door het vonnis dat uit de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen op
de linkerkant van de rijbaan in de
door verweerder gevolgde rijrichting
het gevolg trekt dat niet bewezen is
dat hij niet zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijbaan heeft gereden (3).
(COLLINET T. CRUTZEN, NATIONALE MAAT·
SCHAPPIJ DER BUURTSPOORWEGEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2941)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissingen op de
rechtsvordering van het openbaar
ministerie tegen de verweerders,
beklaagde en burgerrechtelijk aansprakelijke partij;
Overwegende
dat
eiser
als
beklaagde en burgerlijke partij in
geen kosten van die rechtsvordering
is veroordeeld en derhalve geen hoedanigheid heeft om zich tegen die
beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

II. Op het overige van de voorziening:
A. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
(:l) Cass., 10 feb. 1983 (A.C., 1982-83, nr. 334).

Wetboek, en van het algemeen beginsel
betreffende de bewijslast in strafzaken,

doordat eiser in zijn conclusie
betoogde dat hij, ook al was hij voorrang
verschuldigd, « toch niet aansprakelijk
kan worden verklaard voor het ongeval
van 6 augustus 1981 te Stembert, daar
uit aile gegevens van de zaak duidelijk
blijkt dat de wagen van (eiser) is aangereden door de door beklaagde Crutzen
bestuurde bus, die volledig links op de
weg reed en is ingereden op de linker
voorkant van het door (eiser) bestuurde
voertuig, dat een eindje de hoofdweg
was opgereden om een uitzicht te hebben over de weg; dat in de rechtspraak
steeds is aangenomen dat, wanneer de
bestuurder die voorang moet verlenen
aan de .bestuurder op de weg die hij
oprijdt, wegens de plaatsgesteldheid
slechts door zich op de weg te begeven,
zich van de aanwezigheid van een
bestuurder kan vergewissen, hij die weg
mag oprijden in zoverre zulks werkelijk
noodzakelijk is en mits hij dat met de
nodige voorzichtigheid doet zodat geen
gevaar voor ongevallen kan ontstaan, en
mits hij de plaats, de afstand en de snelheid van de andere bestuurder in aanmerking neemt; ... dat (eiser) ten deze
slechts voor . zover dit werkelijk nodig
was de weg is opgereden en in die positie stilstond op het ogenblik waarop hij
werd aangereden door de bus die voiledig links reed en zijn voorzorgen moest
nemen op het kruispunt waar hij voorbijkwam; ... dat de bus, na het ongeval,
nog steeds volledig op de Iinkerkant van
de weg stand; dat (eiser) moet worden
ontslagen van de tegen hem ingestelde
rechtsvervolgingen •; en dobrdat de
rechtbank eiser, na kennisneming van
diens conclusie, tot een geldboete van
50 frank veroordeelt, ter zake dat hij
niet is kunnen stoppen voor een te voorziene hindernis en geen voorrang heeft
verleend aan de van rechts komende
bestuurder, Crutzen vrijspreekt, de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen
Crutzen en de Nationale Maatschappij
der Buurtspoorwegen afwijst en eiser
veroordeelt tot de betaling van een vergoeding van 10.392 frank aan de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen,
met name op grand dat « het niet is
bewezen dat (Crutzen), gelet op de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen
aan de Iinkerkant en de afmetingen van
zijn voertuig, niet zo dicht mogelijk bij
de rechterrand van de rijbaan gereden
heeft »,
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terwijl, eerste onderdeel, dit antwoord
op de conclusie waarin eiser zich beriep
op een omstandigheid die het hem ten
laste gelegde feit uitsloot, onbegrijpelijk
is; de omstandigheid immers dat links op
de weg voertuigen geparkeerd stonden
toch duidelijk van geen enkel belang is
bij de beoordeling van de vraag of de
bestuurder van een autobus zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan heeft gereden; een in die mate
onduidelijk antwoord niet als een passend antwoord kan worden aangezien en
gelijkstaat met het ontbreken van een
redengeving (schending van artikel 97
van de Grondwet); de rechtbank, door uit
de door haar vastgestelde feiten gevolgen te trekken die op grond daarvan
onmogelijk kunnen worden verantwoord,
het begrip « feitelijk vermoeden • miskent (schending van de artikelen 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het vonnis niet vaststelt dat de door eiser aangevoerde
omstandigheid die het misdrijf uitsloot,
alle geloofwaardigheid miste, doch verklaart _dat ze « niet bewezen is •; dat
het aldus het vermoeden van onschuld
miskent en de wettelijke bewijslast
omkeert :

Wat beide onderdelen samen
betreft
Overwegende dat het bestreden
vonnis vermeldt « dat uit de situatietekening van de verbalisanten, de
bij het dossier gevoegde foto's en
de positie van het voertuig Collinet
na de botsing volgt dat (eiser) het
kruispunt veel verder was opgereden dan nodig was om uitzicht te
hebben naar rechts, ... dat de voorrang geldt over de gehele breedte
van de rijbaan; dat. Collinet de voorrangsregels heeft miskend door een
kruispunt op te rijden tot over de
lijn die het verlengde vormt van het
trottoir van de rue des Sports »;
Dat uit die vermeldingen blijkt
dat de correctionele rechtbank van
oordeel was dat eiser, ongeacht de
positie van de bus op de rijbaan, de
voorrangsregels heeft miskend door ·
het kruispunt verder dan nodig was
op te rijden;
Dat het vonnis aldus antwoordt op
het in het middel aangevoerde ver- ·
weer en de strafrechtelijke veroor-

deling van eiser naar recht verantwoordt, zelfs al was de gevolgtrekking van de rechtbank met betrekking tot de positie van de autobus
verkeerd; dat het evenmin de bewijslast omkeert, doch op grond van
de gegevens van het dossier beslist
dat de aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet is bewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1318 tot 1320, 1322, 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat eiser in zijn conclusie
betoogde dat hij, ook al was hij voorrang
verschuldigd, « toch niet aansprakelijk
kan worden verklaard voor het ongeval
van 6 augustus 1981 te Stembert, daar
uit aile gegevens van de zaak duidelijk
blijkt dat de wagen van (eiser) is aan,gereden door de door beklaagde Crutzen
bestuurde bus, die volledig links op de
weg reed en is ingereden op de linker
voorkant van het (door eiser) bestuurde
voertuig dat een eindje de hoofdweg was
opgereden om een uitzicht te hebben
over de weg; dat in de rechtspraak
steeds is aangenomen dat, wanneer de
bestuurder die voorrang moet verlenen
aan de bestuurder op de weg die hij
oprijdt, wegens de plaatsgesteldheid
slechts door zich op de weg te begeven,
zich van de aanwezigheid van een
bestuurder kan vergewissen, hij die weg
mag oprijden in zoverre zulks werkelijk
noodzakelijk is en mits hij dat met de
nodige voorzichtigheid doet zodat geen
gevaar voor ongevallen kan ontstaan en
mits hij de plaats, de afstand en de snelheid van de andere bestuurder in aanmerking neemt; ... dat (eiser) ten deze
slechts voor zover dit werkelijk nodig
was, de weg is bpgereden en in die positie stilstond op het ogenblik dat hij werd
aangereden door de bus die volledig
links reed en zijn voorzorgen moest
nemen op het kruispunt waar hij voorbijkwam; ... dat de bus, na het ongeval,
nog steeds volledig op de linker kant vail
de weg stond; dat (eiser) moet worden
ontslagen van de tegen hem ingestelde
rechtsvervolgingen •; en doordat de
rechtbank eiser, na kennisneming van
diens conclusie, tot een geldboete van 50
frank veroordeelt, ter zake dat hij niet- is
kunnen stoppen voor een te voorziene
hindernis en geen voorrang heeft verleend aan de van rechts komende
bestuurder, Crutzen vrijspreekt, de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen
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de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen afwijst en· eiser veroordeelt
tot de betaling van een vergoeding van
10.392 frank aan de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen, op grond
dat eiser « voorrang moest verlenen aan
de van rechts komende Crutzen; ... dat
uit de situatietekening van de verbalisanten, de bij het dossier gevoegde foto's
en de positie van het voertuig Collinet
na de botsing volgt dat hij het kruispunt
veel verder was opgereden dan nodig
was om een uitzicht te hebben naar
rechts; dat de hevigheid van de botsing
die wordt afgeleid uit de omvang van de
schade doet vermoeden dat het voertuig
van Collinet achteruit en naar rechts is
geslingerd en ten slotte tot stilstand is
gekomen in de positie die aangegeven
wordt in de situatietekening »,
terwijl het bestreden vonnis de beslissing dat uit de positie van eisers voertuig na de botsing bleek dat hij het
kruispunt verder dan nodig was opgereden, aldus grondt op het vermoeden dat,
wanneer een wagen in aile hevigheid
wordt geramd door een van rechts
komende autobus, die wagen « achteruit
en naar rechts » wordt geslingerd; de
rechtbank aldus uit door haar vastgestelde feiten gevolgen heeft getrokken
die op grond daarvan onmogelijk kunnen
worden verantwoord en aldus het wettelijk begrip « feitelijk vermoeden » miskent (schending van de artikelen 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek); zo de
rechtbank heeft wiilen zeggen dat door
de botsing eisers voertuig om de eigen
as is gedraaid zodat aileen de achterkant
naar rechts kwam te staan; zij de bewijskracht miskent van de situatietekening
van de verbalisanten waarnaar het vonnis verwijst en waaruit blijkt dat het
voertuig van eiser na de botsing was blijven staan op de aslijn van de straat
waarin hij reed (schending van de artikelen 1318 tot 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); de onduidelijkheid van
de redengeving van het vonnis althans
gelijkstaat met het gebrek aan redengeving (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :

Overwegende dat eiser in zijn
conclusie van hoger beroep betoogde
dat de volledig links op de weg rijdende autobus van verweerder Crutzen was ingereden op de linker
voorkant van zijn voertuig;
Overwegende dat het vonnis, nu
het uit de gegevens van het dossier

en met name uit de door de verbalisanten in de situatietekening aange-.
geven positie van eisers voertuH;~ na
het ongeval afleidt dat door.· de
hevigheid van de botsing eisers
voertuig achteruit en naar re(\hts
werd geslingerd en ten slotte •• tot
stilstand kwam in de positie .: die
aangegeven wordt in de situatietekening, en dat eiser het kruisp\mt
vee! verder dan nodig was opgereden, het juridisch begrip « feit~lijk
vermoeden »en de bewijskracht·van
de situatietekening van de verbalisanten niet kon miskennen;
·
Dat, voor het overige, de appelrechter door de in het middel weergegeven consideransen zijn beslissing regelmatig met redenen om•
kleedt;
Dat in dit opzicht de beide middelen niet kunnen worden aanglmomen;
,
En overwegende dat de s:ubstantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewez~n;
B. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen;
Over het eerste onderdeel van bet
hierboven weergegeven eerste middel :
Overwegende dat, hoewel de rechter de feiten waarop hij zijn be~lis
sing grondt op onaantastbare wijze
vaststelt en de gevolgtrekkingen
daaruit aan zijn oordeel en beleid
worden overgelaten, hij nochtans
het rechtsbegrip « feitelijk vermoeden » waarop het Hof toezicht uitoefent, niet mag miskennen of denatureren; dat hij met name uit door
hem vastgestelde feiten geen gevolgen mag trekken die in geen enkel
verband staan met de feiten of die
op grond daarvan onmogelijk kunnen worden verantwoord;
Overwegende dat de rechter, uit
het door de correctionele rechtbank
vastgestelde en in het middel weergegeven feit dat links van verweer-
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- 235 ders voertuig wagens geparkeerd 2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN stonden, de ongegronde en niet
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPREKEND VONNIS, GEWEZEN DOOR DE P.OLIte verantwoorden gevolgtrekking
TIERECHTBANK- HOGER BEROEP VAN ;HET
maakt « dat het niet is bewezen dat
OPENBAAR MINISTERIE EN DE BURGERLlJKE
(verweerder Crutzen) niet zo dicht
PARTIJ - CORRECTIONELE RECHTBANft! DIE
mogelijk bij de rechterrand van de
HET VERVAL VAN DE STRAFVORDE~ING
rijbaan heeft gereden »;
VASTSTELT EN SCHADEVERGOEDING ·TOEDat het eerste onderdeel in dat
KENT AAl'l DE BURGERLIJKE PARTIJ - EENPARIGHEID VEREIST.
opzicht gegrond is;

,..
1" Buiten het toepassingsgeval van art.
40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken,
het geval van regelmatige afstand;· en
dat waarin tegen een arrest van .yerwijzing naar het hof van assisen pog
cassatieberoep openstaat na het yeroordelend arrest, kan, in strafzaken,
een partij zich geen tweede maai in
cassatie voorzien tegen een en
dezelfde beslissing (1). (Art. 438 Sv.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van eiser tegen de
verweerders en over de burgerlijke
rechtsvordering van verweerster, de
Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen, tegen eiser, behalve in
zoverre het beslist dat eiser een fout 2" Het vonnis van de correctionele rechtheeft begaan waarvoor hij aansprabank waarbij, op het hoger beroep van
het openbaar ministerie en de bur~er
kelijk is; verwerpt de voorziening
Jijke partij tegen een vrijsprekend vonvoor het overige; beveelt dat van dit
nis van de politierechtbank, de strafarrest melding zal worden gemaakt
vordering verjaard wordt verklaarli en
op de kant van het gedeeltelijk veraan de burgerlijke partij schadever.nietigde vonnis; veroordeelt eiser in
goeding wordt toegekend, moet vastde helft van de kosten; laat de ovestellen dat het met eenparigheid van
rige kosten ten laste van de verstemmen is gewezen, in zoverre het
weerders; verwijst de aldus beperkte
misdrijf waarop de burgerlijke rechtsvordering is gegrond, bewezen wqrdt
zaak naar de Correctionele Rechtverklaard (2). (Art. 21lbis Sv.)
bank te Luik, zitting houdend in
hoger beroep.
26 oktober 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.

(BARVAUX

T. CAUZZO, BELGIE INDUSTRIE;
CAUZZO T. BARVAUX)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2976)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 19 juni 1981 en
25 maart 1983 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei;

Nr. 118
2•

KAMER -

1° VOORZIENING

26 oktober 1983

IN

Gelet op het arrest van het Hof
van 2 december 1981;

CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING IN
CASSATIE OPENSTAAT - STRAFZAKEN
CASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP IS
UITGESLOTEN - UITWNDERINGEN.

(I) Cass., 23 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 244);
zie Cass., 9 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 579).
(2) Cass., 1 dec. 1981 (A.C., 1981-82, 217).

I. Op de voorziening van
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vaux:
A. In .zoverre .de voorziening is
gericht tegen het vonnis van 19 juni
1981 in zijn geheel :
1• In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissingen op de
strafvordering :
·
Overwegende dat eiser zich reeds
op 25 juni 1981 tegen die beslissingen in cassatie heeft voorzien;
Dat in strafzaken, buiten het toepassingsgebied van artikel 40,
vierde lid, van de wet van '15 juni
1935 op bet gebruik der talen in
gerechtszaken, bet geval van regelmatige afstand of de gevallen
waarin tegen een arrest van verwijzing naar het ·hof van assisen nog
cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest, welke omstandigheden zich ten deze niet voordoen,
een nieuwe voorziening tegen
dezelfde beslissingen krachtens artikel 438 van bet Wetboek van Strafvordering niet ontvankelijk is;
2" In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissingen op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 211bis van
het Wetboek van Strafvordering en 97
van de Grondwet,
doordat het eerste van de bestreden
vonnissen, dat op 19 juni 1981 is gewezen en uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen, na de verjaring
van de strafvordering te hebben vastgesteld, de beslissing van de eerste rechter,
wijzigt, verklaart dat de feiten die ten
gronslag liggen aan de misdrijven, zowel
ten aanzien van verweerder als ·ten aan-zien van de - door de , eerste rechter
-vrijgesproken - eiser bewezen zijn,
laatstgenoemde voor de helft aansprakelijk verklaart voor de schade ten gevolge
;van het litigieuze ongeval en hem veroordeelt om aan de verweerders provi- ·
sionele vergoedingen te betalen, zonder
evenwel vast te stellen dat de correctionele rechtbank die beslissing met eenparigheid van- stemmen heeft gewezen,
terwijl de eerste rechter eiser niet
schuldig heeft bevonden, zodat de appel-

rechters hem slechts met eenparigheid
van stemmen konden veroordelen tot
betaling van schadevergoeding aan de
verweerders, vermits zodanige beslissing
impliciet qe vaststelling bevat dat hij
zich schuldig had gemaakt aan de hem
ten laste gelegde misdrijven; daaruit
volgt dat het eerste bestreden vonnis van
19 juni 1981 onwettig is en, bijgevolg, het
tweede bestreden vonnis dat op 25. maart
1983 is gewezen op de verdere behandeling van de zaak, aan hetzelfde gebrek
lijdt :

Overwegende dat de eerste rechter, na eiser. op de tegen hem ingestelde strafvordering te hebben vrijgesproken, zich onbevoegd had verklaard om kennis te nemen van de
door de verweerders tegen eiser
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
Overw'egende dat de rechtbank,
na te hebben vastgesteld dat de
tegen eiser ingestelde strafvordering
verjaard was, op het boger beroep
van de verweerders beslist dat eiser
schuldig is aan de hem verweten feiten, dat hij voor de helft aansprakelijk is voor het ongeval en hem bijgevolg veroordeelt om aan de verweerders provisionele vergoedingen
te betalen;
Overwegende dat bet vonnis door
de rechtbank in boger beroep niet
dan met eenparigheid van stemnien
kon worden gewezen;
Overwegende dat, nu het vonnis
zulks niet vaststelt, de beslissingen
op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen onwettig
zijn;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening is
gericht tegen het vonnis van
25 maart 1983 :
Overwegende dat de . beslissing
waarbij bet vonnis van 19 juni 1981
wordt vernietigd, in zoverre bet uitspraak doet over . de tegen eiser
ingestelde burgerlijk;e rechtsvorderingen, de vernietiging tot gevolg
heeft van bet- om dezelfde reden
onwettige vonnis van 25 maart 1983;
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II. Op de voorziening van Cauzzo : De reden waarom de aangeduide gegevens, eigen aan de zaak of de persoonOverwegende dat uit de stukken
Jijkheid van de verdachte ernstige en
waarop het Hof vermag acht te
uitzonderl1jke omstandigheden opleveslaan, niet blijkt dat eiser, burgerren die de openbare veiligheid derIijke partij, zijn voorziening heeft
mate raken dat de hechtenis moet
doen betekenen aan verweerder
worden gehandhaafd, wordt niet aangegeven door het arrest dat, om de
Barvaux;
beschikking van de raadkamer te wijDat de voorziening niet ontvankezigen waarbij .de voorlopige invrijlijk is;
heidstelling van verdachte werd bevo-

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede door eiser Barvaux in zijn
voorzieming aangevoerde middel dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie,
vernietigt het vonnis van 19 juni
1981 in zoverre het uitspraak doet
over de door de verweerders tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, alsook het vonnis van
25 maart 1983; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis van 19 juni
1981 en van het vernietigde vonnis
van 25 maart 1983; veroordeelt eiser
Barvaux in de helft van de kosten
van zijn voorziening en laat de overige helft ten laste van de Staat; veroordeelt eiser Cauzzo in de kosten
van zijn voorziening; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting
houdend in hoger beroep.
26 oktober 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

(DIERCKX)
ARREST

(A.R. nr. 3242)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1983
gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Luik;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 5 en 19 van ·de wet op de voorlopige hechtenis :

Overwegende dat het arrest de op
31 augustus 1983 gewezen beschik-

king van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik waarbij .. de invrijheidstelling
van eiser was bevolen, wijzigt op de
uit de vordering van het openbaar

Nr. 119
2•

len, erop wijst dat de verdachte heeft
toegegeven de dader te zijn van een
gekwalificeerde diefstal van kasbons
ter waarde van 900.000 frank, dat zijn
gerechtelijk verleden aantoont dat hij
een aanhoudende neiging tot het plegen van deze welbepaalde vorm van
misdrijven vertoont, dat hij in tegenstelling tot de medeverdachten geld
afkomstig van de gepleegde misdrijven
heeft achtergehouden, dat hij verklaarde dat men hem dat geld ontstoJen had, hetgeen wijst op zijn uitgesproken misdadig karakter (1).

KAMER -

26 oktober 1983

VOORLOPIGE HECHTENIS _

HANDHA-

VING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 5 - REDENGEVING.

(1) Zie Cass., 2.5 nov. 1980 (A.C., 1980-81,
nr. 179); 10 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 2.43),
2.5 maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 42.9) en 15 dec.
1982 (A.C., 1982.-83, nr. 2.28).

238mi(l;tsterie overgenomen gronden Nr. 120
da:t de verdachte Dierckx Daniel
voqr de onderzoeksrechter toegaf
1• KAMER - 27 oktober 1983
dat' hij de dader was van de op
13 ,:~.l,lli 1983 te Stockay-~aint-Geor
ges" gepleegde zware dtefstal van
- SCHADE AAN PRIVATE
kasbons ter waarde van 900.000 NATUURRAMP
GOEDEREN VEROORZAAKT DOOR NATUURfralik, dat uit het onderzoek duideRAMPEN AANVRAAG OM FINANCIELE
lijk''.blijkt dat Dierckx Daniel, wiens
TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT - VORM.
ger'~chtelijk verleden aa~t~ont dat
hij · een aanhoudende netgmg ver- Wegens schade aan private goederen,
veroorzaakt door een natuurramp, mag
toont tot het plegen van deze welbedoor de getroffene bij de Staat slechts
pa<Hde vorm van misdrijven, in
een enkele aanvraag om financiele
tegenstelling tot de medeverdachten,
tegemoetkoming worden ingediend,
geld · afkomstig van de gepleegde
voor het geheel van zijn geteisterde
misdrijven heeft achtergehouden,
goederen. (Art. 2, eerste lid, K.B. van
dat !mmers de verdachte verklaarde
18 aug. 1976.)
dat.men hem dat geld ontstolen had,
hetgeen wijst op zijn uitgesproken
(BELGISCHE STAAT - MIN. v. OPENBARE WERmiscj.adig karakter »;
«

I

KEN T. GODEFROID, D'ANS)

Dat het arrest aldus niet nauwARREST ( vertaJing)
keudg aangeeft waarom de aangeduide gegevens eigen aan de zaak of
(A.R. nr. 6817)
de persoonlijkheid van de verdachte
ernstige en uitzonderlijke omstanHET HOF; - Gelet op het bestredigheden opleveren die de openbare
veiligheid dermate raken dat de den arrest, op 24 maart 1982 door
hechtenis moet worden gehand- het Hof van Beroep te Luik gewezen;
haafp;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
het verklaart dat het hoger beroep
van eiser tegen die beschikking
geen reden van bestaan heeft;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Brussel.
26 oktober 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet 2 en 5 van bet koninklijk besluit
van' 18 augustus 1976 tot vaststelling van
de vorm en de termijn van indiening van
de aanvragen tot financiiHe tegemoetkoming wegens scbade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen,
doordat bet arrest de op 21 maart 1979
door de verweerders ingediende aanvraag om tegemoetkoming ontvankelijk
acbt, op grond namelijk dat de verweerders te goeder trouw zijn; dat de schade
is vastgesteld door de landbouwcommissie van de gemeente Ferrieres en dat het
feit dat in de oorspronkelijke aanvraag
van 12 januari 1978 de scbade aan de
gewassen en aan de afsluitingen niet is
berekend, regelmatig is goedgemaakt in
de aanvullende aanvraag van 21 maart
1979,
terwijl, eerste onderdeel, die motivering d~bbelzinnig is en in bet onzekere
laat of bet hof van beroep de aanvraag
van 21 maart 1979 ontvankelijk acht
omdat de verweerders te goeder trouw
.waren dan wei omdat die aanvraag
enkel een aanvulling was van de aan-

1:-
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239 zou zijn medegedeeld en waarvan,
wegens de verlopen tijd, het bestaan
of de omvang zouden kunnen worden betwist;
Overwegende dat het arrest, door
een aanvraag betreffende een
schade die niet vermeld stond in de
oorspronkelijke aanvraag om vergoeding ontvankelijk te verklaren,
artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

vraag om tegemoetkoming die regelmatig was ingediend op 12 januari 1978,
waatuit volgt dat het arrest, door te steunen' .op een dubbelzinnige motive ring,
niet:regelmatig met redenen is omkleed;
tweede onderdeel, het arrest in elk
gev!iil - nieuwe aanvraag die te goeder
trou,W niet tijdig is ingediend of aanvullen4e aanvraag - niet kon ingaan op de
aanv_raag om tegemoetkoming van
21 ¢aart 1979 zonder artikel 2 van het
koriinklijk besluit van 18 augustus 1976
te sphenden; dit artikel, in het eerste lid,
immers bepaalt dat « de getroffene
sleGhts een aanvraag opmaakt voor het
geheel van zijn geteisterde goederen »;
het pijgevolg uitgesloten was dat het hof
vari beroep een tweede aanvraag om
tegemoetkoming kon inwilligen, zelfs als
deze aanvraag aileen maar, quod non, de
oorspronkelijke aanvraag van 12 juni
1971f zou aanvullen of als de niet tijdige
indiening ervan zou zijn gerechtvaai'digd :

Wat het tweede onderdeel betreft :
OVerwegende dat artikel 2, eerste
lid, .van het koninklijk besluit van
18 augustus 1976 tot vaststelling van
de. vorm en de termijn van indiening van de aanvragen tot financiEHe
tegemoetkoming wegens schade aan
private goederen veroorzaakt door
natuurrampen, de verzoeker verpliQht (( slechts een aanvraag op te
maken voor het geheel van zijn
geteisterde goederen »;
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de verweerders in
hun aanvraag van 12 januari 1978
enkel gewag hebben gemaakt van
het verlies van tweeduizend kilogram spelt ter waarde van 17.000
frank en dat zij onder de rubrieken
« Gewassen te velde » en « Exploitatiemateriaal » hebben geschreven
« Niets »;
Overwegende dat uit de in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen dient te worden afgeleid dat
de wet, door, op straffe van uitsluiting, een bindende termijn vast te
stellen en door te eisen dat slechts
een aanvraag wordt opgemaakt voor
het geheel van de geteisterde goederen, elke vergoeding heeft willen
uitsluiten van schade die niet tijdig

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige middelen die niet tot een
ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, behalve
in zoverre het aan de verweerders
een vergoeding toekent die berekend is op basis van een niet
betwiste schade van 17.000 frank;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
27 oktober 1983 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
DeBruyn.

Nr. 121
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1° KOOPHANDEL, KOOPMAN -

STOPZETIING VAN DE ACTIVITEIT ALS KOOPMAN,
MAAR VERDERE VEREFFENING VAN DE HANDELSZAAK - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN
- VEREISTEN.

-
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2° BELASTING KOOPMAN - BEGRIP.

PERSONENBELASTING AFI'REKBARE BEDRIJFSLASTEN

1° Wanneer de koopman, na sluiting van

zijn bedrijf, dat bedrijf vereffent,
behoudt hij de hoedanigheid van koopman enkel en aileen als hij in het
kader van de vereffening ervan daden
van koophandel verricht die talrijk en
geregeld genoeg zijn om een regelmatige activiteit te vormen, in de zin van
art. 1 Kh. (1); dat het bestuur der
belastingen als bedrijfslasten over het
dienstjaar volgend op dat tijdens hetwelk de koopman zijn werkzaamheden
heeft stopgezet, uitgaven in aanmerking neemt die hij normaal op
31 december van het voorgaande
dienstjaar in de boeken had moeten
opnemen, betekent niet dat het
bestuur erkent dat de belastingplichtige tijdens die periode zijn hoedanigheid van koopman had behouden.
2° Uit

de vaststelling dat de beroepswerkzaamheden van een koopman op 31 december van een bepaald
dienstjaar stopgezet zijn, valt niet wettig af te Jeiden dat voor het volgende
djenstjaar, noch de rente voor de
lening, noch de afschrijvingen aftrekbare bedrijfslasten zijn.
(STEPHENNE T. BELGISCHE STAAT FINANCIEN)

MIN. V.

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 602 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1982
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2, van de wet
van 15 december 1872 houdende de titels
I tot IV, boek I, van het Wetboek van
Koophandel, gewijzigd bij de wet van
3 juli 1956, 44 en 45 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij
de wet van 25 juni 1973,

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

(1) Zie Les Novelles, Des cornrner~ants,
nr. 549, blz. 139; VAN RYN en HEENEN, Traite
de droit commercial, bd. I, nr. 103, biz. 15;
FREDRICQ, Precis de Droit commercial, uitg.
1970, blz. 36, nr. 15; contra; Pandectes belges,
V° Co~rn_ergant, nrs. 54 e.v.

doordat bet arrest de volledige ontlasting van de litigieuze aanslag uitspreekt
en voor recbt verklaart dat de subsidiaire aanslag gevestigd op een totaal
belastbaar netto-inkomen van 1.029.961
frank verscbuldigd en ten laste van eiser
invorderbaar is, op grond dat als tweede
grief wordt aangevoerd dat bet belaste
inkomen niet is verminderd met bet
bedrag van de commerciiHe verliezen ten
belope van 960.313 frank die in 1976 zouden zijn geleden; dat eiser op 31 augustus 1965 de • Etablissements Dangard et
Scbaffrand » te Berneau (Weerst), een
fabriek van artikelen in kunstleer en
plastiek, beeft overgenomen; dat eiser,
na een lange procedure, werd veroordeeld tot nakoming van zijn op 31 augustus 1965 aangegane verbintenissen in
verband met de handelszaak die hij
sindsdien exploiteerde en de aankoop
van het pand waarin die zaak was gevestigd; dat eiser op 31 december 1975 een
einde maakte aan die exploitatie; dat bij
tevergeefs betoogt dat bij enkel met de
fabricatie is gestopt en de verkoop van
de vervaardigde produkten beeft voortgezet, daar deze verkoop de noodzakelijke
aanvulling was van de fabricatie en die
verkoop helemaal niet is bewezen; dat
eiser, toen hem uitleg werd gevraagd
over de commercii:He verliezen die hij
nog in 1976 zou hebben geleden, deze
gedetailleerd opgaf; dat hij nieuwe stukken heeft neergelegd; dat de administratie die stukken onderzocht, wat geleid
beeft tot het verzoekschrift voor een subsidiaire aanslag, waarbij een van de
belaste inkomsten af te trekken bedrijfsverlies van 26.514 frank werd aangenomen; dat de diverse aangevoerde
bedrijfsverliezen in detail moeten worden onderzocht; ... wat de interesten
(201.630 frank) betreft : dat een v66r
31 december 1975 door de Bank van
Brussel toegestaan krediet een bedrijfskrediet was, althans tot de datum
waarop de activiteiten ophielden, doch
dat, na die datum, bet bedrijfsvermogen
van eiser in zijn prive-vermogen is opgenomen; dat het door de Generale Bankmaatschappij toegestane krediet « voor
persoonlijke beboeften » was bestemd en
dat, derhalve, de interesten (82.730
frank) die in 1976, na staking van de
activiteit, zijn betaald geen bedrijfskosten zijn; ... wat de afschrijvingen (560.170
frank) betreft : dat ingevolge artikel 45,
4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen als bedrijfslasten worden aangezien de afschrijvingen van licbamelijke gOEideren die voor het uitoefenen
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241'leer en in plastiek, waarmee hij
sedert 31 augustus 1965 bezig was;
Dat het arrest, in antwoord op het
betoog van eiser dat, ondanks de
sluiting van de onderneming, de verkoop van de vervaardigde produkten
tijdens het jaar 1976 was voortgezet,
zegt dat « zelfs om te vereffenen, de
handelsactiviteit niet afhangt van de
inschrijving in het handelsregister
of van de inschrijving in de B.T.W.,
doch van het blijven uitoefenen van
een regelmatige activiteit, met uitsluiting van enkele gespreide en
afzonderlijke handelingen voor de
realisatie van de activa (...); dat deze
regelmatige activiteit niet is aangetoond bij (eiser) en dat het tegendeel volgt zowel uit de aard van zijn
bedrijf als uit zijn verklaringen »,
waarnaar wordt verwezen;
Overwegende dat het arrest aldus,
op grond van een feitelijke beoordeling, beslist dat de daden van koophandel die eiser in het kader van de
vereffening van zijn bedrijf heeft
verricht, niet talrijk en geregeld
genoeg zijn geweest om een regelmatige activiteit in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel te vormen;
Dat het arrest in zoverre zijn
beslissing naar recht verantwoordt;
Overwegende dat het middel
bovendien aanvoert dat de adminis"
tratie der directe belastingen, na
een aanvullend onderzoek, heeft
aangenomen dat een bedrijfsverlies
van 26.154 frank mocht worden afgetweede onderdeel, de interesten die trokken van de inkomsten die eiser
eiser gedurende het jaar 1976 op de hem in de loop van het jaar 1976 heeft
toegestane kredieten heeft betaald, als- verkregen; dat eiser daaruit afleidt
mede de afschrijvingen van de goederen
die zijn gebruikt voor het uitoefenen van dat verweerder zelf in hoger beroep
de beroepswerkzaamheid van eiser gedu- niet meer heeft betwist dat eiser
rende het jaar 1976, aftrekbare bedrijfs- gedurende die periode een regelmalasten zijn (schending van de artikelen tige handelsactiviteit is blijven uit44 en 45 van het Wetboek van de lnkom- oefenen;
stenbelastingen) :
Overwegende dat uit de door verweerder ingediende conclusie blijkt
Wat het eerste onderdeel betreft : dat de bedragen die mochten worOverwegende dat het arrest vast- den afgetrokken, waren : een recht
stelt dat eiser vanaf 31 december van 800 frank aan het gemeentebe1975 een einde heeft gemaakt aan stuur van Weerst te betalen voor de
de fabricatie van artikelen in kunst- watervoorziening, een belasting van
van de beroepswerkzaamheid worden
gebruikt, voor zover die afschrijvingen
noodzakelijk zijn en samengaan met een
waardevermindering welke zich gedurende het belastbare tijdperk voordeed;
dat zulks niet geldt in het onderhavige
geval waarin, sedert 1 januari 1976, het
pand, de handelszaak, het materieel en
de voertuigen niet meer werden gebruikt
voor het uitoefenen van het beroep waarmee, zoals reeds is gezegd, op 31 december 1975 was gestopt; dat, zelfs om te
vereffenen, de handelsactiviteit niet
afhangt van de inschrijving in het handelsregister of van de inschrijving in de
B.T.W., doch van het blijven uitoefenen
van een regelmatige activiteit, met uitsluiting van enkele gespreide en afzonderlijke handelingen voor de realisatie
van de activa; dat deze regeling niet
samenvalt met de regeling bij de vennootschappen die voor hun vereffening
blijven bestaan en zolang deze voortduurt, ongeacht de activiteit; dat deze
regelmatige activiteit niet is aangetoond
bij eiser en dat het tegendeel zowel uit
de aard van zijn bedrijf als uit zijn verklaringen volgt; dat derhalve geen
enkele afschrijving, die een bedrijfslast
van het jaar 1976 is, en ook geen enkele
waardevermindering, die een bedrijfsverlies is,- kunnen worden aangenomen,
terwijl, eerste onderdeel, eiser de vereffening van zijn bedrijf gedurende heel
het jaar 1976 heeft voortgezet en verweerder erkent dat eiser voor het jaar
1976 26.154 frank bedrijfsverlies heeft
geleden; daaruit volgt dat eiser de hoedanigheid van koopman heeft behouden;
die hoedanigheid immers behouden blijft
als men op aanvullende wijze handel
drijft en als men zijn eigen zaak vereffent (schending van de artikelen 1 en 2
van de wet van 15 december 1872);

242100 frank op de ongezonde inrichtingen en een bedrag van 25.254
frank als advocatenhonorarium en
gerechtskosten; dat daarin wordt
gezegd dat, niettegenstaande het
feit dat die bedragen normaal op
31 december 1975 moesten zijn
geboekt, ze konden worden beschouwd, niet als « bedrijfsverliezen » bedoeld in artikel 43, 2", van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, doch als « bedrijfslasten »
die tijdens het belastingjaar 1976
zijn gedragen om de belastbare
inkomsten te verkrijgen of te behouden, hetgeen niet impliceerde dat
verweerder erkende dat eiser gedurende die periode de hoedanigheid
van koopman had behouden;
Dat het eerste onderdeel niet kan
worden aangenomen;
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1° WRAKING TERMIJN -

BURGERLIJKE ZAKEN
BEPERKING - BEGRIP.

2° WRAKING -

BURGERLIJKE ZAKEN
GETUIGENVERHOOR- AANWIJZING VAN EEN
RECHTER DIE HET GETUIGENVERHOOR MOET
HOUDEN - DRAAGWIJDTE T.A.V. HET WRAKINGSRECHT.

3° WRAKING -

BURGERLIJKE ZAKEN VONNIS DAT EEN ONDERZOEK BEVEELT UITVOERING DOOR EEN ANDERE RECHTER
DAN DE IN HET VONNIS AANGEWEZEN RECHTER - TERMIJN VOOR HET UITOEFENEN VAN
HET WRAKINGSRECHT.

1• Art. 834 Ger. W. beperkt de termijn
waarbinnen de wraking van een rechter kan worden voorgedragen in de
gevallen waarin het vonnis dat een
verrichting beveelt, daartoe een rechter aanwijst.

Wat het tweede onderdeel betreft :
2" Art. 918 Ger. W., dat bepaalt dat het
Overwegende dat, nu het arrest
beslist dat de beroepswerkzaamheid
van eiser op 31 december 1975 is
stopgezet, het daaruit wettig afleidt
dat, noch de voor leningen betaalde
interesten, noch de afschrijvingen
aftrekbare bedrijfslasten voor het
jaar 1976 zijn;

getuigenverhoor wordt gehouden door
de rechters die het hebben toegestaan
of bevolen of door de rechter die in het
vonnis is aangewezen, heeft ten aanzien van het wrakingsrecht slechts tot
gevolg dat, wanneer in het vonnis dat
het getuigenverhoor beveelt een rechter is aangewezen, de termijn waarbinnen die rechter kan worden gewraakt,
beperkt is als bepaald in art. 834
Ger.W.

Dat het onderdeel niet kan wor- 3" Wanneer een vonnis een onderzoek
den aangenomen;
beveelt en dat onderzoek wordt uitge-

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

voerd door een andere rechter dan de
in het vonnis daartoe aangewezen
rechter, kunnen de partijen ten aanzien van de vervangende rechter het
wrakingsrecht uitoefenen onder de
gewone voorwaarden, dit is zonder
inachtneming van de bij art. 838
Ger. W. bepaalde termijn.
(S ... T.V...)

ARREST
27 oktober 1983 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
(A.R. nr. 3914)
- Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
HET HOF; - Gelet op het bestremrs. Houtekier en De Bruyn.
den arrest, op 30 september 1982
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__;.- 243 terwijl dientengevolge, eerste onderdoor het Hof van Beroep te Gent
dee], nu het vonnis waardoor het getuigewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 780, 828, 834, 918 van het Gerechtelijk Wetboek en van de rechten van de
verdediging,
doordat het arrest de echtscheiding
tussen partijen toestaat ten voordele van
verweerder, deze beslissing laat stoelen,
onder meer, op gegevens geput uit het
getuigenverhoor gehouden op 18 december 1978, de vraag van eiseres, strekkende tot nietigverklaring van dat getui-'
genverhoor, verwerpt, en die verwerping
laat stoelen op de beschouwing dat de
bewering van eiseres, luidens welke het
getuigenverhoor werd gehouden door
een andere magistraat dan degene die
daartoe bij het vonnis van 29 juni 1978
aangewezen werd, en zonder dat de voorzitter van de rechtbank deze andere magistraat aanwees bij verhindering en
ter vervanging van de in het zoeven vermeld vonnis aangewezen rechter en
plaatsvervangend rechter, ongegrond
was, dat immers vaststond dat rechter
H. Malbrain, bij regelmatige beschikking
18 december 1978 van de voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, belast werd met het afnemen
van het getuigenverhoor in de onderhavige zaak ter vervanging van de rechter
en de plaatsvervangende rechter die
daartoe aangewezen waren bij het vonnis dat het getuigenverhoor had toegestaan, en dat dientengevolge de bewering van schending van de rechten van de verdediging feitelijke grondslag mist
- zulks nadat eiseres in haar akte van
hoger beroep zich er niet tot beperkt had
te stellen dat H. Malbrain niet door de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde aangesteld was,
maar daarenboven had doen gelden dat
het getuigenverhoor gehouden had moeten worden door een magistraat, die
nominatief diende te worden aangeduid
in het vonnis dat het getuigenverhoor
had bevolen, dit is ten deze het vonnis
van 29 juni 1978, aangezien enerzijds
artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek
aan de partijen het recht verleent de
rechter te wraken, doch anderzijds artikel 834 van dat wetboek bepaalt dat,
waar het gaat om het wraken van voor
een getuigenverhoor aangestelde rechters, de wraking dient te geschieden binnen drie dagen die ingaan op de dag
waarop het vonnis op tegenspraak is verleend,

genverhoor werd bevolen, op 29 juni 1978
op tegenspraak werd geveld, en nu het
getuigenverhoor van 18 december 1978
werd gehouden door rechter H. Malbrain, die in voormeld vonnis niet nominatief was vermeld, zoals artikel 918 van
het Gerechtelijk Wetboek nochtans voorschrijft, doch pas op 18 december 1978
door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg werd aangeduid, zulks
meebrengt dat eiseres in de onmogelijkheid werd gesteld haar wrakingsrecht uit
te oefenen zoals dit is gewaarborgd en
tevens beperkt door de artikelen 828 en
834 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat
het arrest, door te beslissen zoals
gezegd, voormelde drie artikelen van het
Gerechtelijk Wetboek en de rechten van
de verdediging van eiseres schendt;
en terwijl minstens, tweede onderdeel,
het arrest nalaat te antwoorden op het
middel waardoor eiseres, in haar akte
van hoger beroep van 3 november 1980,
deed gelden dat, bij gebrek aan nominatieve aanduiding van rechter H. Malbrain in het vonnis van 29 juni 1978, de
rechten van haar verdediging geschonden werden aangezien haar de mogelijkheid werd ontnomen haar wrakingsrecht
uit te oefenen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 828 en 834 van
het Gerechtelijk Wetboek, welk gebrek
aan antwoord een schending uitmaakt
van de artikelen 97 van de Grondwet en
780 van het Gerechtelijk Wetboek :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in haar
akte van hoger beroep stelde dat het
vonnis van 29 juni 1978, dat het
getuigenverhoor toestond, daarmee
belastte rechter Van Belle, bij diens
verhindering, rechter Van Wiele of
iedere andere rechter of plaatsvervangende rechter door de voorzitter
van de rechtbank aan te wijzen, en
dat bet getuigenverhoor niet werd
gehouden door rechter Van Belle of
rechter Van Wiele, maar door rechter Malbrain « zonder daartoe aangesteld te zijn door de voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, zoals in het
vonnis van 29 juni 1978 voorzien »;
dat eiseres voorts deed gelden :
« Deze handelwijze miskent de rech-

-.244ten van de verdediging, gezien de
artikelen 828 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid
artikel 834, waaruit blijkt dat aan de
partijen de mogelijkheid moet worden voorbehouden de rechter te
wraken. Deze wraking dient te
geschieden binnen drie dagen, d~e
ingaan op de dag waarop het vonms
op tegenspraak werd verleend en
waarbij uiteraard de rechter nominatief dient te worden aangewezen.
Om deze redenen is het getuigenverhoor nietig »;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « rechter Malbrain bij
regelmatige beschikking van 18 december 1978 van de voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde belast werd met het
afnemen van het getuigenverhoor in
de onderhavige zaak, in vervanging
van de rechter en de plaatsvervangende rechter die daartoe aangewezen waren bij het vonnis dat het
getuigenverhoor had toegelaten »;
dat het arrest oordeelt : « Mitsdien
mist de bewering van schending van
de rechten van de verdediging elke
feitelijke grondslag en is de vraag
van (eiseres) tot nietigverklaring
van
het
getuigenverhoor
van
18 december 1978 zonder meer als
ongegrond af te wijzen »;
Overwegende dat het arrest aldus
het uitgangspunt waarop eiseres
haar middel grondde - dat is het
ontbreken van aanstelling door de
voorzitter -, verwerpt door in de
plaats daarvan een afwijkend uitgangspunt te stellen - dat is de
aanstelling van 18 december 1978 -,
op grond waarvan het vervolgens
het middel afwijst; dat het arrest
zodoende de akte van hoger beroep
van eiseres beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 834 van
het Gerechtelijk Wetboek de termijn
waarbinnen de wraking van een
rechter kan worden voorgedragen,
beperkt in de gevallen waarin een

vonnis dat een verrichting beveelt,
daartoe een rechter aanwijst;
Overwegende dat in artikel 918
van hetzelfde wetboek de bepaling
dat het getuigenverhoor wordt
gehouden door de rechter die is aangewezen in het vonnis dat het getuigenverhoor toestaat of beveelt, niet
tot doel heeft het wrakingsrecht van
de partijen te waarborgen en ten
aanzien van dat recht slechts tot
gevolg heeft dat, wanneer in het
vonnis een rechter is aangewezen,
de termijn waarbinnen die rechter
kan worden gewraakt, beperkt is
volgens het bepaalde in artikel 834;
Overwegende dat het vonnis dat
een plaatsopneming, een getuigenverhoor of een andere verrichting
beveelt, geen beperking van de termijn als bepaald in artikel 834 kan
meebrengen, wanneer de bevolen
verrichting door omstandigheden
moet worden uitgevoerd door een
andere rechter dan de in het vonnis
aangewezen rechter; dat, in zulk een
geval, de partijen ten aanzien van
de vervangende rechter het wrakingsrecht kunnen uitoefenen onder
de gewone voorwaarden;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het arrest niet de
door het onderdeel aangevoerde
schending van de artikelen 828, 834
en 918 van het Gerechtelijk Wethoek inhoudt en evenmin het recht
van verdediging miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
28 oktober 1983 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Bayart en De Gryse.
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OVEREENKOMST -

UITLEGGING DOOR
DE FEITENRECHTER REGEL NEERGE·
SCHREVEN IN ART. 1162 B.W. - TOEPASSINGS·
GEBIED.

De bepaling van art. 1162 B. W., volgens
welke de overeenkomst wordt uitgeJegd ten nadele van hem die bedongen
heeft en ten voordele van hem die zich
heeft verbonden, is slechts van toepassing wanneer het de rechter niet
mogelijk is de zin van de overeenkomst met zekerheid vast te stellen
aan de hand van de gegevens binnen
en buiten de akte die hem zijn voorgeJegd (1).
(MICHIELS, DE RYCK
T. NECKEBROECK, BOUMON)
ARREST

(A.R. nr. 3933)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1982
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1142, 1146, 1147,
1162, 1319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk
Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest voor recht zegt dat
de eisers gehouden zijn tot vrijwaring
van de verweerders voor al de bedragen
waartoe deze veroordeeld worden om te
hetalen aan de naamloze vennootschap
Brouwerij De Gheest, op de volgende
gronden : het gaat om de hetekenis van
de clausule « De verkopers verklaren
kennis te hehben genomen van de overeenkomst tussen de verkopers en de
Brouwerij De Gheest », ingevoegd in de
notariiHe koopakte van 25 april 1977. De
gehruikte bewoordingen spreken slechts
over kennisname en niet over overname
van verbintenis, maar men moet de
gemeenschappelijke hedoeling van de
partijen nagaan, veeleer dan zich aan de

------------------1
(1) Cass., 29 jan. 1975 (A.C., 1975, 616),
22 maart 1979 (ibid., 1978-79, 860), 17 sept. 1982
en 23 ju,ni 1983 (ibid., 1982-83, nrs. 46 en 590).

letterlijke zin van de woorden te houden
(artikel 1156 van bet Burgerlijk Wethoek). Het door de kopers voorgehouden
alternatief van loutere kennisgeving
heeft zin noch effect. Waarom aan de
kopers (thans de eisers) kennis geven
van een verbintenis die niet rust op bet
aangekochte goed maar de persoonlijke
verhintenis is, en ook zou hlijven na de
verkoop, van de verkopers (thans de verweerders), en waarmee de kopers noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks iets
zouden te maken hehhen ? En waarom
dit laten opnemen in de akte waar een
mondelinge mededeling volstond als het
dan tach in werkelijkheid ging om een
loutere kennisname zonder gevolgen
voor de kopers ? Het ligt hovendien in de
logische aard van de dingen dat de verkopers, die tegenover de hrouwerij aansprakelijk hleven voor verdere drankafname, maar dit in natura niet verder
zouden kunnen doen, de zware vergoeding zouden willen vermijden door de
verdere afname te hedingen vanwege de
nieuwe uithaters, voor wie dit geen uitzonderlijke last zou zijn. Het argument
dat er geen « overdracht van overeenkomst » kan geheurd zijn vermits er
geen overhandiging was van titel noch
hetekening van de overdracht aan de
hrouwerij, is ook niet ter zake dienend,
want zoals hoven gezegd, was er bier
geen overdracht van schuld met ontlasting van de verweerders en was bet dus
niet de hedoeling dat ten aanzien van de
hrouwerij de kopers in de plaats zouden
treden van de verkopers wat de oorspronkelijke verhintenis tot drankafname hetreft,
terwijl, eerste onderdeel, de clausule,
volgens welke de eisers verklaren « kennis te hehhen genomen »van de overeenkomst tussen de verweerders en de
Brouwerij De Gheest, geenszins inhoudt
dat de eisers de verplichtingen van de
verweerders tegenover de hrouwerij zouden overgenomen hehhen; de door bet
arrest aangehouden interpretatie de
hewijskracht van de akte miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest in elk
geval geen rekening houdt met bet voorschrift volgens hetwelk een clausule in
geval van twijfel uitgelegd wordt ten
nadele van hem die hedongen heeft en
ten voordele van hem die zich verhonden
heeft; vermits de eisers zich ten deze
verhonden hebben, de clausule in bet
nadeel van de verweerders diende te
worden gei:riterpreteerd en derhalve de
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246 nis geeft die met de bewoordingen
ervan niet verenigbaar is en de
bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

beslissing, volgens welke de eisers
gebouden waren door de kwestieuze
bierverplicbting, dit voorscbrift miskent
(scbending van artikel 1162 van bet Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, bet arrest enerzijds
beslist dat de door de eisers voorgebouden stelling van loutere kennisname van
de verplicbtingen van drankafname nocb
zin nocb effect beeft en de verweerders
in werkelijkheid door de kwestieuze
clausule de verdere bierafname wilden
bedingen door de eisers, en anderzijds
beslist dat bet niet de bedoeling is van
de verweerders dat de eisers ten aanzien
van de brouwerij in de plaats zouden treden van de verweerders wat de drankafnameverplicbting betreft; deze motieven
tegenstrijdig en onduidelijk zijn; de
eisers immers niet tegelijk gebouden en
niet gebouden kunnen zijn door de kwestieuze verplicbting tot bierafname
(scbending van artikel 97 van de Grandwet);
vierde onderdeel, nu bet arrest vaststelt dat de verweerciers eveneens een
fout begaan bebben tegenover de Brouwerij De Gbeest, de eisers ten onrecbte
tot de volledige scbadevergoeding veroordeeld werden; ook de verweerders een
gedeelte van de scbadevergoeding uiteindelijk moeten blijven dragen (scbending
van de artikelen 1142, 1146, 1147 van bet
Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest de
tekst van de betwiste clausule aanhaalt als volgt : « De verkopers verklaren kennis te hebben van de
overeenkomst tussen de verkopers
en de Brouwerij De Gheest », in
welke tekst de eerste woorden << De
verkopers » een verschrijving zijn
voor << De kopers »; dat het arrest
vervolgens die clausule uitlegt in de
zin vermeld in het middel, op grond
van de persoonlijke aard van de verbintenis van de verweerders tegenover de brouwerij, de zin van de
kennisgeving en van het opnemen
m de koopakte, de bedoeling
« zware vergoeding » te vermijden,
de juridische betrekkingen tussen
partijen, de inhoud van de bedoelde
overeenkomst en de gemeenschappelijke bedoeling van partijen;
Dat het aan de aldus in haar context geplaatste clausule geen beteke-

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te oordelen, enerzijds dat
de eisers en de verweerders onder
elkaar overeengekomen zijn dat de
eisers de door de verweerders voor
de toekomst ten aanzien van de
brouwerij aangegane verbintenissen
zullen nakomen, en anderzijds dat
ten aanzien van de brouwerij, derde
ten opzichte van de overeenkomst,
de eisers niet in de plaats zullen treden van de verweerders en dezen
derhalve niet zullen ontslagen zijn
van hun verbintenissen ten aanzien
van de brouwerij; dat die motieven
evenmin onduidelijk zijn;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat er slechts dan
twijfel is, in de zin van artikel 1162
van het Burgerlijk Wetboek, wanneer het de rechter niet mogelijk is
de zin van een overeenkomst of
beding met zekerheid vast te stellen
aan de hand van de gegevens binnen en buiten de akte, die hem zijn
voorgelegd; dat, nu de rechters ten
deze de betekenis van het betwiste
beding hebben kunnen vaststellen
op grond van zodanige gegevens, er
geen plaats meer was voor toepassing van de genoemde wetsbepaling;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
geen enkele considerans van het
arrest aanwijst waarin zou worden
gezegd dat de verweerders een fout
hebben begaan die samen met een
fout van de eisers schade zou hebben veroorzaakt;
Dat het onderdeel onduidelijk is
en deswege niet ontvankelijk;
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Om die redenen, en ongeacht de
memorie van antwoord die namens
de verweerders is neergelegd buiten
de termijn gesteld in artikel 1093
van het Gerechtelijk Wetboek, verwerpt de voorziening; veroordeelt de
eisers in de kosten, behalve die van
de betekening van de memorie van
antwoord, welke ten laste blijven
van de verweerders.
28 oktober 1983 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier en Biitzler.
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KAMER -

3 november 1983

RECHTEN VAN DE MENS -

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

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 betrokkene, deze vrijwillig en ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet en zodanige afstand
verenigbaar is met het nationale recht
(1).

(1) Cass., 14 april 1983, volt. terechtz. (A.C.,
1982-83, nr. 441) met concl. O.M. in Bull. en
Pas., 1983; 2 juni 1983 (A.C., 1982-83, nrs. 544,
545 en 547); Europees Hof Rechten van de
Mens, zaak Le Compte, Van Leuven en De
Meyere, arrest van 23 juni 1981, reeks A,
nr. 43, biz. 25-26, § 59; zaak Albert en Le
Compte, arrest van 10 feb. 1983, reeks A,
nr. 58, biz. 19, § 35.

(Eerste zaak}

(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 3697)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 april 1982
gewezen door de raad van beroep
van de Orde der Geneesheren, met
het N ederlands als voertaal;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, inzonderheid l,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955, en 97 van de Grondwet,
doordat, om eiser tot een tuchtsanctie
van schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen gedurende een termijn van zes maanden, te veroordelen,
de raad van beroep zowel tijdens de
debatten als bij de uitspraak met gesloten deuren zitting heeft gehouden,
terwijl, het recht de geneeskunde uit
te oefenen, waarvan de schorsing door
de bestreden beslissing wordt uitgesproken, een burgerlijk recht is en huidig
geding dus een geschil is nopens burgerlijke rechten en verplichtingen dat overeenkomstig het in het middel bedoeld
artikel 6 in het openbaar dient behandeld, behoudens de uitzonderingen in dit
artikel voorzien, en het vonnis . of de
beslissing over dit geschil in het openbaar dient gewezen, zodat door te beslissen de zaak met gesloten deuren te
behandelen, enkel gelet op het verzoek
van eiser, zonder erop te wijzen dat
zulks gebeurde om een van de redenen
als uitzonderingen voorzien in artikel 6
van bedoeld Verdrag, en zeker door te
zijn gewezen in niet openbare zitting, de
beslissing de in het middel bedoelde
bepalingen schendt :

Overwegende eensdeels dat de
beslissing vaststelt dat de uitspraak
in openbare zitting geschiedt;
Dat, in zoverre het middel hierop
steunt dat de uitspraak met gesloten
deuren werd gedaan, het feitelijke
grondslag mist;

-

248 Overwegende dat anderdeels de ten van de Mens en de Fundamentele
zittingsnotule van 29 maart 1982 Vrijheden, ondertekend te Rome op
november 1950, en 97 van de Grandbewijst dat eiser de raad van beroep 4wet,
en van het algemeen beginsel
verzocht de zaak met gesloten deu- betreffende de discretie in tuchtzaken,
ren te behandelen;
doordat de bestreden sententie uitDat het wettelijk volstaat dat .spraak
doet in een tuchtzaak, daarbij
eiser vrijwillig de ondubbelzinnig onder meer overwegende dat eiser uitvan de bij artikel6.1 van het Ver- drukkelijk de behandeling van de zaak
drag tot Bescherming van de Rech- met gesloten deuren gevraagd heeft,
ten van de Mens en de Fundamenterwijl, eerste onderdeel, de sententie,
tele Vrijheden voorgeschreven open- enerzijds,
in haar overwegend gedeelte
baarheid had afgezien, zonder dat is vaststelt dat zij uitgesproken werd « ter
vereist dat hij zijn redenen daartoe zitting » van 22 juni 1982, de doorhaling
had opgegeven of dat de « rechter- van het woord « openbare >> goedgekeurd
lijke instantie » die redenen ver- zijnde, en anderzijds, in haar beschikkend gedeelte vast~?telt dat zij uitgespromeldt;
·
'
,
werd « in openbare zitting >> van
Dat ; in zoverre het middel niet ken
22 juni 1982; de sententie aldus is aangekan worden aangenomen;
tast door een tegenstrijdigheid tussen de
motieven en het beschikkend gedeelte;
de sententie in elk geval niet toelaat aan
het Hof zijn toezicht uit te oefenen op de
naleving, door de raad van beroep, van
. Om die redenen, verwerpt de de regels inzake de openbaarheid van de
en de uitspraak, zodat de
voorziening; veroordeelt eiser ·in de behandeling
bestreden sententie niet regelmatig
kosten;
gemotiveerd is (schending van artikel 97
3 november 1983 - 1" kamer - Voor- van de Grondwet);
zitter en verslaggever : de. h. Janssens,
tweede onderdeel, luidens de artikeafdelingsvoorzitter
Gelijkluidende len 24, § 1, van het koninklijk besluit
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene- nr. 80 van 10 november 1967 betreffende
raal - Advocaten : mrs. Delahaye en De de Orde der Apothekers en 20 van het
Bruyl'J,. ·
koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot
regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der Apothekers, de raden van de Orde met gesloten
(Tweede zaak}
deuren zitting houden; aan dit geheim
karakter geen afbreuk wordt gedaan
(J ... T. ORDE VAN APOTHEKERS)
door de bepalingen van artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de FundamenARREST
tele Vrijheden, luidens welke een ieder
(A.R. nr. 3,785)
in de regel recht heeft op een openbare
behandeling van zijn zaak en het vonnis
in het openbaar moet wordeiJ. gewezen;
. · HET HOF; - Gelet op de bestre- deze bepalingen bovendien niet verenigden beslissing, op' 22 juni 1982 door baar zijJ;J. met het algemeen beginsel
de raad van beroep van de Orde der betreffende de discretie in tuchtzaken,
Apothekers, met het Nederlands als waarvan de genoemde artikelen van het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 novemvoertaal, gewezen;
ber 1967 betreffende de Orde der ApotheOver het eez:ste middel, afgeleid uit de kers en 20 van het koninklijk besluit van
schending van de artikelen 24, § 1, van 29 mei 1970 toep,assing maken; artikel 6.1
het ·. koninklijk besluit nr. 80 van van het Verdrag zich in elk geval niet
10 november 1967 .betreffende de Orde verzet tegen een afstand van de opender Apothekers, 20 van het koninklijk baarheid door de betrokken tuchtrechtebesluit van 29 mei 1970 tot regeling van lijk vervolgde persoon, zoals eiser ten
d~. organisatie en de Werking der raden deze uitdrukkelijk gedaan had, zodat de
van ·de Orde der Apothekers, 6.1 van het bestreden sententie, in zover ze in openVerdrag tot Bescherming van de Rech- bare zitting zou zijn uitgesproken, niet
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249 en op een openbare uitspraak van
de beslissing;
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van
25 mei 1982 vaststelt dat eiser de
wens uitdrukte dat de zaak met
gesloten deuren zou behandeld worden; dat de beslissing constateert
dat eiser « uitdrukkelijk de behandeling van de zaak met gesloten
deuren gevraagd heeft »; dat echter
uit geen stuk blijkt dat eiser vrijwilWat het eerste onderdeel betreft: lig en ondubbelzinnig van de openOverwegende dat niet enkel het baarheid van de uitspraak zou hebproces-verbaal van de terechtzitting ben afgezien;
Dat het onderdeel niet kan aangevan 22 juni 1982 vaststelt dat de
raad van beroep in openbare nomen worden;
terechtzitting uitspraak deed, maar
Over het tweede middel, afgeleid uit
ook de beslissing zelf vermeldt dat de schending van het algemeen beginsel
ze uitgesproken werd in openbare volgens welk dwaling een grond van
terechtzitting;
rechtvaardiging vormt wanneer zij
Dat het weglaten van het woord onoverkomelijk is, waarvan onder meer
« openbaar » op een andere plaats in artikel 71 van het Strafwetboek een
wordt gemaakt, en van de
van de beslissing niet tegenspreekt toepassing
artikelen 6, 2", van het koninklijk besluit
dat de uitspraak in het openbaar is nr. 80 van 10 november 1967 betreffende
gebeurd, zoals op de twee andere de Orde der Apothekers en 97 van de
vermelde plaatsen wordt vastge- Grondwet,
steld;
doordat de bestreden sententie aan
Dat het onderdeel feitelijke grond- eiser een tuchtstraf oplegt wegens ondeontologische handelingen die hij zou
slag mist;
gesteld hebben, onder meer het opstellen
Wat het tweede onderdeel be- en ondertekenen van een • bediendentreft :
contract » van 1 juli 1981, met uitvoering
Overwegende dat de bestreden ervan in juli 1981, op grond : dat het
beslissing bij tuchtmaatregel een kwestieuze • bediendencontract », geslotussen de personenvennootschap met
schorsing van twee weken oplegt en ten
beperkte aansprakelijkheid Jorissen,
aldus eiser tijdelijk het recht ont- waarvan eiser zaakvoerder is, en dieneemt om het beroep van apotheker renarts J ., behalve wat de wetenschappeverder te blijven uitoefenen, welk lijke taken van de dierenarts betreft, een
recht ten deze burgerlijk is; dat verboden overeenkomst is tussen beoefealdus, de ten laste van eiser naars van de geneeskunde; dat er namegevolgde tuchtprocedure voor de toe- lijk in onderhavig geval collusie is, in de
passing van artikel 6.1 van het Ver- gebruikelijke zin van het woord, tussen
drag tot Bescherming van de Rech- eiser, titularis van ·een apotheek die groaan zijn echtgenote toebehoort,
ten van de Mens en de Fundamen- tendeels
en een dierenarts, die hij onder andere
tele Vrijheden moet worden be- gelast bij boeren rechtstreeks medicaschouwd als een procedure die menten te leveren of voor te schrijven
betrekking heeft op of aanleiding met het evident doel ze door de apotheek
geeft tot het vaststellen van burger- Jorissen te doen leveren; dat zulks voor
lijke rechten en verplichtingen, in een apotheker strijdig is met de deontologie; dat de persoonlijke overwegingen
de zin van dat artikel;
van de voorzitter van de provinciale raad
Dat eiser derhalve in principe van Limburg (van de Orde der Apotherecht had op een ope:n,bare behande- kers) niet pertinent zijn en de handelling van zijn zaak door de raad van wijze van eiser niet kunnen rechtvaarberoep van de Orde der Apothekers digen,
wettelijk verantwoord is ~schending van
de artikelen 24, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967
betreffende de Orde der Apothekers, 20
van het koninklijk besluit van 29 mei
1970 tot regeling van de organisatie en
de werking der raden van de Orde der
Apothekers, 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950, en van het algemeen beginsel
betreffende de discretie in tuchtzaken) :
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terwijl, eerste onderdeel, eiser in con- indien de betrokkene deze inroept tot
clusie aanvoerde dat een co!lusie, in de . staving van zijn stel!ing dat hij geen
gebruikelijke betekenis van het woord, deontologische fout heeft begaan, · als
een « geheime verstandhouding » in- omschreven in artikel 6, 2", van het
houdt en dat deze in casu niet aanwezig koninklijk besluit nr. 80 van 10 novemwas, vermits eiser steeds op de meest her 1967; zodat de bestreden sentl:nitie,
openlijke wijze heeft gehandeld en trou- door te beslissen dat de persOOJllijke
wens steeds het advies heeft willen overwegingen van de voorzitter van de
inwinnen bij de Orde der Apothekers; de provinciale raad van Limburg niet perbestreden sententie in het midden laat of tinent zijn en de handelwijze van eiser
de raad van beroep heeft willen beslis- niet kunnen rechtvaardigen, niet wettesen dat een . geheime verstandhouding lijk verantwoord is (schending van artigeen bestanddeel is van een co!lusie, dan kel 6, 2", van het koninklijk besluit nr'. 80
wel dat een dergelijke verstandhouding van 10 november 1967) :
daarvan wel een bestanddeel is en in
casu bewezen is, in welk laatste geval de
Wat het eerste onderdeel betreft :
sententie niet zou antwoorden op het
Overwegende dat de raad van
hager genoemde middel van eiser, waar- beroep benadrukt dat hij het woord
bij het bestaan van een dergelijke ver- « collusie » gebruikt « in de gebruistandhouding uitdrukkelijk werd betwist, kelijke zin van het woord »; · dat
zodat de bestreden sententie niet regel- hiermee een heimelijke versta,ndmatig is gemotiveerd (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
houding wordt bedoeld;
tweede onderdeel, volgens een algeOverwegende dat de raad .van
meen rechtsbeginsel, waarvan in artikel beroep in verband met de heimelijk71 van het Strafwetboek een toepassing heid oordeelt : dat de handelwijze
wordt gemaakt, dwaling een grand van van eiser « aan het Iicht kwam door
rechtvaardiging vormt wanneer zij de tussenkomst van een afgevaaronoverkomelijk is; dit algemeen rechts- digde van de Orde der Dierenartsen
beginsel in het tuchtrecht geldt; de dwa- die de voorzitter van de raad van de
ling onder meer kan voortvloeien uit het
feit dat een tuchtrechtelijk vervolgd per- Orde der Apothekers telefonisch op
soon. gesteund heeft op de hem medege- de hoogte bracht van die samenwerdeelde opvattingen van de voorzitter van king; dat het geenszins blijkt dat
het betrokken tuchtrechtelijk college eiser het advies van de voorzitter
over de deontologische geoorloofdheid van de provinciale raad zou ingevan bepaalde handelingen, zodat de wonnen hebben v66r de ondertekebestreden sententie, door te beslissen ning van het contract van 1 juli
dat de persoonlijke overwegingen van de
., dat de publiciteitskaarten
voorzitter van de provinciale raad van 1981
Limburg niet pertinent zijn en de han- reeds in juli 1981 werden gebruikt,
delwijze van eiser niet kunnen recht- terwijl de eerste briefwisseling van
vaardigen, een miskenning inhoudt van eiser met de Orde der Apothekers
het wettelijk begrip « onoverkomelijke van 2 augustus 1981 dagtekent; dat
dwaling » (schending van het algemeen het << de reactie van Limburgse diebeginsel volgens welk dwaling een grand renartsen is die (eiser) contact heeft
van rechtvaardiging vormt wanneer zij doen nemen met de voorzitter » van
onoverkomelijk is, waarvan onder meer de provinciale raad;
in artikel 71 van het Strafwetboek een
toepassing wordt gemaakt);
Dat die motivering voldoet aan
derde onderdeel, adviezen door een het vereiste van artikel 97 van de
geschikt persoon, zelfs zo zij geen Grondwet;
onoverkomelijke dwaling zouden uitmaken, in elk geval een tuchtrechtelijk verWat het tweede en het derde
volgde persoon dermate kunnen mislei- onderdeel betreft :
den dat diens tekortkoming niet meer
Overwegende dat de raad van
strijdig is met de eer, de bescheidenheid, beroep niet oordeelt dat het op juride eerlijkheid en de waardigheid van de
leden van een bepaalde Orde; deze advie- dische gronden uitgesloten is dat
zen derhalve in aanmerking dienen een onoverkomelijke dwaling zou
genomen te worden door de raad van . · voortspruiten « uit het feit dat een
beroep van de Orde der Apothekers, tuchtrechtelijk vervolgd
persoon
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- 251 gesteund heeft op de hem medegedeelde opvattingen van de voorzitter
van het betrokken tuchtrechtelijk
college over de
deontologische
geoorloofdheid van bepaalde handelingen » of dat << deze adviezen » niet
in aanmerking kunnen genomen
worden bij het beoordelen of een
deontologische fout bestaat;
Dat deze sententie eenvoudig in
feite beslist dat deze « persoonlijke
overwegingen » van de voorzitter
van de provinciale raad van Limburg « niet pertinent zijn en de handelwijze van (eiser) niet kunnen
rechtvaardigen »;
Dat de onderdelen
grondslag missen;

feitelijke

gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat de raad van
beroep de collusie aantoont, zoals
blijkt uit het antwoord op · het
tweede middel, eerste lid; dat · de
raad tevens vaststelt dat eiser
« opwerpt dat slechte trouw in ~l.jn
hoofde niet kan vermoed worden en
zeker niet bewezen is , en daarop
antwoordt : « dat het nochtans duidelijk blijkt dat zijn ondeontOlogische handelingen om <;le belanJten
van de zaak waarvan hij titulari~ is,
te behartigen, voordelig voor }jem
en zijn echtgenote waren en aldus
op zichzelf te beteugelen zijn »;
Dat door die motivering de raad
voldoet aan het vereiste van artikel 97 van de Grondwet;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat de bestreden sententie aan
eiser een tuchtstraf oplegt wegens ondeontologische handeling die hij zou
gesteld hebben, onder meer het voeren
van publiciteit, op grond dat de plastieken zakjes die door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Apotheek Jorissen gebruikt werden, en
die onder andere het precieze adres en
telefoonnummer van de apotheker vermeldden, met een afbeelding ervan, als
ongeoorloofde publiciteit dienen beschouwd te worden, gelet ook op de
omstandigheid dat dergelijke plastieken
zakjes door het publiek meestal later
nog als inpakmiddel gebruikt worden en
aldus meermaals in het openbaar gedragen worden,
terwijl eiser in zijn conclusie het ongeoorloofd karakter van de publiciteit
betwistte, op grond dat hij daarmee
onmiddellijk gestopt was, zodra hij wist
dat er daartegen een bezwaar bestond,
en aldus met het afleveren van naamkaartjes gestopt was vanaf de maand
juli (1981) en met het afleveren van zakjes vanaf de eerste dag dat hem bericht
gegeven werd dat er een fout bestond in
de wijze waarop hij zijn zakjes voorstelde, zodat de bestreden sententie, die
geen antwoord bevat op het verweer van
eiser, en in verband met de publiciteit op
naamkaartjes I'm in verband met de
publiciteit op zakjes, niet regelmatig

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 november 1983 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. J anss'ens,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Bay art.
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1• .De notulen van de raden van de Orde

van Architecten worden .in een register
ingeschreven en worden ondertekend;
afschriften en voor eensluidend verklaarde afschriften kunnen worden
overge!egd, maar de notu/en zelf
komen niet .voor in het dossier van de
rechtspleging (1). (Art. 783 Ger.W.;
art. 46, tweede en derde lid, wet van
26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van Architecten.)
2" Uit de enkele omstandigheid dat een

tuchtrechtscollege geheel of ten dele is
samengesteld uit leden die hetzelfde of
een soortgelijk beroep uitoefenen, of
dezelfde professionele hoedanigheid
hebben als de personen die voor hen
verschijnen, valt niet af te Ieiden dat
dit rechtscollege niet onafhankelijk en
niet onpartijdig is (2). (Art. 6.1. Europees Verdrag Rechten van de Mens.)
(R ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. nr. 3379)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 19 mei 1981 door
de raad van beroep van de Orde van
Architecten, met het Nederlands als
voertaal, gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23 van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van een Orde
van Architecten en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging van
de rechten van de verdediging,
doordat de bestreden beslissing de eerste en derde tenlasteleggingen bewezen
verklaart en aan eiser een tuchtrechtelijke sanctie oplegt van zes maanden
schorsing in het recht zijn beroep van
architect uit te oefenen, op grond dat de
raad ambtshalve een nietigheid vaststelt,
met name .: in de drie gevallen waarin
(1) Zie Cass., 13 mei 1977 (A.C., 1977, 942) en
noot 1, 14 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 182) en
noot 1 op biz. 348.

(2) Cass., 20 juni 1979 (A.C., 1978·79, 1256) en
4 maart 1983 (ibid., 1982-83, nr. 369); Europees
Hof Rechten van de Mens, zaak Le Compte,
Van Leuven en De Meyere, arrest van 23 juni
19!H, reeks A, nr. 43, biz. 25, § 58.

eiser in betichting is gesteld, heeft een
lid van het bureau een schriftelijk verslag van het dossier gemaakt. Blijkbaar
heeft het bureau een lid gedelegeerd om
elk dossier te onderzoeken en daai'Van
een verslag op te maken. Artikel 23 van
de wet van 26 juni 1963 heeft het bureau
ermede gelast de klachten te onderzoeken. Dienvolgens vermag het burE!au
niet, bij ontstentenis van enige wetspepaling die het daartoe machtigt, een lid
met het onderzoek te gelasten. Uit de
debatten dienen dus verwijderd te worden : de beslissingen van het bureau dat
een lid aanstelde en de verslagen die het
lid opmaakte,
terwijl, eerste onderdeel, uit het zittingsblad van de terechtzitting van 5 juni
1980 van de provinciale raad van de
Orde van Architecten van Antwerpen
blijkt dat, nadat de raadsman van eiser
verklaard had dat hij in de bundel geen
verslag inzake de eerste telastelegg(ng
gevonden had, de voorzitter antwoordde
dat er nopens die tenlastelegging geen
verslag was opgesteld; het derhalve
onmogelijk is na te gaan welk stuk door
de bestreden beslissing uit de debatten
verwijderd werd; deze motieven duister
en dubbelzinnig zijn en de bewijskracht
van dit zittingsblad miskennen (schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
tweede onderdeel, het dientengevolge
evenmin mogelijk is te weten of de
bestreden beslissing al dan niet bedoelt
het door mr. Van Baarle, na onderzoek
van het dossier in eerste aanleg, opgesteld verslag uit de bundel te verwijderen, vermits dit stuk niet als een vers~ag
beschouwd werd; het onmogelijk is met
zekerheid vast te stellen welk stuk uit de
debatten werd verwijderd en of het a!
dan niet terecht werd verworpen (schending van artikel 23 van de wet van
26 mei 1963),
derde onderdeel, door het feit dat het
niet mogelijk is na te gaan welke stukken uit de procedure juist verwijderd
werden, ·de rechten van de verdediging
miskend zijn (schending van het algemeen rechtsbeginsel) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden
beslissing uitdrukkelijk vaststelt dat
« in de drie gevallen waarin de
architect in betichting is gesteld een
lid van het bureau een schriftelijk
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_, 253 verslag van het dossier » heeft
gemaakt; dat de raad van beroep
«
de verslagen die het lid
opmaakte )) uit de debatten verwijdert;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Qverwegende dat, onverschillig of
betreffende de eerste telastelegging
een verslag in het dossier voorkwam, hoe dan ook vaststaat dat de
bestreden beslissing al de verslagen
uit de debatten verwijdert;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de antwoorden op de eerste twee onderdelen
voortvloeit dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

gen, die in het dossier der rechtspleging·
gevoegd worden, ook niet zouden moeten
ondertekend zijn; de ondertekening van
deze stukken door de secretaris of de
griffier zich in aile geval opdringt
(schending van de artikelen. 46 van de
wet van 26 juni 1963, 2,. 720, 721, 3•, 722,
725, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
1317 en 1318 van het Burgerlijk Wethoek),

tweede onderdeel, de verschillende
stukken van de rechtspleging, namelijk
de processen-verbaal of zittingsbladen
van de terechtzittingen van het bureau,
van de provinciale raad en van de raad
van beroep, niet ondertekende kopijen
zijn die aan. de wettelijke vereisten niet
beantwoorden; het inroepen van de nie-·
tigheid van deze stukken ingevolge het
ontbreken van de handtekeningen niet.
aan het bewijs van benadeling onderworpen is; zodat de bestreden beslissing ten
onrechte vereist dat eiser punten van
afwijking tussen originelen en ongetekende kopijen zou aanduiden (schending
van de artikelen 2, 720, 721, 3•, 722, 725,
860, 861, 862, §§ 1, 2•, en 2, en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek) :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 46 van de
wet van 26 juni 1963 tot instelling van
een Orde van Architecten, 2, 720, 721, 3•,
Overwegende dat artikel 46 van.
722, 725, 860, 861, 862, §§ 1, 2•, en 2, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek, 1317 en de wet van 26 juni 1963 tot instel1318 van het Burgerlijk Wetboek,
ling van een Orde van Architecten,
doordat de bestreden beslissing de eer- in zijn tweede en derde lid, voorste en derde tenlasteleggingen bewezen . schrijft dat de « notulen )) van de
verklaart en aan eiser een tuchtrechte- raden van de orde in een register
lijke sanctie oplegt van zes maanden worden ingeschreven en worden
schorsing in het recht zijn beroep van
architect uit te oefenen, op deze ondertekend; dat weliswaar in het
gronden : eiser als grond van nietigheid Frans « les proces-verbaux des deliopwerpt dat de beslissing steunt op de berations )) staat voor « de notulen »;
stukken van het onderzoek waarvan de
Overwegende dat deze notulen,
uittreksels niet ondertekend zijn. Zij
kunnen aangevuld en niet echt zijn. Arti- « proces-verbaux », zoals de terechtkel 46 van de wet van 26 juni 1963 zittingsbladen bedoeld in artikel 783
bepaalt dat de notulen van de raden van van het Gerechtelijk Wetboek, bij
de orde in een register worden inge- de onderscheiden raden worden
schreven. De uittreksels ervan die in het bewaard; dat wel afschriften en voor
dossier zijn opgenomen, zijn duidelijk eensluidend verklaarde afschriften
doorslagen van de tekst in het notulenboek. De wet schrijft niet voor dat de kunnen overgelegd worden, maar
uittreksels echt dienen verklaard te wor- dat uiteraard de notulen zelf niet in
den. Eiser duidt niet aan op welke pun- het dossier van de rechtspleging
ten de kopij van het origineel zou afwij- voorkomen;
ken,
Dat het middel feitelijke grondterwijl, eerste onderdeel, de bepaling
van artikel 46 van de wet van 26 juni slag mist;
1963, volgens dewelke de notulen van de
raden van de orde in een register
Over het derde middel, afgeleid uit de
ingeschreven en ondertekend worden, schending van artikel 6.1 van het Vergeenszins tot gevolg hebben dat deze drag tot Bescherming van de Rechten
notulen en processen-verbaal der zittin- van de Mens en de Fundamentele Vrij-
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ondertekend op 4 november 1950
3 november 1983 - 1• kamer - Voorte Rome en goedgekeurd door de wet zitter en verslaggever : de h. Janssens,
van- 13 mei 1955,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
doordat de bestreden beslissing de eer- conclusie van de h. Velu, advocaat-geneste '~n derde tenlasteleggingen bewezen raal - Advocaten : mrs. Houtekier en
verklaart en aan eiser een tuchtrechte- Biitzler.
lijke sanctie oplegt van zes maanden
schorsing in het recht zijn beroep van
architect uit te oefenen, op grand : dat
eiser de nietigheid opwerpt van de
beri)epen beslissing op grand van het feit
dat;-ae leden van het bureau dat hem in
betichting stelde, deel uitmaakten van de Nr. 126
raat(die de beslissing nam, wegens strijdig}J,~id met algemeen aanvaarde rechtspririi:lipes en met de rechten van de ver1" KAMER - 3 november 1983
dediging. Het bureau en de raad waren
sarri~;mgesteld zoals vereist door de wet
van '26 juni 1963. Deze wettelijke regeling is niet in strijd met de rechten van 1° RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
de verdediging omdat het bureau niet de
ART. 6.1 - UITSPRAAK IN HET OPENBAAR
rol Q,eeft van een vervolgende partij of
DOOR HET TUCHTRECHTSCOLLEGE VAN
van een rechtsprekend orgaan, maar wel
BEROEP - WETTIGHEIDSVEREISTE.
een onderzoekende en verzoenende taak
heeft,
terwijl, de samenstelling van het 2° RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
bureau van de provinciale raad, van de
ART. 6.1 - RECHT OM TE WORDEN BERECHT
provinciale raad en van de raad van
beroep, hoofdzakelijk bestaat uit archiDOOR EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJtecten, zodat er afbreuk gedaan wordt
DIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.
aan het vereiste van een onafhankelijke
en rechterlijke instantie die aan eiser
door_ de conventie gewaarborgd is; de 1" Wanneer krachtens art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens een
architecten, die het onderzoek geleid
tuchtrechtelijk vervolgde recht heeft
hebben en eiser veroordeeld hebben
op een openbare uitspraak door het
noch onafhankelijk noch onpartijdig
tuchtrechtscollege van beroep, begaat
waren; zij immers hetzelfde beroep uitdat college geen onwettigheid, door
oefenen als eiser en met hem in medezijn beslissing in het openbaar uit te
dinging zijn :
spreken, als uit de processtukken niet
blijkt dat de betrokkene vrijwillig en
Overwegende dat uit de enkele
ondubbelzinnig van de bij dat artikel
omstandigheid dat een rechtscollege
vereiste openbaarheid heeft afgezien
geheel of ten dele is samengesteld
hed~n.

(1).
uit leden die hetzelfde of een gelijkaardig beroep uitoefenen, of nog 2" Uit de enkele omstandigheid dat een
eenzelfde professionele hoedanigtuchtrechtscollege geheel of ten dele is
heid hebben als de personen die
samengesteld uit leden die hetzelfde of
voor hen verschijnen, niet kan woreen soortgelijk beroep uitoefenen, of
dezelfde professionele hoedanigheid
den afgeleid dat dit college niet
hebben als de personen die voor hen
onafhankelijk en onpartijdig is;
verschijnen, valt niet af te Jeiden dat
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
ko1?ten

(1) Cass., 14 april 1983, volt. terechtz. (A.C.;
1982-83, nr. 441) met cone!. O.M. in Bull. en
Pas., 1983; 2 juni 1983 (A.C., 1982-83, nrs. 544,
545 en 546, en 3 nov. 1983 (ibid., 1983-84,
nr. 124, A.R. nrs. 3697 en 3785); Europees Hof
Rechten van de Mens, zaak Le Compte, Van
Leuven en De Meyere, arrest van 23 juni 1981,
reeks A, nr. 43, biz. 25-26, § 59; zaak Albert en
Le Compte, arrest van 10 feb. 1983, reeks A,
nr. 58, biz. 19, § 35.
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dit rechtscollege niet onafhankelijk en
niet onpartijdig is (2). (Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens.)
(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 3937)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 januari 1983
door · de raad van beroep van de
Orde der Geneesheren, met het
Nededands als voertaal, gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 24, inzonderheid § 2, van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren, 19 van het
konip.klijk besluit van 6 februari 1970 tot
regeling van de organisatie en de werking van de raden van de Orde der
Geneesheren,
doordat de raad van beroep die, bij
wijze van gedeeltelijke hervorming van
de beslissing van de provinciale raad van
de ·' Orde der Geneesheren van OostVlaanderen van 20 mei 1981, eiser tot
een schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen van drie maanden
veroordeelt, de zaak in openbare zitting
hee£t behandeld, ten minste de bestreden beslissing in openbare zitting heeft
uitgesproken,

doen, de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt :

Overwegende eensdeels dat de zittingsnotule van 6 december 1982
bewijst dat de zaak met gesloten
deuren werd behandeld; dat in
zoverre het middel hierop steunt dat
de behandeling openbaar was, het
feitelijke grondslag mist;
Overwegende anderdeels dat de
bestreden beslissing bij tuchtmaatregel een schorsing van drie maanden oplegt en aldus eiser het recht
ontneemt om het beroep van
geneesheer te blijven uitoefenen,
welk recht ten deze burgerlijk is;
dat derhalve de ten laste van eiser
gevolgde tuchtprocedure, voor de
toepassing van artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, moet worden
beschouwd als een procedure die
betrekking heeft op of aanleiding
geeft tot het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen, in
de zin van dat artikel;
Dat eiser dienvolgens, in principe,
recht had op een openbare uitspraak van de beslissing _door de
raad van beroep van de Orde der
Geneesheren;
Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat de beslissing in
het openbaar is uitgesproken; dat
uit die beslissing en uit de processen-verbaal van de terechtzitting
niet blijkt dat eiser vrijwillig en
ondubbelzinnig van de bij dat artikel voorgeschreven openbaarheid
van de uitspraak zou hebben afgezien;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

terwijl, krachtens artikel 24, § 1, van
het koninklijk besluit van 10 november
1967, de Koning maatregelen moet
nemen voor de te volgen procedure voor
de raad van beroep, onder meer met
betrekking tot het geheim karakter van
de procedure, .in uitvoering hiervan artikel 19 van het koninklijk besluit van
6 februari 1970 bepaalt dat de raden van
de Orde, waaronder de raad van beroep,
bij gesloten deuren zetelen, wat ook
inhoudt dat de beslissing bij gesloten
deuren moet worden uitgesproken, zodat
de bestreden beslissing, door in openOver het tweede middel, afgeleid uit
bare zitting te zetelen en uitspraak te de schending van de artikelen 107 van
de Grondwet, 12, inzonderheid § 1, lid 2,
(2) Cass., 20 juni 1979 (A.C., 1979, 1256), 24, inzonderheid § 1, en 28, inzonderheid
4 maart 1983 (ibid., 1982-83, nr. 369) en 3 nov. § 1, van het koninklijk besluit nr. 79 van
1983 (ibid., 1983-84, nr. 125, A.R. nr. 3779); 10 november 1967 betreffende de Orde
Europees Hof Rechten van de Mens, zaak Le der Geneesheren, van het algemeen
Compte, VanLeuven en De Meyere, arrest van beginsel van de eerbiediging van de
23 juni 1981, reeks A, nr. 43, blz. 25, § 58.
rechten van de verdediging, van het
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algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
ieder jurisdictionele opdracht ook in
tuchtrechtelijke zaken enkel door een
onpartijdige en onafhankelijke rechtbank mag uitgeoefend worden en van
artikel 6, inzonderheid 1, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, te Rome ondertekend op
4 november 1950 en goedgekeurd bij
akte van de wetgevende macht van
13 mei 1955, waarbij dit laatste algemeen
rechtsbeginsel wordt toegepast,
doordat de bestreden beslissing waarbij aan eiser een tuchtstraf wordt opgelegd van schorsing van het recht de
geneeskunde uit te oefenen, gewezen
werd door vier leden, leden van een hof
van beroep, en door vijf leden, geneesheren,
terwijl artikel 12, inzonderheid § 1, van
het koninklijk besluit nr. 79 van
10. november 1967 voorschrijft dat de
raad van beroep samengesteld is uit 5
effectieve en 5 plaatsvervangende leden
geneesheren (lid 1) en 5 effectieve en 5
plaatsvervangende leden, raadsheren bij
het hof van beroep (lid 2); de samenstelling van de raad van beroep aldus opgevat, door de pariteit te verzekeren tussen
de leden magistraten wiens onpartijdigheid en onafhankelijkheid buiten iedere
twijfel staat en de leden geneesheren
die, omdat zij hetzelfde beroep uitoefenen als de beklaagde en dus terecht of
ten onrechte kunnen verdacht. worden
van enig korporatisme, niet aile waarborgen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid bieden, aan deze tuchtrechtelijke rechtbank het karakter van onpartijdige en onafhankelijke rechtbank verleent, ook mede omdat de voorzitter, die
krachtens artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967,
een magistraat is, een doorslaggevende
stem bezit in geval van staking van
stemmen krachtens artikel 28, § 2, van
het koninklijk besluit nr. 79;
terwijl, nu ten deze de pariteit tussen
de leden magistraten en de leden
geneesheren niet werd geeerbiedigd en
inzonderheid de leden geneesheren talrijker waren dan de leden magistraten,
de beslissing niet gewezen werd door
een onpartijdige en onafhankelijke
rechtbank (schending van aile in het
middel opgesomde bepalingen en rechtsbeginselen, met uitzondering van de artikelen 107 van de Grondwet, 24 en 28 van
het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967), en de bestreden
beslissing de toepassing moest weigeren

van artikel 12 van het koninklijk besluit
van 6 februari 1970 tot regeling van de
organisatie en de werking van de raden
van de Orde van Geneesheren, in
zoverre dit artikel de raad van beroep
toelaat rechtsgeldig te beslissen wanneer
de aanwezige leden magistraten minder
talrijk zijn dan de aanwezige leden
geneesheren wat, in strijd met artikel 12
van hager genoemd koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, met artikel 6.1 van het hager vermeld verdrag,
met de algemene rechtsbeginselen
inzake de onpartijdige en onafhankelijke
rechtbank en de eerbiediging van de
rechtei} van de verdediging, niet toelaat
de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van het rechtscollege te verzekeren
en dus zeker niet kan begrepen worden
in de machtiging aan de Koning verleend bij de artikelen 24, § 1, en 28, § 1,
van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 om de procedure te
regelen en de voorwaarden te bepalen
waarin de raden van beroep rechtsgeldig
beraadslagen en beslissen (schending
van de artikelen 107 van de Grondwet,
12, 24, inzonderheid § 1, en 28, inzonderheid § 1, van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967) :

Overwegende dat het middel stelt
dat wanneer de raad van beroep
samengesteld is uit vier magistraten
en vijf geneesheren, hij niet meer
onafhankelijk en onpartijdig is;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat de geneesheren,
leden van de raad van beroep, hetzelfde beroep uitoefenen of een
zelfde professionele hoedanigheid
hebben als de persoon die voor de
raad verschijnt, niet kan worden
afgeleid dat die leden niet onafhankelijk en onpartijdig zijn;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 november 1983 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter - - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en De
Gryse.
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bevoegclh.eid van de hoven en rechtbanken behoren (2). (Tweede zaak.)

Nr. 127
1'
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3" De omstandigheid dat bij een tuchtprocedure een tuchtsanctie kan worden uitgesproken, met name schorsing
van het recht op uitoefening van het
beroep, impliceert niet dat die procedure betrekking zou hebben op de
berechting van geschillen over burgerJijke rechten, in de zin van art. 92 Gw.
(3). (Tweede zaak.)

3 november 1983

1° RECHTEN VAN DE MENS -

EURO·
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - TUCHTRECHTSCOLLEGE IN HOGER
BEROEP - BEHANDELING VAN DE ZAAK EN
UITSPRAAK MET GESLOTEN DEUREN
ONWE'ITIGHEID - VOORWAARDEN.

2° BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN TUCHTRECHTE-

(Eerste zaak)

LIJKE VERVOLGING EN TUCHTSANCTIE VALLEN IN BEGINSEL NIET ONDER DE
GESCHILLEN OVER BURGERLIJKE RECHTEN,
IN DE ZIN VAN ART. 92 GW.

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

(A.R. nr. 3386)

3° BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN TUCHTRECHTE-

HET HOF; - Gelet op de bestrerlen beslissing, op 2 juni 1981 door
de raad van beroep van de Orde van
Architecten, met het Nederlands als
voertaal, gewezen;

LIJKE VERVOLGING EN TUCHTSANCTIE VALLEN IN BEGINSEL NIET ONDER DE
GESCHILLEN OVER BURGERLIJKE RECHTEN,
IN DE ZIN VAN ART. 92 GW.

1" Wanneer krachtens art. 6.1 Europees

Verdrag Rechten van de Mens een
tuchtrechtelijk vervolgde, in beginsel,
recht heeft op een openbare behandeling van zijn zaak en op een openbare
uitspraak door het tuchtrechtscollege
van beroep, wordt die bepaling
geschonden door dat rechtscollege, als
noch uit zijn beslissing, noch uit de
processen-verbaal van de terechtzitting
blijkt dat de behandeling van de zaak
en de uitspraak in het openbaar hebben plaatsgehad en uit zijn beslissing
en uit die processen-verbaal niet blijkt
dat de behandeling van de zaak met
gesloten deuren verantwoord was door
een van de redenen van art. 1, tweede
volzin, Europees Verdrag Rechten van
de Mens, of dat de vervolgde vrijwillig
en ondubbelzinnig heeft afgezien van
de bij dat artikel voorgeschreven openbaarheid (1). (Drie zaken.)
2" Tuchtvervolgingen vallen in beginsel

niet onder de geschillen die krachtens
art. 92 Gw. bij uitsluiting tot de

Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 96 en 97 van
de Grondwet en 757 van bet Gerecbtelijk
Wetboek, bet algemeen beginsel van de
recbten van de verdediging en artikel 6,
inzonderheid 1, van bet Verdrag tot
Bescberming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijbeden, te
Rome ondertekend op 4 november 1950,
goedgekeurd door de wet van 13 mei .
1955,
doordat eiser tot een tucbtsanctie
wordt veroordeeld van scborsing in bet
recht bet beroep van architect uit te
oefenen gedurende een termijn van drie
maanden en de raad van beroep van de
Orde van Arcbitecten, zowel tijdens de
debatten als bij de uitspraak, met gesloten deuren beeft zitting gebouden, ten
minste de bestreden beslissing de openbaarheid niet beeft vastgesteld,
terwijl, eerste onderdeel, de openbaarheid der debatten en de uitspraak in

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

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

(2) Cass., 4 maart 1983 (A.C., 1982-83,
nr. 369) en 14 april 1983, volt. terechtz. (ibid.,
1982-83, nr. 443) met cone!. O.M. in Bull. en
Pas., 1983.

(1) Cass., 14 april 1983, volt. terechtz. (A.C.,
1982-83, nr. 441) met concl. O.M. in Bull. en
Pas., 1983; 2 juni 1983 (A.C., 1982-83, nrs. 544
en 547) en 24 juni 1983 (ibid., 1982-83, nr. 594).

(3) Cass., 14 april 1983, volt. terechtz.,
zoeven vermeld in noot 2; zie ook Cass.,
14 jan. 1983 (A.C., 1982·83, nr. 285).
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openbare terechtzitting een fundamentele waarborg zijn van een juiste berechting in aile zaken waarbij de vrijheid
van een individu kan worden beknot en
onder meer in tuchtzaken waarbij, zoals
door de bestreden beslissing, de vrijheid
van eiser zijn beroep uit te oefenen
wordt geschorst (schending van de artikelen 96 en 97 van de Grondwet, 757 van
het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen beginsel van de rechten van
de verdediging);
tweede onderdeel, artikel 6, inzonderheid 1, van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, deze openbaarheid
oplegt voor aile betwistingen waarvan de
uitkomst determinerend is voor burgerIijke rechten en verplichtingen en het
recht het beroep uit te oefenen waarvan
eiser wordt geschorst, ontegensprekelijk
een recht met burgerlijk karakter is,
zodat door de openbaarheid van de zittingen en van de uitspraak niet te hebben toegepast, ten minste niet te hebben
vastgesteld in de bestreden beslissing,
zonder erop te wijzen dat zulks gebeurde
in het belang van de goede zeden, de
openbare veiligheid of 's lands veiligheid
of wanneer de belangen van een minderjarige of van de rechtspraak zulks eisen,
de raad van beroep van de Orde van
Architecten, artikel 6.1 van dit verdrag
schendt:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de exceptie van niet-ontvankelijkheid door verweerder hieruit
afgeleid dat artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, waar het een openbare behandeling en uitspraak voorschrijft, niet van openbare orde is,
dat het niets anders inhoudt « dan
modaliteiten van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechten van
de verdediging moeten worden geeerbiedigd » en dat « een middel
gesteund op de schending van de
rechten van de verdediging niet
voor de eerste maal in graad van
cassatie kan worden aangevoerd »;
Overwegende dat eiser in zijn
middel stelt dat hij recht had op een
openbare behandeling en uitspraak
in hoger beroep; dat hij, zo die stelling gegrond is, niet in de mogelijk-

heid is geweest in hoger beroep zijn
verdediging, en dus ook zijn bezwaar tegen een behandeling met
gesloten deuren, volwaardig uit te
oefenen, aangezien hij zich niet in
een openbare terechtzitting heeft
kunnen verdedigen; dat voor de uitspraak met gesloten deuren, daar
nog bijkomt dat eiser niet vooraf
een verweer hoefde voor te dragen
tegen een onwettelijkheid die de
rechters in hoger beroep mogelijks
na de behandeling zouden kunnen
begaan;
Dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid faalt;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat de bestreden
beslissing bij tuchtmaatregel een
schorsing van drie maanden oplegt
en aldus eiser tijdelijk het recht ontneemt om het beroep van architect
verder uit te oefenen, welk recht ten
deze burgerlijk is; het aldus, de ten
laste van eiser gevolgde tuchtprocedure, voor de toepassing van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden,
moet worden beschouwd als een
procedure die betrekking heeft op of
aanleiding geeft tot het vaststellen
van burgerlijke rechten en verplichtingen, in de zin van dat artikel;
Dat eiser derhalve in principe
recht had op een openbare behandeling van zijn zaak door de raad van
beroep van de Orde van Architecten
en op een openbare uitspraak van
de beslissing;
Overwegende dat noch uit de
bestreden beslissing, noch uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de zaak in
het openbaar is behandeld en dat de
beslissing tevens in het openbaar is
uitgesproken; dat uit die beslissing
en uit die stukken evenmin volgt
dat behandeling met gesloten deuren zou verantwoord geweest zijn
door een van de in artikel 6.1,
tweede zin, van het verdrag vermelde redenen of dat eiser vrijwillig
en ondubbelzinnig van de bij dat
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artikel voorgeschreven
heid zou hebben afgezien;
Dat de bestreden beslissing
zodoende artikel 6.1 van het verdrag
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de
zaak naar de anders samengestelde
raad van beroep van de Orde van
Architecten, met het Nederlands als
voertaal.
3 november 1983 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en
Biitzler.

(Tweede zaak)

(M ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 3675)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 22 maart 1982
door de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren, met het
Nederlands als voertaal, gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 19 van het
koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot
regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde van Geneesheren, 96, 97 van de Grondwet en 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, goedgekeurd door artikel 1 van de wet van 13 mei 1955,
doordat de raad van beroep, bij het
opleggen aan eiser van de sanctie van
schorsing in het recht de geneeskunde
uit te oefenen voor een · duur van vijf

bij de uitspraak in openbare zitting heeft
vergaderd,
terwijl, luidens artikel 19 van voormeld koninklijk besluit van 6 februari
1970, de raden van de Orde van Geneesheren zitting houden met gesloten deuren; de openbaarheid van de terechtzittingen en de uitspraak in openbare
terechtzitting, voorgeschreven door de
artikelen 96 en 97 van de Grondwet,
evenals door artikel 6.1 van bedoeld verdrag van 4 november 1950, niet toepasselijk is in tuchtzaken, bovendien deze
openbaarheid niet verenigbaar is met
het rechtsbeginsel, voortvloeiend uit de
aard zelf van de tuchtrechtsplegingen;
zowel in het openbaar belang als in het
belang van al de personen die bij het
tuchtrechtelijk proces betrokken zijn, bij
de behandeling en de uitspraak in tuchtzaken discretie moet worden in acht
genomen; de openbaarheid mede het
beroepsgeheim - waartoe sommigen
onder hen gehouden zijn - ernstig in
het gedrang brengt (schending van alle
in het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat de bestreden
beslissing bij tuchtmaatregel een
schorsing van vijf maanden oplegt
en aldus eiser tijdelijk het recht ontneemt om het beroep van geneesheer te blijven uitoefenen, welk
recht ten deze burgerlijk is; dat
aldus de ten laste van eiser
gevolgde tuchtprocedure, voor de
toepassing van artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, moet worden
beschouwd als een procedure die
betrekking heeft op of aanleiding
geeft tot het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen, in
de zin van dat artikel;
Dat eiser derhalve in principe
recht had op een openbare behandeling van zijn zaak door de raad van
beroep van de Orde van Geneesheren en op een openbare uitspraak
van de beslissing;
Overwegende dat noch uit de
bestreden beslissing, noch uit de
processen-verbaal van de terechtzittingen blijkt dat de behandeling met
gesloten deuren verantwoord zou
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geweest zijn door een van de in artikel 6.1, tweede zin, van het verdrag
vermelde redenen of dat eiser vrijwillig en ondubbelzinnig van de bij
dat artikel voorgeschreven openbaarheid zou hebben afgezien;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 8, 92, 94
van de Grondwet en, voor zoveel als
nodig, 6.1 van bet Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd
door artikel 1 van de wet van 13 mei
1955,
doordat de raad van beroep zich
bevoegd verklaart om eiser voor de duur
van vijf maanden te schorsen uit bet
recht de geneeskunde uit te oefenen, op
grond : dat • de bepalingen van artikel 92 en ook van artikel 93 van de
Grondwet een zelfde strekking (hebben)
als artikel 6.1 van het verdrag, maar ( ...)
beperkter (zijn) in hun toepassing; (... )
aldus bepaalt artikel 92 van de Grondwet
dat geschillen die burgerlijke rechten tot
voorwerp hebben tot de uitsluitende
rechtsmacht van de rechtbanken behoren; ... De disciplinaire procedure heeft
niet tot voorwerp een geschil over burgerlijke rechten : bet voorwerp van de
disciplinaire beslissing bestaat in de
beoordeling van een inbreuk op de
medische plichtenleer of van een gedraging die tot een dergelijke inbreuk aanleiding kan geven; (...) aldus is de bewering weerlegd die in de conclusies van
appellant (eiser) voorkomt en volgens
welke men niet kan blijven "vasthouden
aan de regel dat de rechtspraak van de
organen van de orde niet tot het burgerlijk recht of tot het strafrecht behoren "
en dat de maatregelen die deze organen
opleggen "vergrijpen " betreffen, gepleegd naar aanleiding van een burgerrechtelijk recht en die door die organen
worden bestraft. Vermits bet terzake
noch om strafrecht noch om een burgerrechtelijk geschil gaat, zijn ook de
opwerpingen van appellant als zou hij
aan zijn natuurlijke rechter onttrokken
zijn en als zouden de raden van de orde
uitzonderingsrechtbanken zijn, ongegrond; artikel 94 van de Grondwet is
trouwens niet toepasselijk op het disciplinair recht »,

terwijl eisers recht de geneeskunde uit
te oefenen, door patit!nten te verzorgen
op grond van een met hen gesloten overeenkomst, een privaat recht is van burgerlijke aard in de zin van artikel 92 van
de Grondwet en elk van de aan eiser ten
laste gelegde feiten rechtstreeks verband
houdt met de uitoefening door eiser van
voormeld burgerlijk recht, zelfs indien
deze tenlasteleggingen tevens inbreuken
kunnen vormen op de medische plichtenleer; zodat onderhavig geschil wel degelijk een burgerlijk recht tot voorwerp
had en, bijgevolg, grondwettelijk bij uitsluiting behoorde tot de bevoegdheid,
niet van de raad van beroep, doch van
de rechtbanken van de rechterlijke orde;
daarenboven, en voor zoveel als nodig,
zulks tevens het geval is om reden dat
als mogelijke sancties op bedoelde tenlasteleggingen, de schorsing - zoals ten
deze - of zelfs de ontzegging van het
recht de geneeskunde uit te oefenen,
door de provinciale raad zowel als door
de raad van beroep konden worden uitgesproken, zodat deze zich niet wettig
bevoegd kon verklaren om over dit
geschil uitspraak te doen (schending van
alle in het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat het middel het
begrip « geschillen over burgerlijke
rechten » in artikel 92 van de
Grondwet gelijkstelt met « het vaststellen van ... burgerlijke rechten en
verplichtingen » in artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
Overwegende dat de ten laste van
eiser gevolgde tuchtprocedure, voor
de toepassing van artikel 6.1 van het
verdrag, moet worden beschouwd
als een procedure die betrekking
heeft op of aanleiding geeft tot het
vaststellen van burgerlijke rechten
en verplichtingen, in de zin van dat
artikel;
Overwegende echter dat tuchtvervolgingen en het uitspreken van
tuchtmaatregelen in beginsel niets
uit te staan hebben met de geschillen waarvan artikel 92 van de
Grondwet de kennisneming bij uitsluiting aan de hoven en rechtbanken voorbehoudt;
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Dat de om.standigheid dat, naar
aanleiding van een tuchtprocedure,
een tuchtmaatregel kan worden uitgesproken waarbij de schorsing
wordt opgelegd van het recht
geneeskunde uit te oefenen, niet
betekent dat zulke tuchtprocedure
tot voorwerp zou hebben « geschillen over burgerlijke rechten , te
beslechten in de zin van artikel 92
van de Grondwet;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 november 1983 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De
Gryse.

(Derde zaak}

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

(A.R. nr. 3945)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 13 j anuari 1983
dobr de raad van beroep van de
Orde van Architecten, met het
Nederlands als voertaal, gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 23, 24, § 1, 32
van de wet van 26 juni 1963 tot oprichting van een Orde van Architecten, 97
van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging van
de rechten van de verdediging,
doordat de bestreden beslissing de
telastlegging ten laste van eiser gegrond
verklaart en de tuchtstraf uitspreekt van
schorsing van het recht zijn beroep van
architect gedurende een jaar uit te oefenen op grond : dat het bureau van de
raad van de Orde van Architecten voor

de provincie Antwerpen op 14 april 1980
plaatsvervangende !eden gelast heeft om
tal van architecten - waaronder eiser op te vorderen enkele dossiers over te
leggen, deze te onderzoeken en verslag
uit te brengen op een volgende bureauzitting, dit betreffende de bouwaanvragen 1979 (stuk 2, kaft 1). Het aangestelde
plaatsvervangend lid heeft nopens zijn
onderzoek een geschreven verslag met
aanvullende nota opgemaakt. Ter zitting
van 12 juni 1980 heeft de voorzitter van
het bureau lezing gegeven van dit verslag. Voor de bouwaanvragen 1980 werd
dezelfde methode toegepast (zie stuk 2,
kaft 2, en beslissing van het bureau d.d.
18 maart 1982, stuk B). Deze procedure is
in strijd met artikel 23 van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van de Orde
van Architecten, overeenkomstig hetwelk
het bureau dergelijke instructiemaatregelen zelf moet verrichten. Dientengevolge dienen de kwestige onderzoeken
en verslagen uit de debatten geweerd te
worden. Waar de bestreden sententie
onder meer stoelt op deze uit de debatten te weren stukken, is ze nietig.
Wegens de devolutieve kracht van het
hoger beroep dient de raad van beroep
de zaak aan zich te trekken, om ten
gronde over de tenlastelegging uitspraak
te doen. De verklaringen van eiser voor
het bureau afgelegd, respectievelijk op
26 juni 1980 en 15 april 1982 (stuk 12,
kaft 1, en stuk 10, kaft 2) komen wel in
aanmerking ter beoordeling van de tenlasteleggingen. Uit de stukken waarop de
raad vermag acht te slaan, blijkt wat
volgt : Bij zijn verhoor van 26 juni 1980
en 15 april 1982 gaf eiser toe dat hij, in
de loop van 1979, 89 bouwaanvragen had
ingediend, terwijl de (beroepen) beslissing aanstipt dat hij niet betwist in 1980
ten minste 128 bouwaanvragen te hebben benaarstigd en in 1981 nog 106
bouwvergunningen, wat eiser ter zitting
van de raad heeft bevestigd. Eiser geeft
verder toe : 1• dat hij doorgaans geen
werfverslagen opmaakt; 2" dat zijn
bestekken gestereotypeerde zijn; 3" dat
hij zijn · opdrachten gedeeltelijk bekomt
van aannemers; 4" dat hij slechts sporadisch een voorlopige aanvaarding doet;
5" dat hij geen contract afsluit met de
bouwheer indien het gaat om bescheiden
woningen;
voornoemde elementen
dwingen de overtuiging af dat eiser voor
deze talrijke bouwaanvragen niet bij
machte was de volledige architecturale
opdracht waartoe hij gehouden was, te
presteren, zodat de tenlasteleggingen op
deze gronden als bewezen voorkomen,
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terwijl, eerste onderdeel, de verhoren,
aan dewelke eiser door het bureau van
de provinciale raad van de Orde der
Architecten der provincie Antwerpen
onderworpen werd op 26 juni 1980 en op
15 april 1982, steunden op het onwettelijk onderzoek dat door de plaatsvervangende !eden van het bureau gedaan was
geworden; deze onderhoren derhalve
door dezelfde nietigheid zijn aangetast
en de bestreden beslissing ten onrechte
steunt op de verklaringen die eiser tijdens deze verhoren heeft afgelegd
(schending van artikel 23 van de wet van
26 juni 1963 en van het algemeen rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, eiser uitsluitend
vervolgd is geworden om, in de loop van
de jaren 1980 en 1981, onvolledige
opdrachten aanvaard te hebben; de
bestreden beslissing dan ook ten
onrechte de veroordeling van eiser
steunt mede op de 89 bouwaanvragen die
hij in de loop van 1979 heeft ingediend;
eiser voor deze feiten niet vervolgd was
en, door er rekening mee te houden, de
rechten van de verdediging miskend
werden (schending van artikel 24, § 1, 32
van de wet van 26 juhi 1963 en van het
algemeen rechtsbeginsel);
derde onderdeel, het in alle geval
onmogelijk is uit te maken of de bestreden beslissing al dan niet rekening
gehouden heeft met de bouwaanvragen
door eiser in 1979 ingediend, die niet in
de tenlastelegging begrepen waren,
zodat de bestreden beslissing gesteund is
op duistere en dubbelzinnige motieven
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderwerpelijke verhoren van 26 juni 1980 en
15 april 1982 afgenomen werden
door het bureau van de raad van de
Orde van Architecten voor de provincie Antwerpen; dat pas na het
verhoor van 15 april 1982, nadat
eiser de vergaderzaal had verlaten
en na verdere bespreking, het
bureau besliste eiser in betichting te
stellen; dat deze beslissing aan eiser
werd aangezegd bij brief van
20 april 1982 waarin hij tevens werd
opgeroepen om op 3 juni 1982 voor
de provinciale raad van de Orde te
verschijnen;

Overwegende dat de verhoren van
26 juni 1980 en 5 april 1982 derhalve
deel uitmaken van het voorbereidend onderzoek; dat niet blijkt dat
eiser voor de provinciale raad of in
hoger beroep de onwettigheid van
die verhoren heeft tegengeworpen;
dat het onderdeel geen betrekking
heeft op de bevoegdheid; dat het
nieuw is en niet ontvankelijk;
Wat het tweede en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden
beslissing nauwkeurig aanduidt voor
welke feiten eiser terechtstond, die
feiten beperkt houdt tot activiteiten
van 1980 en 1981 en die telastlegging bewezen verklaart; dat de raad
van beroep weliswaar aanhaalt dat
eiser in zijn verhoren van 26 juni
1980 en 15 april 1982 heeft toegegeven dat hij in de loop van 1979 negenentachtig bouwaanvragen had
ingediend; dat de raad echter geen
sanctie oplegt voor die feiten van
1979;
Dat de
onderdelen feitelijke
grondslag missen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 92, 93, 96,
97 van de Grondwet, 6.1 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend op 4 november 1950 te
Rome en goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, 2, 19, 20, 31, 47 van de wet
van 26 juni 1963 tot oprichting van een
Orde van Architecten,
doordat de bestreden bes!issing, na in
openbare terechtzitting gehoord te hebben de voorzitter in zijn verslag, eiser in
zijn middelen van verdediging bijgestaan
door zijn raadsman, eiser in openbare
terechtzitting veroordeelt wegens de hem
ten Iaste gelegde telastelegging tot een
schorsing van het recht het beroep van
architect uit te oefenen gedurende een
jaar,
terwijl, eerste onderdeel, eiser voor de
tuchtrechtelijke instanties van de Orde
van Architecten vervolgd werd uit
hoofde van tekort te zijn gebleven aan
de eer en de waardigheid van het beroep
en aan de voorschriften van de plichtenleer, door in de loop van de jaren 1980
en 1981 vrijwel uitsluitend onvolledige
opdrachten te hebben aanvaard; deze
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disciplinaire vervolgingen met gesloten
deuren dienen behandeld te worden,
gezien de discretie en gezien de tuchtprocedure niet tot voorwerp heeft het
vaststellen van de burgerlijke rechten of
verplichtingen en geen strafvervolging is;
immers de tuchtregeling slechts een
bepaald beroep betreft, ter zake de architecten, verbonden is met de uitoefening
der staatsmacht en vreemd is aan de
algemeenheid der burgers, zodat deze
zaak ten onrechte in openbare zitting
behandeld is geworden (schending van
artikel 6.1 van het verdrag, 92, 93, 96 van
de Grondwet, 2, 19, 20, 31 en 47 van de
wet van 26 juni 1963),
tweede onderdeel, de uitspraak der
bestreden beslissing, die aan eiser
wegens tuchtrechtelijke inbreuken een
disciplinaire sanctie van een jaar schorsing uit het recht zijn beroep uit te oefenen oplegt, met gesloten deuren had dienen uitgesproken te worden, gezien de
discretie en gezien de tuchtprocedure
niet tot voorwerp heeft het vaststellen
van burgerlijke rechten of verplichtingen
en geen strafrechtelijke vervolging is,
zodat de bestreden beslissing ten
onrechte in openbare terechtzitting werd
uitgesproken (schending van artikel 6.1
van het verdrag, 92, 93, 96 van de Grandwet, 2, 19, 20, 31 en 47 van de wet van
26 juni 1963) :

Overwegende dat de bestreden
beslissing bij tuchtmaatregel een
schorsing van een jaar oplegt en
aldus eiser tijdelijk het recht ontneemt om het beroep van architect
te blijven uitoefenen dat aldus de
ten laste vaneiser gevolgde tuchtprocedure, voor de toepassing van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden,
moet worden beschouwd als een
procedure die betrekking heeft op of
aanleiding geeft tot het vaststellen
van burgerlijke rechten en verplichtingen, in de zin van dat artikel; dat
derhalve, in principe, de behandeling door de raad van beroep en de
uitspraak van de beslissing in het
openbaar dienden te geschieden;
Overwegende dat noch uit de
bestreden beslissing, noch uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de behandeling met gesloten deuren had moe-

ten gebeuren om een van de in artikel 6.1, tweede zin, van het verdrag
vermelde redenen of dat eiser vrijwillig en ondubbelzinnig van de bij
dat artikel voorgeschreven openbaarheid zou hebben afgezien;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 november 1983 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Biitzler.

Nr. 128
1"

KAMER -

4 november 1983

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

BURGERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN- VERMELDING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN - BEPALINGEN ZONDER VERBAND MET DE AANGEVOERDE GRIEF
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

3° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING BESCHIKKING IN KORT GEDING HOUDENDE
VOORLOPIGE MAATREGELEN - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1280 - TITEL OOK NA DE
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE NOG UITVOERBAAR.

4° KORT GEDING -

ECHTSCHEIDING BESCHIKKING IN KORT GEDING HOUDENDE
VOORLOPIGE MAATREGELEN - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1280 - TITEL OOK NA DE
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE NOG UITVOERBAAR.
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5° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
Over het middel, afgeleid uit de schenTAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING - ding van de artikelen 6, 19, 23, 24, 29, 30,
WEDERZIJDSE VORDERINGEN TOT ECHT- 1280, 1284, 1285, 1386, 1396, 1494, 1498
van het Gerechtelijk Wetboek als gewijSCHEIDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN zigd bij de wet van 14 juli 1976, 212 213
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1280
221, 227, 2•, 229, 231, 302, tweede lid, vay{
BEG RIP.
het Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd bij
1• Het gezag van rechterlijk gewijsde is de wetten van 15 december 1949, 8 april
beperkt tot hetgeen de rechter heeft 1965, 1 juli 1974, 28 oktober 1974 en
beslist en tot wat de noodzakelijke 14 juli 1976, en van het algemeen rechtsgrondslag van zijn beslissing uitmaakt beginsel « accessorium sequitur principale "•
(1).

2• In burgerlijke zaken is niet ontvankeJijk het middel dat schending aanvoert
van een wettelijke bepaling die geen
verband houdt met de aangevoerde
grief (2).
3• en 4• De beschikking van de voorzitter
Vlf!n . de rechtb~nk van eerste aanleg
d1e m kart gedmg uitspraak doet over
de voorlopige maatregelen in zake
echtscheiding, overeenkomstig art.
1280 Ger. W., hoewel zij slechts verbindend is voor de tijd dat de partijen in
termen van echtscheiding zijn vormt
een uitvoerbare titel die vatb~ar kan
zijn voor gedwongen tenuitvoerlegging,
zelfs na de echtscheidingsprocedure
(3).
5• lngeval

wederzijdse echtscheiding
wordt gevorderd, ongeacht of die vorderingen worden samengevoegd, maken
de voorlopige maatregelen die door de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg zijn bevolen overeenkomstig
art. 1280 Ger. W., geen accessorium uit
van een bepaalde vordering met uitsluiting van de andere (4).
(CRAENS T. BISCHOPS)
ARREST

(A.R. nr. 3984)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1982
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
______________.....;.___,
(1) Cass., 24 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 271).
(2) Cass., 13 juni 1983 (A.C., 1982-83, nr. 566).
(3) en (4) Zie Cass., 5 jan. 1978 (A.C., 1978,
. 537) en 3 rnei 1979_ (ibid., 1978-79, 1050) en de
cone!. van de h. Krmgs, toen adv.-gen., in Bull.
en Pas., 1979, I, 1035.

doordat het bestreden arrest enerzijds
de door eiser ingestelde vordering, die
ertoe strekt te horen zeggen voor recht
dat de beschikkingen van 17 maart 1978
en van 2 juni 1978 van de voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, gewijzigd door het arrest van
29 juni 1981 van het Hof van Beroep te
Antwerpen, geen rechtsgeldige titels
meer waren wegens verzoening van de
echtgenoten, verwerpt, en anderzijds,
betreffende de vordering van eiser ten
opzichte van de beschikking van
29 maart 1972 van dezelfde voorzitter
wat betreft de onderhoudsbijdrage ey{
het onderhoudsgeld, voor recht zegt dat
deze beschikking kan uitgevoerd worden
voor een looptijd aanvangend op
17 augustus 1977, op grond : dat eiser uit
het in kracht van gewijsde getreden
arrest nr. 230/80 van 29 juni 1981 waarbij de door verweerster op 23 maa'rt 1972
ingestelde rechtsvordering tot echtscheiding ve.rvallen werd verklaard wegens
verzoenmg van de echtgenoten, tot stand
gekomen na het instellen van de verdering, wil afleiden dat de voorlopige maatregelen, bevolen in de loop van de procedure, vervallen zijn; dat hij hierbij ten
onrechte onder meer steunt op een miskenning, door de eerste rechter van
d~~ns beschikking van 5 juni 1978, 'waarbiJ werd vooropgesteld dat de voorlopige
maatregelen in kort geding zouden vervallen door het vervallen van de procedure ingevolge verzoening; dat het hier
gaat om een voorbereidend vonnis waarbij de eerste rechter zijn rechtsmacht
niet uitputte, zodat geen gezag van
gewijsde kan ingeroepen worden; dat ter
zake dient uit~egaan van de wederzijdse
rechten en phchten van de echtelieden
die blijven bestaan zolang de echtscheiding niet definitief is; bij de beschikkingen in kort geding werd met betrekking
tot de plicht van hulp enkel de omvang
bepaald van het onderhoudsgeld voor
verweerster; dat hetzelfde geldt voor de
onderhoudsplicht voor de kinderen van
partijen, waartoe eiser gehouden is, zelfs
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nadat de echtscheiding tussenkwam; dat
bij arrest van 29 juni 1981 werd vastgesteld dat in de loop van de procedure
tussen partijen een verzoening tot stand
kwam in 1972 en het ermee gepaard
gaande
samenwonen
duurde
tot
17 augustus 1977; dat het wezen zelf van
de verzoening impliceert "dat eiser zijn
onderhoudsplicht nakwam; dat verweerster niet gerechtigd is de in kort geding
bepaalde onderhoudsgelden voor deze
periode op te eisen; dat daarentegen voor
de periode na 17 augustus 1977, waarin
partijen gescheiden leefden, eiser zijn
verplichtingen
niet
of
onvolledig
nakwam en de echtscheidingsprocedure
hangende was, de voorlopige maatregelen hun volle uitwerking blijven behouden; dat immers het resultaat van de
echtscheidingsprocedure van verweerster
eiser niet ontslaat van zijn verplichtingen jegens zijn echtgenote en kinderen
gedurende de procedure; dat, wat de
opvorderbaarheid van de achterstallen
betreft, dient vastgesteld : a) dat het
argument door eiser geput uit de niettoelaatbaarheid van het vorderen van de
achterstallige onderhoudsgelden door de
vrouw, gehuwd met gemeenschap, tegen
de man als hoofd van de gemeenschap,
na afwijzing van haar echtscheidingsvordering, hier niet geldt vermits de huwelijksbanden tussen de partijen reeds verbroken waren sinds 28 augustus 1919
(overschrijving van het echtscheidingsvonnis van 16 mei 1979); b) dat na deze
ontbinding van het huwelijk, op vordering van eiser, het bestuur over de persoon en over de goederen van de kinderen met toepassing van artikel 302 van
het Burgerlijk Wetboek bij verweerster
bleef, aan wie het voorlopig was toevertrouwd; dat het onverschillig is of de
voorlopige maatregelen, met betrekking
tot de kinderen, werden genomen in het
kader van de ene of van de andere van
de sinds 14 decembet 1978 gelijktijdig
hangende echtscheidingsprocedures; dat
het ter zake zonder belang is of de procedure ingeleid door verweerster vervallen werd verklaard; dat de beschikkingen van 29 maart 1972, 17 maart 1978 en
2 juni 1978, dit laatste hervormd door
het arrest van 29 juni 1981, wat betreft
de erin voorziene onderhoudsbijdrage en
onderhoudsgeld, rechtsgeldig kunnen uitgevoerd worden voor de looptijd aanvangende op 17 augustus 1977,

tot echtscheiding vervalt door een verzoening van de echtgenoten die tot stand
komt, hetzij na de feiten, hetzij na ':het
instellen van de vordering tot echtsc,heiding; dit de vordering tot echtscheiding
teniet doet gaan, wat meteen het teqietgaan van de ter zake verleende beschikking van kort geding met zich bren'~t -»;
deze beschikking op dat punt defimtief
beslist heeft en derhalve een eindvonnis
is, zodat het bestreden arrest, door! te
oordelen dat het geen gezag van
gewijsde had; de aard van deze beschikking op -dit punt en het eraan gehechte
gezag van gewijsde miskent (schending
van de artikelen 19, 23 en 24 van het
Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, de voorzitter, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand
van het tussen partijen hangende geding
kennis neemt van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, het levensonderhoud en de goederen van de partijen en van de kinderen;
deze beschikkingen beperkt zijn tot 'het
tussen de partijen hangend geding tot
echtscheiding in de loop van hetwelk zij
worden uitgesproken en aan dit geding
verbonden zijn; dientengevolge het 'verval van het kwestieuze geding tot echtscheiding, door verweerster tegen eiser
ingesteld, wegens verzoening van de partijen, uitgesproken bij arrest van 19 juni
1981 van het Hof van Beroep te Antwerpen, noodzakelijkerwijze eveneens het
verval meebracht van de beschikkingen
van 29 maart 1972, 17 maart 1978 en
2 juni 1978, zoals gewijzigd bij arrest
van 29 juni 1981, in de loop van dit
geding over de voorlopige maatregelen
uitgesproken, zodat die beschikkingen
na dit verval niet meer tegen eiser kenden uitgevoerd worden (schending van
de artikelen 1280, 1284, 1285, 1396 van
het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel);

derde onderdeel, het voorwerp val) de
beschikkingen in kort geding, uitgesproken door de voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen, op
29 maart 1972, 17 maart 1978 en 2 juni
1978, zoals gewijzigd bij arrest van
29 juni 1981, de voorlopige maatregelen
waren in het geding tot echtscheiding
wegens bepaalde oorzaak door verweerster tegen eiser ingesteld; door het gezag
van deze beschikkingen uit te breiden
terwijl, eerste onderdeel, de beslag- tot het geding tot echtscheiding wegens
rechter in de Rechtbank van Eerste Aan- een bepaalde oorzaak, ingesteld door
leg te Antwerpen, in zijn beschikking eiser tegen verweerster, het bestreden
van 5 juni 1978, beslist heeft « dat de eis arrest het betrekkelijk gezag van

-

266 -

gewijsde van deze beschikkingen, die dit
Jaatste geding tot voorwerp niet hebben,
·miskent; beide procedures tot echtscheiding daarbij verschillend waren in oorzaak, namelijk zware beledigingen ingeroepen door verweerster en overspel
ingeroepen door eiser en de gedi,ngen
niet samengevoegd zijn (schending van
de artikelen 23, 24, 25, 29, 30, 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek, 229 en 231 van
het Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, het feit dat ter zake
dient uitgegaan te worden van wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten, die blijven bestaan tot de echtscheiding definitief is, en het feit dat de
verplichtingen van de ouders tegenover
de kinderen ook na de echtscheiding blijven bestaan, niet tot gevolg hebben dat
verweerster de uitvoering van deze verplichtingen zonder titel of zonder rechtsgeldige titel tegen eiser zou kunnen vervolgen; het bestreden arrest verwart
tussen enerzijds de bestaande rechtsorde
en anderzijds de noodzakelijkheid van
een rechtsgeldige titel om de rechten die
men heeft, met dwang uit te voeren
(schending van de artikelen 203, 212, 213,
221, 302 van het Burgerlijk Wetboek,
1280, 1386 en 1494 van het Gerechtelijk
Wetboek);
vijfde onderdeel, het feit dat eiser
eveneens een geding tot echtscheiding
wegens bepaalde oorzaak tegen verweerster had ingesteld, dat hangende was
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen en in de loop waarvan geen
voorlopige maatregelen door de partijen
waren gevraagd, niet tot gevolg heeft dat
de beschikkingen over de voorlopige
maatregelen in het door verweerster
ingesteld geding . tot echtscheiding, aan
het verval .. ingevolge de in dat geding
vastgestelde verzoening zouden ontsnappen en zouden gelden in het door eiser
ingestelde geding; de voorlopige maatregelen beperkt zijn tot het geding waarin
ze zijn uitgesproken en niet als een algemene maatregel kunnen gelden, zodat
het bestreden arrest ten onrechte beslist
heeft dat beschikkingen betreffende de
kinderen ook bleven gelden in het door
eiser ingesteld geding waarin de echtscheiding in zijn voordeel was toegelaten
(schending van de .artikelen 229, 231, 302
van het Burgerlijk Wetboek, 6, 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel);

wegens overspel toegelaten werd en er
in de loop van dit geding geen bes'chik~
king over voorlopige maatregelen werd
uitgesproken en er ook geen bekrachtigd
akkoord over de hoede van de kind~ren
en andere maatregelen werden gesloten,
de hoede over de kinderen van de :partijen aan eiser toekwam daar hij . de
echtscheiding op grond van overspel pad
verkregen; dat de jeugdrechtbank anqers
kon beslissen maar de beschikking :Van
29 maart 1972, alsmede de andere
beschikkingen, uitgesproken in het qoor
verweerster ingestelde geding tot ~cht
scheiding, dat vervallen is wegens yerzoening van de partijen, ter zake geen
rechtskracht heeft (schending van . de
artikelen 302, tweede lid, van het Bur~er
lijk Wetboek, 23, 24, 1280, 1284 en 1285
van het Gerechtelijk Wetboek);
zevende onderdeel, het alimentatiegeld
aan verweerster door de beschikking. van
29 maart 1972 van de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen aan verweerster verleend slechts
een tijdelijk en voorlopig alimentatiegeld
was voor de duur van de echtscheiding;
nu de door verweerster ingestelde eis
vervallen is en deze door eiser ingesteld
ten laste van verweerster werd uitgesproken, verweerster deze maatregel,
gebonden aan de duur van de echtscl)eiding, niet meer tegen eiser gedwongen
kan uitvoeren (schending van de artikelen 1280, 1498 van het Gerechtelijk Wethoek en 227 van het Burgerlijk Wethoek} :

.Overwegende dat, volgens pet
arrest en de stukken van het
geding, verweerster echtscheiding
heeft gevorderd bij verzoekschrift
van 23 maart 1972 en eiser op zijn
beurt echtscheiding heeft gevorderd
bij verzoekschrift van 14 december
1978; dat deze laatste vordering bij
vonnis van · 16 mei 1979, overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand op 28 augustus 1979,
werd toegewezen, waarna bij arrest
van 29 juni 1981 de vordering van
verweerster vervallen werd verklaard wegens verzoening, tot stand
gekomen na de indiening van de eis
van verweerster en in stand gebleven tot 17 augustus 1977; dat het
geschil betreft de tenuitvoerlegging
zesde onderdeel, nu op het door eiser van de beschikkingen in kort geding
tegen verweerster ingesteld geding houdende voorlopige maatregelen
de echtscheiding lastens verweerster betreffende de bewaring van en de
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- 267 onderboudsbijdrage voor de kinde- het uitspreken van het verval van
ren, alsmede een onderboudsuitke- een vordering tot echtscbeiqing
ring voor verweerster ten laste van wegens verzoening van de partijen
eiser, met het oog op welke tenuit- noodzakelijk tot gevolg heeft da~ de
voerlegging verweerster tweemaal in kort geding in verb and met. die
derdenbeslag beeft doen leggen, vordering bevolen voorlopige maatwaarvan eiser telkerts de opbeffing, regelen noodzakelijk mede verva,Ifen
althans scborsing bij de beslagrech- en de desbetreffende beschikkingen
ter heeft gevorderd; dat het bestre- niet meer rechtsgeldig zijn en qerden arrest gewezen is op boger halve niet meer ten uitvoer kunfien
beroep tegen de tweede beschikking worden gelegd;
van de beslagrecbter van 15 maart
Overwegende dat de bedoelde
1982, nadat de beslagrechter het voorlopige maatregele:ri de omv~ng
derdenbeslag eerst had geschorst bij en/of de wijze van vervulling yan
bescbikking van 5 juni 1978;
voorafbestaande verplichtingen van
Wat het eerste onderdeel betreft: de ecbtgenoten vaststellen en welisOverwegende dat bet gezag van waar voorlopig zijn, onder meer in
rechterlijk gewijsde enkel verbon- die zin dat hun bepalingen omtrent
den is aan hetgeen de rechter heeft de omvang en de wijze van uito~fe
beslist en aan de redenen waarop ning van die ve:J;'plichtingen slec:hts
zijn beslissing noodzakelijk steunt; verbindend zijn voor de tijd dat partijen in termen van echtscbeiqing
Overwegende dat de beschikking zijn; dat de aldus ontstane verbiptevan de beslagrecbter van 5 juni nissen evenwel dadelijk moeten
1978, betreffende de vordering van worden uitgevoerd ongeacht ' de
eiser tot opheffing althans schorsing latere uitkomst van de echtsqheivan het door verweerster gelegde dingsprocedure en ook na het verbeslag, weliswaar de considerans strijken van die tijd, dit wil zeggen
bevat die in het onderdeel wordt na de uitspraak van de echtscheiaangehaald, maar geen beslissing ding of na de afwijzing of vervallenbevat omtrent het « tenietgaan » van verklaring van de eis, vatbaar kunde bedoelde beschikkingen in kort nen zijn voor gedwongen tenuitvoergeding betreffende de voorlopige legging, zoals een bevolen uitkering
maatregelen, en wei integendeel de tot onderhoud die nog niet is nagetenuitvoerlegging schorst op grond komen, als bedoeld in het zevende
van de overweging : « dat de beslag- onderdeel; dat, voor zover bepaalde
rechter niet bevoegd is om zicb met voorlopige maatregelen niet meer
die kwestie in te Iaten, zodat het ten uitvoer kunnen worden gelegd,
thans. rechtmatig voorkomt aile ver- zulks zijn reden niet vindt in het
dere tenuitvoerlegging van de kwes- verval of de ongeldigheid van de
tige beschikking van kort geding te titel, maar wel in omstandigheden
schorsen »;
buiten de titel, waardoor de tenuitDat het onderdeel niet kan wor- voerlegging onmogelijk of doelloos
den aangenomen;
is geworden;
Wat het tWeede, het vierde en bet
Dat het arrest deze regels toepast
zevende onderdeel betreft :
zonder de verwarring bedoeld in het
Overwegende dat de onderdelen vierde .onderdeel;
aileen grieven inhouden in verband
Dat de onderdelen niet kunnen
met de artikelen 1280, 1284 en 1494 worden aangenomen
van het Gerechtelijk Wetboek en
voor zover zij andere wetsartikelen
Wat het derde, het vijfde en bet
als geschonden aanwijzen, niet ont- zesde onderdeel betreft :
vankelijk zijn;
Overwegende dat de onderdelen
Overwegende dat dat de onderde- enkel grieven bevatten in verband
len voorhouden of impliceren dat met de artikelen 6, 23 en volgende,

- 268 en 1280 van het Gerechtelijk Wet- Nr. 129
hoek en 302 van het Burgerlijk Wethoek; dat zij voor zover zij andere
1'
wetsartikelen als geschonden aanwijzen, niet ontvankelijk zijn;
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4 november 1983

VASTOverwegende dat voorlopige maat- INKOMSTENBELASTINGEN
STELLING VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN
regelem als bedoeld in- artikel 1280
VAN EEN ZELFSTANDIGE BEDRIJFSACTivivan het Gerechtelijk Wetboek door
TEIT OP FORFAITAIRE GRONDSLAGEN de voorzitter worden bevolen tussen
GEEN AFrREK VAN DE BEDRIJFSVERLIEZEN
UIT HOOFDE VAN DIE ACTIVITEIT VAN DE
echtgenoten die in termen van echtINKOMSTEN UIT EEN ANDERE ACTIVITErj:.
.scheiding zijn en, ingeval wederzijdse echtscheiding wordt gevorbelastingplichtige die heeft aangimoderd, ongeacht of die vorderingen Demen
dat de belastbare inkomsten van
worden samengevoegd, geen acces- . een zelfstandige
bedrijfsactiviteit op
sorium uitmaken van een bepaalde
forfaitaire grondslagen van aan!;lag
vordering met uitsluiting van de
worden vastgesteld, overeenkoinstig
andere;
art. 248, § 1, tweede lid, W.LB., inag

het verlies die hij uit hoofde van .die
activiteit beweert geleden te hebben,
Dat het arrest, door de gelding
niet aftrekken van de inkomsten uit
van de tussen partijen bevolen vooreen andere activiteit (1). (Artt. 43, .eer-lopige maatregelen, ook ten aanzien
ste lid, 2", en 248, § 1, tweede lid,
van de bewaring van de kinderen,
W.I.B.)
bedoeld in het zesde onderdeel, te
beoordelen mede met inachtneming
(COPPIETERS
van de later door eiser ingestelde
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
vordering tot echtscheiding, de uitspraak daarop en de overschrijving
ARREST
van de echtscheiding, het gezag van
gewijsde van de beschikkingen in
(A.R. nr. F 1092 N)
kort geding die v66r .het instellen
van die vordering zijn verleend, niet
HET HOF; - Gelet op het bestre-kan miskennen, noch die maatregelen als algemene beschikkingen in den arrest, op 1 juni 1982 door het
de zin van artikel 6 van het Gerech- Hof van Beroep te Antwerpen gewetelijk Wetboek, bedoeld in het vijfde zen;
onderdeel, beschouwt;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 43, eerste lid; meer

Dat · de onderdelen niet kunnen bepaald 2", 44, meer bepaald eerste lid,
en 248, § 1, meer bepaald tweede lid, van
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
"l november 1983 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, voorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Bruyn.

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het ·arrest, bij bevestiging van
de aangevochten directoriale beslissing,
verklaart dat het aan eiser niet toegelaten was, met toepassing van artikel 43,
eerste lid, 2", van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, voor de aanslagjaren 1977 en 1978 het verlies in zijn
apotheek van zijn inkomen als loontrekkende af .te trekken, zulks om de reden
dat eiser, om zijn gezegd verlies te berekenen, uitgegaan was van een brutoinkomen berekend overeenkomstig het
ter uitvoering van artikel 248, § 1, tweede
(1} Zie Cass., 21 feb. 1974 (A.C.,

~974,

693).
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- 269 lid, van gezegd wetboek aangenomen forfaitajr tarief, om daarna hiervan' zijn
werkelijk bewezen beroepsuitgaven af te
trekken, en dat, wegens het aanvaarden
van de toepassing van artikel 248, § 1,
tweede lid, er geen bewezen of te bewijzen. uitgaven of verliezen zijn of in aanmerking kunnen genomen worden met
het: dog op de toepassing van voormeld
artikel 43, eerste lid, 2•,
tefwijl het feit dat de belastingplichtige de toepassing aanvaardt van artikel 248, § 1, tweede lid, voor het bepalen
van zijn brutowinst, hem geenszins belet
het .b'edrag van zijn beroepsuitgaven te
bewijzen overeenkomstig artikel 44, eerste,Ji'd, van voormeld wetboek, namelijk
door bewijskrachtige documenten of
andt}i'e bewijsmiddelen van gemeen
recnt, uitgenomen de eed, en aldus zijn
overeenkomstig voormeld artikel 43, eerste lid, 2•, af te trekken verlies te bewijzen:

Overwegende dat het middel
opkomt tegen de considerans volgens welke· het hof van beroep oordeelt dat, nu eiser eenmaal de toepassing had aanvaard van artikel248, § 1, tweede lid, van het Wethoek van de Inkomstenb~lastingen,
er geen bewezen of te bewijzen uitgaven en verliezen meer zijn of in
acht kunnen worden genomen met
het oog op de toepassing van artikel 43, eerste lid, v~n hetzelfde wethoek, ongeacht of eiser van zulke
verliezen het bewijs zou leveren;
Overwegende dat het stelsel van
. artikel 248 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, blijkens de
tekst, slechts van toepassing kan
zijn « bij gebreke van bewijskrachtige gegevens geleverd, hetzij door
de belanghebbende, he.tzij door de
administratie »; dat eiser zich
beroept op het tweede lid van het
genoemde artikel, volgens hetwelk ·
de administratie ii). overleg met
de betrokken beroepsgroeperingen
« forfaitaire grondslagen van aanslag » kan vaststellen, hetgeen zij
voor apothekers heeft gedaan; dat
met « forfaitaire grondslagen van
aanslag. » evenwel wordt bedoeld deelementen voor een belastbaar
bedrijfsresultaat; dat het absoluut
bedrijfsverlies in de zin van arti-

kel 43, eerste lid, 2•, van het
genoemde wetboek, dat eiser als
zelfstandig apotheker van zijn inkomen als werknemer wil aftrekken,
door de belastingplichtige ingevolge
artikel 44 van hetzelfde wetboek
moet worden verantwoord overeenkomstig de in dat artikel bepaalde
wijze, uitgaande van als reeel bevestigde en niet van forfaitaire inkomsten;
Dat eiser niet tegelijkertijd een
beroep kan doen wat betreft zijn
bedrijfsresultaat op een stelsel dat
afwezigheid van bewijskrachtige
gegevens yeronderstelt en, wat
betreft zijn lasten en het daaruit
voortvloeiende bedrijfsverlies, op
een stelsel dat het leveren van
bewij s vereist;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 november 1983 - 1" kamer - Voor~
zitter : de h. Chatel, voorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkliiir
dende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaat - Advo:
caat : mr. Bayart.
·
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ARBEIDSONGEVAL TERMIJN BESLISSING.

AANVANG

-

HERZIENING.
RECHTERLIJKE

De rechterlijke beslissing die. de- herzie2
ningstermijnen in zake arbeidsongevallenvergoeding doet ingaan, is de
beslissing waarbij uitspraak - wordt
gedaan over bet recht op een jaarIijkse arbeidsongevallenvergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid_
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ep niet de beslissing waarbij een gerii,e.enrechtelijke vergoeding van de volIq(iige, door het arbeidsongeval veroorz~a,kte schade wordt toegekend.
(LEDUC T. GENERAL! BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3921)

beslissing over schadevergoeding op
grond van de artikelen 1382 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek, onmogelijk
de herzieningstermijn van de Arbeidsongevallenwet kan doen aanvangen; het
arrest, door te beslissen dat de in artikel 72 bedoelde herzieningstermijn een
aanvang neemt vanaf · het in kracht van
gewijsde gaan van het arrest van
24 februari 1976 van de correctionele
kamer van het Hof van Beroep te Brussel, derhalve de artikelen 24 en 72 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 schendt :

RET HOF; - Gelet op het bestreden: arrest, op 31 augustus 1982 door
Overwegende dat de eis tot herhet.Arbeidshof te Antwerpen gewe- ziening
van
de
vergoedingen,
zen;
gegrond op een wijziging van het
verlies van arbeidsgeschiktheid van
Over het tweede middel, afgeleid uit de getroffene of op zijn overlijden
de schending van de artikelen 24 en 72 aan de gevolgen van het arbeidsonvan , de
Arbeidsongevallenwet van geval, kan worden ingesteld binnen
10 april 1971,
drie jaar die volgen op de datum
doordat het arrest, met betrekking tot van de homologatie van de overeeneisers vraag om « in ieder geval de komst tussen partijen of van de in
datum van de heling vast te stellen en te kracht van gewijsde gegane besliszeggen voor recht dat de herzieningster- sing, waarbij de dag wordt vastgemijn een aanvang zal nemen vanaf de steld vanaf welke de arbeidsongedatum van de uitspraak van het te vellen schiktheid een bestendig karakter
arrest », beslist « dat ter zake de herzie- vertoont en de dagelijkse vergoeningl>termijn een aanvang neemt, met
toepassing van de artikelen 24 en 72 van ding vervangen wordt door een jaarde Arbeidsongevallenwet, vanaf het in lijkse vergoeding berekend op het
kracht van gewijsde gaan van het arrest basisloon en de graad van ongevan 24 februari 1976 van het Hof van schiktheid;
Beroep te Brussel; dat het inderdaad dit
arrest is dat definitief, behoudens herziening, de vergoedingen heeft vastgelegd »,

terwijl, overeenkomstig artikel 72 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, de herzieningstermijn een aanvang
neemt op de datum van de homologatie
van de overeenkomst of van de in artikel 24 bedoelde beslissing, en deze laatste beslissing, overeenkomstig artikel 24,
de in kracht van gewijsde gegane beslissing is die het vertrekpunt vaststelt
vanaf wanneer de jaarlijkse vergoeding
van 100 procent, berekend op het basisloon en de graad van ongeschiktheid, de
dagelijkse vergoeding vervangt; de in.
artikel 24 bedoelde beslissing, waarnaar
artikel 72 in verband met het vertrekpunt van de herzieningstermijn verwijst,
de in kracht van gewijsde gegane beslissing is van de rechter die over de schadeloosstelling van het arbeidsongeval op
grond van de Arbeidsongevallenwet uitspraak doet, en niet de beslissing van de
strafrechter die over de vordering in
gemeen recht oordeelt, vermits een

Dat voornoemde beslissing derhalve een beslissing is waarbij uitspraak wordt gedaan over het recht
van de getroffene op een jaarlijkse
vergoeding als bepaald door de
Arbeidsongevallenwet;
Overwegende dat het arrest - nu
het beslist dat de herzieningstermijn een aanvang neemt vanaf het
in kracht van gewijsde gaan van het
arrest van het Hof van Beroep te
Brussel van 24 februari 1976, waarbij, blijkens de vermeldingen van
het bestreden arrest, aan eiser vergoed~ngen werden toegekend volgens de regels van het gemeen
recht, tot volledige schadeloosstelling voor de schade veroorzaakt
door een arbeidsongeval - de in
het middel aangeduide wetsbepalingen schendt; ·
Dat het middel gegrond is;

J

Om die redenen, vernietigt het
bestr'eden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de aanvangsdatum
van de herzieningstermijn; verwerpt
de v:oorziening voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het 'gedeeltelijk vernietigde arrest;
geli:;!t op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
7 ·~t>vember 1983 - 3" kamer - Voorzitte'r : de h. Chatel - Verslaggever : de
h. Marchal - Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Adi!o~aten: mrs. De Gryse en Biitzler.
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INTERNATIONAAL VERVOER
VAN GOEDEREN OVER DE WEG - VERJARING
- SCHORSING.

De schriftelijke vort;lering bedoeld in
art. 32, lid 2, C.MR.-Verdrag 19 mei
1956, die de door lid 1 van dit artikel
geregelde verjaring schorst, kan worden ingesteld door een lasthebber van
de geadresseerde.

(• DEUGRO - INTERNATIONAL SHIPPING AND
FORWARDING AGENTS », MAATSCHAPPIJ NAAR
DUITS RECHT T. • THE ALBORZ INSURANCE
COMPANY •, MAATSCHAPPIJ NAAR !RANEES
RECHT)
ARRES~

(A.R. nr. 3922)

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

Gelet op de beschikking, door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 10 oktober 1983, waarbij de
zaak naar de derde kamer verwezen
wordt;
·
·
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 13, 20, 30, 32, lid 2
en lid 3, van het Verdrag betreffende de
overetmkomst tot internationaal vervoer
van goederen over de weg (C.M.R.),
gesloten te Geneve op 19 mei 1956, goedgekeurd door de wet van 4 september
1962, 1119, 1120, 1121, 1122, 1165 van het
Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet
van 11 juni 1874'op de verzekeringen, die
titel X yormt van boek I van het Wetboek van Koopha!/-_del,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerster de som van 151.438
frank te betalen op grond : dat .eiseres
aanvoert dat de s~hriftelijke vordering
dient uit te gaan van de partij tegen wie
de verjaring loopt; dat ook de gesubrogeerde · verzekeraar van de goederen
deze vordering mag instellen, maar dat
niet werd aangetoond dat de verzekeraar
op 1 augustus 1975 gesubrogeerd was,
daar uit de voorgelegde bescheiden blijkt
dat zulks. pas op 20 september· 1975.
geschiedde; dat de firma Cox bijgevolg
door de verzekeraar nog niet rechtsgel~
dig ermee kc;m worden belast, op 1 augustus 1975 de schriftelijke vordering in ·te
stellen; dat de fir.ma Sherkat haar verze~
keraar heeft verW:ittigd zodra zij bij telex
vernomtm heeft dat de kist niet w'afi
teruggevonden; · dat de verzekeraar
onmiddellijk contact heeft genomen met
de averijcommissaris, de firma Cox te
Londen, ten einde inlichtingen in te winnen en de nodige ingebrekestelling te
doen; dat op dat ogenblik de verzekeraar
nog· niet gesubrogeerd was in de rechten
van de verzekerde, daar de schadevei'1
goeding nog niet was uitbetaald aan de
verzekerde,. maar dat zulks niet belet dat
de verzekeraar recb,tsgeldig de belangen
van de verzekerde kan waarnemen en
onder meer in zijn opdracht de vervoerder in gebreke kan stellen of doen stellen; dat ten deze de ingebrekestelling
door de firma Cox, in opdracht van de
verzekeraar, dan ook dient te· worden
beschouwd als een .schriftelijke vordering (« une reclamation ecrite » in de
Franse tekst), in de zin van artikel 32,
lid 2, van het C.M.R.-Verdrag;
terwijl, eerste onderdeel, de :schriftelijke vordering, ·op grond waarvan het.
arrest oordeelt dat de verjaring, van
.de rechtsvordering van verweerster
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geschorst was,· bij eis!)res is ingediend
bij )lrief van 1 augustus 1975 door de
firrl:J.a « W.E. Cox and Co (Recoveries)
Ltd'·. », in opdracht van verweerster, die de
verzekeraar was van de geadresseerde
« Sherka Azmayech »; verweerster echter
op qfe datum de schade aan de geadresseefqe nog niet had vergoed, zodat zij
niet gesubrogeerd was in de rechten van
de /!:e,adresseerde; verweerster dientengevolge·, op het ogenblik dat zij opdracht
gaf('aan de firma Cox om de schriftelijke
vordering in te stellen, noch qp het ogenblil{ dat deze werd ingesteld,, titularis
was 'van de rechten voortvloeiende uit
het :vervoercontract, zodat zij geen rechthebbEmde was om de reclamatie in te
dienen; het feit dat de geadresseerde verweerster van het verlies verwittigd had,
haa..r niet de vereiste rechtspositie verleerit (schending van de artikelen 13, 20,
30, 32, lid 2 en lid 3, van het C.M.R.-Verdrag, 1119, 1165 van het Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet van 11 juni 1874);
tWeede onderdeel, het arrest, door te
besllssen dat verweerster, die geen partij
was. bij het door eiseres gesloten vervoercontract en die evenmin in de rechten ·van de geadresseerde gesubrogeerd
was, toch geldig op grond van artikel 32,
lid 4, van het C.M.R.-Verdrag een schriftelijke vordering voor de geadresseerde
tegen eiseres kon instellen, de betrekkelijke. aard van de vervoerovereenkomst
miskent en rechten verleent aan een
partij voor wie niet gestipule~rd was
(schending van de artikelen 32, lid 2 en
lid 3, van het C.M.R.-Verdrag, 1119, 1120,
1121, 1122 en 1165 van het Burgerlijk
Wetboek) :

firma Cox, in opdracht van verweerster~ ten de:(:e een schriftelijke vordering uitmaakt in de zin van artikel 32, lid 2, van het C.M.R.-Verdrag, niiar recht verantwoorden;
Dat 'het middel mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
7 november 1983 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Chatel - Verslaggever : de
h. Rauws - Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat : mr. Houtekier.
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1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - WERKNEMERSAFGEVAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIEZINGEN - ONTSLAGVERGOEDING - VERGOEDING BEPAALD IN ART. 21, § 7, EERSTE LID, 2°,
BEDRIJFSORGANISATIEWET - AARD VAN DE
VERGOEDING.

Overwegende dat de in artikel 32,
lid 2, van het Verdrag betreffende 2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGde overeenkomst tot internationaal
HEIDSCOMITE - WERKNEMERSAFGEvervoer van goederen over de weg
VAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIE(C.M.R.) bedoelde schriftelijke vorZINGEN - ONTSLAGVERGOEDING - VERGOEDING BEPAALD IN ART. 21, § 7, EERSTE LID, 2°,
dering die de verjaring schor~>t, voor
BEDRIJFSORGANISATIEWET
ONTSLAG
de geadresseerde kan worden ingeV96R DE AANVANG VAN HET MANDAAT.
steld door tussenkomst van een
gemachtigde of lasthebber;
'r• De vergoeding bepaald in art. 21, § 7,
Overwegende dat de appelrecheerste lid, 2", Bedrijfsorganisatiewet is
tel's, in de in het middel weergegeeen forfaitair bedrag berekend op het
lope:qde loon op het ogenblik van het
ven consideransen, aannemen dat
ontsll;lg en niet op het gederfde loon
verweerster de schriftelijke vordeover bepaalde jaren (1).
ring bij eiseres, in opdracht van de
geadresseerde, haar verzekerde, had
doen indienen door de Londense 2" De werknemersafgevaardigde in de
ondernemingsraad die onrechtmatig
averijcommissaris W.E. Cox & C;
dat die consideransen de beslissing
(I) en (2) Zie de conclusie van het O.M. in
dat de ingebrekestelling door de R. W. 1983-84, kol. 1843.

l-----------------
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ontslagen wordt alvorens zijn mandaat
een aanvang neemt en die niet in de
onderneming wordt herplaatst, heeft
aanspraak op de vergoeding bepaald
in art. 21, § 1, eerste lid, 1•, Bedrijfsorganisatiewet (2).
(BOCCARD BENELUX N.V. T. PIPELERS)
ARREST

(A.R. nr. 3983)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1982
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21, § 7,
eerste lid, 1° en 2•, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van
het bedrijfsleven, gewijzigd door het
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
1978, en 1bis, § 7, eerste lid, 1• en 2•, 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 door het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder te betalen de sammen van 76.973 frank en 21.408 frank, als
loon over de periode van 26 februari 1979
tot 4 mei 1979, en van 2.309.184 frank en
642.240 frank als beschermingsvergoeding gelijk aan zes jaar loon, op grand
dat : verweerder uit hoofde van artikel 21, § 7, eerste lid, 1°, van de wet van
20 september 1948 een bedrag van 76.973
frank als loon en bedrag van 21.408
frank als premies vordert over de
periode gaande van de datum van verbreking van de arbeidsovereenkomst tot
4 mei 1979, datum waarop hij opnieuw
verkozen werd bij de volgende verkiezingen; vast te stellen zij dat de arbeidsovereenkomst van verweerder door eiseres werd verbroken op 27 februari 1979
zonder inachtneming van de wettelijke
beschermingsbepalingen die in casu toepasselijk waren overeenkomstig artikel
21, §§ 2 en 5, van de wet van 20 september 1948; het mandaat van verweerder
als effectief lid van de ondernemingsraad normalerwijze, mocht zijn arbeids(2) Zie nota 1 op vorige biz.

overeenkomst niet ontbonden zijn
geweest, had moeten verstrijken op
4 mei 1979, datum waarop hij opnieuw
werd verkozen als effectief lid; hij derhalve, overeenkomstig voormeld artikel
21, § 7, 1•, recht heeft op de betaling van
het loon voor de periode die nog te lopen
bleef tot het verstrijken van het mandaat; verweerder betaling vordert van de
wettelijk bepaalde beschermingsvergoeding voor een periode van zes jaar, op
grand van het feit dat hij op het ogenblik van zijn ontslag een dubbele
bescherming genoot, namelijk enerzijds
als effectief lid van de ondernemingsraad en van het comite voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, en anderzijds als door zijn vakbond
voorgedragen kandidaat zowel voor de
ondernemingsraad als voor voornoemd
comite voor de verkiezingen van 1979; de
aanplakking van de kandidatenlijsten in·
de onderneming geschiedde op 16 maart
1979; nu de bij artikel 21, § 3, van voormelde wet bepaalde beschermingsperiode aanvangt op de dertigste dag die
voorafgaat aan de datum van de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum bepaalt, het vaststaat dat het
ontslag dat op 26 februari 1979 plaatsvond, binnen de beschermingsperiode
geschiedde; uit hoofde van de bescherming als effectief lid, verweerder een
schadevergoeding van twee jaar loon
vordert, met toepassing van artikel 21,
§ 7, 2•; uit hoofde van de bescherming als
· voorgedragen kandidaat voor de verkiezingen van mei 1979, hij het loon vordert
voor de periode waarin hij zijn nieuw
mandaat zou bekleed hebben mocht hij
niet ontslagen zijn geweest, aangezien
de verkiezingsuitslagen hebben aangetoond dat hij verkozen werd; verweerder
uit dien hoofde vier jaar loon vordert,
met toepassing van artikel 21, § 7, 1°; de
beide gevorderde beschermingsvergoe~
dingen een onderscheiden juridische
grondslag hebben, respectievelijk deze
met betrekking tot de schadevergoeding
van twee jaar loon, bepaald bij arti~
kel 21, § 7, eerste lid, 2°, het karakter
bezit van een penalisatie en een vergoeding met forfaitair karakter is, verschuldigd uit hoofde van de gepleegde
inbreuk op het wettelijk bepaalde ontslagverbod zonder wettelijk- aanvaarde
dringende reden of zonder. vooraf door
de bevoegde instanties erkende economische of technische redenen; deze met
betrekking tot het gederfde loon, bepaald
bij artikel 21, § 7, eerste lid, 1°, uiteraard
ter vergoeding is van de schade die door
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de beschermde werknemer wordt geleden wegens het loonverlies over de
periode gedurende welke hij zijn mandaat normalerwijze zou hebben uitgeoefend, ware hij niet ontslagen geweest;
gelet op het voorgaande, de cumulatie
van beide vergoedingen dan ook wettelijk is geoorloofd,

terwijl, eerste onderdeel, beide door
het arrest toegekende vergoedingen
gedeeltelijk dezelfde periode betreffen
en door dezelfde akte van eiseres werden veroorzaakt, zodat de cumulatie
ervan ten onrechte wordt toegestaan;
inderdaad de vergoeding op basis van
artikel 21, § 7, 1°, van de wet van 20 september 1948 het loon betreft voor de
periode gedurende welke verweerd~r zijn
nieuw mandaat zou hebben vervuld, dit
is van 4 mei 1979 tot 4 mei 1983, en de
vergoeding op basis van artikel 21, § 7,
1°, (lees 2°), van dezelfde wet het lopende
loon betreft gedurende twee jaar vanaf
de opzegging, zijnde vanaf 26 februari
1979; aangezien deze vergoedingen,
althans gedeeltelijk, dezelfde termijn
betreffen en verweerder toegekend worden tot vergoeding, berekend op het loon
dat hij gederfd heeft, de samenvoeging
ervan niet kan worden toegestaan, daar
verweerder ook slechts eenmaal loon
kon verwerven (schending van de artikelen 21, § 7, eerste lid, 1° en 2°, van de wet
van 20 september 1948 en 1bis, § 7, eerste lid, 1" en 2°, van de wet van 10 juni
1952);
tweede onderdeel, het arrest ten
onrechte een verschillende juridische
aard verleent aan beide aan verweerder
toegekende vergoedingen, namelijk gederfd loon voor de som toegekend op
basis van artikel 21, § 7, 1°, van de wet
van 20 september 1948 en een forfaitaire
penalisatie voor de som toegekend op
basis van artikel 21, § 7, 2°, van de wet;
integendeel beide sommen hetzelfde juridisch karakter hebben, te weten van een
vergoeding gebaseerd op gederfd loon,
zodat de samenvoeging ervan niet toegelaten is (schending van de artikelen 21,
§ 7, eerste lid, 1o en 2°, van de wet van
20 september 1948 en 1bis, § 7, eerste lid,
1° en 2°, van de wet van 10 juni 1952);
derde onderdeel, er in aile geval geen
vergoeding op basis van artikel 21, § 7,
eerste lid, 1", kon worden toegekend,
daar deze vergoeding aileen slaat op de
periode van het mandaat dat nog te
lopen blijft; de toekenning van deze vergoeding derhalve vereist dat het tweede
mandaat van verweerder begonnen was,

hetgeen ter zake niet het geval was,
zodat verweerder niet aan de wettelijke
vereisten voldeed om deze vergoeding te
bekomen (schending van de artikelen 21,
§ 7, eerste lid, 1", van de wet van 20 september 1948 en 1bis, § 7, eerste lid, 1°,
van de wet van 10 juni 1952) :

Overwegende dat bet middel niet
preciseert waarin de scbending van
artikel 1 bis, § 7, eerste lid, van de
wet van 10 juni 1952 bestaat;
Overwegende dat, naar luid van
bet door bet arrest toegepaste artikel 21, § 7, eerste lid, van de wet
van 20 september 1948 boudende
organisatie van bet bedrijfsleven, de
werkgever aan de onrecbtmatig
ontslagen en
niet
berplaatste
bescbermde werknemer, onverminderd diens recht op de andere in bet
eerste lid vermelde vergoedingen,
moet betalen « een vergoeding gelijk
a an : 1o bet loon voor de periode die
nog te lopen blijft tot bet verstrijken van bet mandaat; 2° bet lopende
loon overeenstemmende met de
duur van twee jaar zo bij minder
dan tien dienstjaren telt; drie jaar
zo bij tien docb minder dan twintig
dienstjaren telt; vier jaar zo bij
twintig of meer dienstjaren in de
onderneming telt »;
Wat bet eerste en bet tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat de vergoeding
bepaald in bet aangebaalde eerste
lid, 2°, niet gelijk is aan bet loon dat
de onrecbtmatig ontslagen werknemersafgevaardigde gedurende een
bepaalde periode zou verdiend bebben indien bij berplaatst was; dat
zij een forfaitair bedrag vormt, here-·
kend op bet lopende loon op bet
ogenblik van bet ontslag en niet op
bet gederfde loon over bepaalde
jaren;
Dat deze vergoeding, nu zij geen
betrekking beeft op een bepaalde
periode, ook niet dezelfde periode
betreft als de vergoeding bepaald in
bet eerste lid, 1o;
Wat bet derde onderdeel betreft :
Overwegende dat bet arrest verweerder, op grond van artikel 21,
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§ 7, eerste lid, 1o, van de wet van Nr. 133
20 september 1948, loon toekent
voor de periode van 26 februari 1979
3• KAMER - 7 november 1983
tot 4 mei 1979, en voor vier jaar
vanaf 4 mei 1979, dit is de periode
waarin hij normaliter zijn. nieuw ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGmandaat als personeelsafgevaarHEIDSCOMITE - WERKNEMERSAFGEdigde had moeten uitoefenen;
VAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIEZINGEN -

ONTSLAG WEGENS DRINGENDE

Overwegende dat het onderdeel
REDEN - VERDERE TEWERKSTELLING GEVOLG.
niet ontvankelijk is in zoverre het
gericht is tegen de beslissing waarwerkgever die het arbeidsgerecht verbij aan verweerder loon wordt toe- Dezocht
heeft de dringende reden aan te
gekend voor de periode die eindigde
nemen op grand waarvan hij een
op 4 mei 1979, bij het verstrijken
werknemersafgevaardigde bij het veivan verweerders lopende mandaat,
Jigheidscomite of een kandidaat bij de
nu de aangevoerde grief met deze
verkiezingen wil ontslaan, heeft het
recht de werknemer tot de uitspraak
beslissing niets te maken heeft;
Overwegende dat de vergoeding
bepaald in het eerste lid, 1o, verschuldigd is aan iedere werknemersafgevaardigde die zijn mandaat niet
kan uitoefenen omdat hij onrechtmatig ontslagen is en niet in de onderneming is herplaatst; dat de be-.
trokken bepaling niet als voorwaarde stelt dat het mandaat reeds een
aanvang moet hebben genomen alvorens de afgevaardigde ontslagen
wordt;

te blijven tewerkstellen; uit de enkele
omstandigheid dat hij van dat recht
gebruik maakt, kan niet worden afgeleid dat de aangevoerde reden de professionele samenwerking tussen partijen niet onmiddellijk en definitief
onmogelijk maakt en dientengevolge geen dringende reden is (1). (Art. 1bis,
§ 2, Gezondheids- en Veiligheidswet.)

(VERVAECKE, ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVER-·
BOND T. PIETERS)
ARREST

Dat de werknemersafgevaardigde
(A.R. nr. 4045)
die onrechtmatig ontslagen wordt
alvorens zijn mandaat een aanvang
HET HOF; _ Gelet op het bestreneemt en die niet in de onderneming wordt herplaatst, derhalve den arrest, op 5 januari 1983 door
aanspraak op de bedoelde vergoe- het Arbeidshof te Gent gewezen;
ding heeft;
I. Op de voorziening van Lucienne
Dat het middel niet kan worden Vervaecke :
aangenomen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 35 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1bis, § 2, eerste, tweede,
derde en achtste lid, en §§ 5 en 6, van de
. wet van 10 juni 1952 betreffende de
gezondheid en de veiligheid van de
Om die redenen, verwerpt de werknemers, alsmede de salubriteit van
voorziening; veroordeelt eiseres in het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd door de wet van 17. februari 1971 en
de kosten.
7 november 1983 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Chatel - Verslaggever : de
h. Rauws - Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.

(1) Zie Cass., 28 april 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 547), 1 juni 1981 (ibid., 1980-81, nr. 562),
met cone!. O.M. in J.T.T., 1981, 296, en 24 mei
1982, A.R. nr. 3484 (AC., 1981-82, nr. 568). Zie
oak de conclusie van het O.M. bij dit arrest in
R. W. 1983-84, kol. 1543.
·
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bet' koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto- werkgever ongetwijfeld voor een o~~wer
ber 1978, en 5 van bet Gerechtelijk Wet- komelijk dilemma. Ofwel neemt hiJ _het
boek,
initiatief de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen, waartoe bij
doordat bet arrest de dringende reden wettelijk niet verplicht wordt, doch waaraanneemt die verweerder aanvoerde om bij de werknemer hem. bet verwijt k~n
eiseres te ontslaan zonder opzegging en maken de arbeidsrelabes onregelmabg
zonder vergoeding met ingang van verbroken te hebben wegens de eenzij9 april 1982, en het door eiseres gedane dig besliste schorsing, ofwel boudt hij, in
verzoek tot haar herplaatsing in bet afwachting van de erkenning van de
bedrijf met betaling van bet loon vanaf dringende reden door het arbeidsgerecht,
21 juni 1982 verwerpt op de volgende de werknemer in dienst, waarbij hij bet
gronden : « Bij gebrek aan duidelijke risico Ioopt dat de werknemer voorhoudt,
wettelijke voorschriften inzake de bijzon- zoals ten deze, dat de verdere tewerkdere procedure is bet aannemelijk dat stelling bet bewijs geleverd heeft dat de
verweerder bet risico niet wou !open dat verdere samenwerking niet onmiddellijk
hem voorbarige contractbreuk zou tegen- en definitief onmogelijk was en de dringeworpen worden, indien ~ij ~ij? gende reden derhalve niet best.aande is.
bescbermde werkneemster op e1gcn m1- Nu de bijzondere procedure met regelt
tiatief niet Ianger tot de werkplaats zou welke bouding de werkgever moet aantoegelaten hebben zonder voorafgaande- nemen ten overstaan van zijn werknelijk de beslissing van het arbeidsgerecht mer tussen bet vaststellen van de drinover de al dan niet erkenning van de gende reden, zoals in casu lo~mdiefstal,
ingeroepen dringende reden af te wacb- en de uitspraak van bet arbe1dsgerecht
ten. Nu bet niet voor betwisting vatbaar over de al of niet erkenning ervan, kan
is dat het materii:He feit van een bekende aan de werkgever geen verwijt worden
en bewezen loondiefstal onweerlegbaar gemaakt over bet feit dat bij voorzichtigeen dringende reden tot ontslag uit- heidsbalve geen enkel initiatief beeft
maakt, treft (verweerder), die door de durven · nemen
om
tijdelijk
de
lacunes in bet koninklijk besluit nr. 4 bescbermde werknemer uit bet bedrijf te
van 11 oktober 1978 volkomen in bet verwijderen, zicbzelf niet beeft willen
ongewisse wordt gelaten, geen verwi)t recbt doen en de gerechtelijke beslissing
voorzicbtigbeidshalve niet eigenmachbg die de door hem tegen zijn werknemer
tot de scborsing van de uitvoering van ingeroepen dringende reden al dan niet
de arbeidsovereenkomst te hebben erkent, beeft afgewacht. Zelfs aangenobeslist, docb uit voorzorg de macbtiging men dat in de praktijk de scborsing van
aan bet arbeidsgerecht beeft gevraagd de uitvoering van de arbeidsovereenen afgewacht om de uitvoering ~~n de komst wellicht de meest voor de hand
arbeidsovereenkomst daadwerkeliJk en liggende logische oplossing zou zijn, is
gerecbtigd te mogen scborsen in afwach- bet even goed denkbaar dat omwille van
ting van de uitspraak over de ~rond van de Iacunes van de ter 'zake toepasselijke
bet gescbil. In de onderwerpeliJke mate- wetgeving de werkgever ten gevolge van
rie is bet aannemelijk dat, gelet op de de bestaande recbtsonzekerbeid de aanjuridische onoverkomelijke verwarring wezigbeid van de beschermde werkn_een Iacunes, een vastgestelde en beke~de mer in weerwil geacbt beeft m
Ioondiefstal door een (al dan m~!) afwachting van de tussen te komen
beschermde werknemer m het bedriJf gerechtelijke beslissing - te moeten dulgepleegd uiteraard een schoolvoorbeeld
. .
van een dringende reden uitmaakt, van den, ten einde bet ;_~1co :~ ie ge~et
aard bet vertrouwen van de werkgever tigde vrees te ontwiJ en a
em c nderwijze te schokken dat elke verdere tractbreuk zou worden toege_schreven, .~u
samenwerking tussen de liti~eren?~ par-, de arbeidsoveree~komst In se . bliJft
tijen in de toekomst onmiddelliJk en bestaan zolang biJ van bet arbeidsgedefinitief onmogelijk wordt gemaakt,, recbt niet bet fiat beeft bekomen, waarmet dien verstande nochtans dat, wat de bij de dringende reden voorafgaandelijk
beschermde werknemer betref~, zoals erkend wordt. (Verweerder) heeft trouten deze, de werk~~ver de drmge?de wens in zijn akte van recbtsingang evenreden voorafgaandeliJk door bet ar~eids-, eens aan de arbeidsrechtbank de machti1
gere~ht moet ;~!r~so~e~~~~~~:s~ ~fij;;; ging gevraagd om de uitvoering van d!:
in kracht van gewijsde
te s_cborsen
biJ
getreden gerechtelijke beslissing is tus- be;bahng m ZIJn aan e1seres g~ri«.,bte
sengekomen. In deze optiek staat de bnef van 23 april 1982 nogmaals u1tdruk-
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kelijk zijn voorbehoud (betekend) betreffende haar verdere tewerkstelling, die
geenszins kan aangewend worden ter
betwisting van het dringend karakter
van de ingeroepen ontslagreden »,
terwijl, eerste onderdeel, onder dringende reden verstaan wordt de ernstige
tekortkoming die elke professionele
samenwerking tussen verweerder en
eiseres onmiddellijk en definitief mogelijk maakt; nu verweerder eiseres in zijn
bedrijf heeft laten verder werken na
9 april 1982, datum waarop hij het
bestaan van de door hem als dusdanig
aangevoerde reden, namelijk de loondiefstal, heeft vernomen, de professionele
samenwerking tussen partijen onmiddellijk noch definitie£ onmogelijk geworden
was, zodat het arrest het begrip dringende reden niet wettig vaststelt en ten
onrechte zegt dat eiseres zonder opzegging en vergoeding kon worden ontslagen (schending van de artikelen 35 van
de wet van 3 juli 1978 en 1bis, § 2, eerste,
tweede, derde en achtste lid, 1", en §§ 5
en 6, van de wet van 10 juni 1952);
tweede onderdeel, de dringende reden,
waarom eiseres, plaatsvervangend lid
van het comite voor gezondheid en veiligheid, kan worden ontslagen en die
vooraf moet worden aangenomen door
het arbeidsgerecht, elke professionele
samenwerking tussen verweerder en
eiseres onmiddellijk en definitief onmogelijk moet hebben gemaakt; de aard
van deze dringende reden, als bepaald
door artikel 35 van de wet betreffende de
arbeidsovereenkomsten, niet is gewijzigd
door de bepalingen van artikel 1bis, § 2,
van de wet van 10 juni 1952; dientengevolge het arrest, nu verweerder eiseres
in zijn bedrij£ heeft laten verder werken,
ten onrechte de loondiefstal als dringend
beschouwt (schending van de artikelen
35 van de wet van 3 juli 1978 en 1bis, § 2,
eerste, tweede, derde en achtste lid, 1",
en §§ 5 en 6, van de wet van 10 juni
1952);
derde onderdeel, het feit dat verweerder voorzichtigheidshalve geen enkel
risico heeft willen nemeQ door eiseres na
het ontdekken van de loondiefstal uit
zijn fabriek te verwijderen gezien de
lacunes van de wetgeving, noch het feit
dat verweerder voorbehoud gemaakt
heeft betreffende de verdere tewerkstelling, afbreuk doet aan het feit dat de
partijen professioneel verder hebben
samengewerkt na 9 april 1952, hetgeen
het bestaan van de dringende reden uitsluit; immers de wet, ook al is ze duister
of onvolledig, dient te worden toegepast

en derhalve de dringende reden ten
onrechte wordt aangenomen (schending
van de artikelen 5 van het Gerechtelijk
Wetboek, 35 van de wet van 3 juli 1978
en 1bis, § 2, eerste, tweede, derde en
achtste lid, 1", en §§ 5 en 6, van de wet
van 10 juni 1952) :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, door verweerder
opgeworpen en hieruit afgeleid dat, in
zoverre het een schending van artikel 5
van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert,
niet wordt gepreciseerd waarin de schending van die wetsbepaling bestaat :

Overwegende dat in het middel
wordt te kennen gegeven dat het
arrest artikel 5 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt om de in het derde
onderdeel ontwikkelde grief;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat, krachtens artikel 1bis, § 2, van de wet van 10 juni
1952, de werknemersafgevaardigden
in het veiligheidscomite en de kandidaten bij de verkiezingen alleen
wegens dringende reden kunnen
worden ontslagen, wanneer die dringende reden vooraf door het
arbeidsgerecht is aangenomen;
Dat
deze
wetsbepaling
niet
afwijkt van het begrip « dringende
reden », zoals dit omschreven is in
artikel 35 van de wet van 3 juli 1978;
dat volgens dit artikel de dringende
reden elke professionele samenwerking tussen de wer kg ever en de
werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
Dat evenwel, nu artikel 1bis, § 2,
van de wet van 10 juni 1952 de
werkgever verbiedt de beschermde
werknemer te ontslaan alvorens het
arbeidsgerecht de dringende reden
heeft aangenomen, de arbeidsovereenkomst blijft voortbestaan tot op
het ogenblik van de in kracht van
gewijsde gegane uitspraak; dat uit
deze bepaling dus noodzakelijk volgt
dat de werkgever niet gerechtigd is
aan de professionele samenwerking
met de werknemer onmiddellijk en
definitief een einde te maken;
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Overwegende dat de werkgever Nr. 134
weliswaar niet verplicht is de werknemer tewerk te stellen totdat het
3" KAMER - 7 november 1983
arbeidsgerecht de dringende reden
heeft aangenomen; dat hij niettemin
artikel 1bis, § 2, ook correct toepast
wanneer hij de werknemer tot aan BEWIJS - GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - VERMOEDENS - FEITELIJK VERde uitspraak blijft tewerkstellen;
MOEDEN - BEGRIP.
Dat uit de enkele omstandigheid De feitenrechter kan uit een geheel van
dat de werkgever gebruik maakt
gegevens een feitelijk vermoeden a/leiden, oak indien die gegevens, afzonvan zijn aan deze bepaling ontleend
derlijk genomen, geen voldoende
recht om de werknemer verder
zekerheid geven (1).
tewerk te stellen, niet kan worden
afgeleid dat de aangevoerde reden
niet meer als een dringende reden
(LAUWERS T. GEMEENTE WICHELEN)
kan worden aangezien door het
arbeidsgerecht;
ARREST

Dat de rechter die, zoals ten deze,
(A.R. nr. F 1104 N)
vaststelt dat de werkgever de werknemer aileen is blijven tewerkstelHET HOF; - Gelet op de bestrelen om zich naar de wettelijke regeling te schikken, wettig beslist dat den beslissing, op 19 november 1982
uit deze tewerkstelling niet volgt dat door de Bestendige Deputatie van
de professionele samenwerking tus- de Provincieraad van Oost-Vlaandesen partijen niet onmiddellijk en ren gewezen;
definitief onmogelijk is geworden en
Over het middel, afgeleid uit de scherrdat de aangevoerde reden dientending van de artikelen 13 van de belasgevolge geen dringende reden is;
tingverordening van de gemeente WicheDat het middel niet kan worden
aangenomen;

!en van 25 november 1973, goedgekeurd
bij koninklijk besluitvan 5 februari 1974, ·
1349 en 1351 van het Burgerlijk Wethoek,

doordat de bes!issing oordeelt dat het
II. Op de voorziening van het
eigendom niet toebehoort aan mevr. RogAlgemeen Christelijk Vakverbond : geman,
echtgenote Clement Lauwers
Overwegende dat eiser heeft ver- (eiser), maar aan de huwelijksgemeenklaard afstand van de voorziening te schap CI. Lauwers-Roggeman, en dit oardee! steunt op de volgende feiten : dat op
doen;
het kadaster het eigendom staat inge-

Om die redenen, verleent akte
van de afstand; verwerpt de voorziening van Lucienne Vervaecke; veroordeelt de eisers in de kosten.
7 november 1983 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Chatel - Verslaggever : de
h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.

schreven ten name van de huwelijksgemeenschap Cl. Lauwers-Roggeman; dat
CI. Lauwers de pachten ontving, beheerstoezicht en dergelijke meer heeft verricht;
dat CI. Lauwers aile onderhandelingen
met de gemeente heeft gevoerd wat
betreft de onteigeningen en de onteigeningsvergoeding heeft ontvangen; de
beslissing verder oordeelt dat de belasting op een goed, dat in medei:Hgendom
toebehoort aan twee echtgenoten, op de
rol kan worden gebracht op naam van de
man aileen,

I----------------(1) Zie Cass., 4 maart 1969
1969, 622
(A.C.,
en 631) en 12 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1210).
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279 Overwegende dat de rechter uit
een geheel van gegevens een feitelijk vermoeden kan afleiden, ook
indien die gegevens, afzonderlijk
genomen, geen voldoende zekerheid
geven;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat noch uit de
vaststellingen van de beslissing
noch uit de regelmatig aan het Hof
overgelegde stukken blijkt dat een
middel dat de openbare orde raakt,
ambtshalve moet worden opgeworpen;

terwijl, nu de beslissing dat het goed
toebehoort aan de huwelijksgemeenschap het resultaat is van een bewijsvoering door vermoedens, deze beslissing op
voldoende vaste feiten moet berusten
~.elke van die aard zijn dat ze het mogehJk maken de bovenbedoelde conclusie
eruit af te leiden (medeeigendom van de
beide echtgenoten); het feit dat het
kadaster het eigendom had ingeschreven
ten name van de huwelijksgemeenschap
Cl. Lauwers-Roggeman niet een vast feit
is, van die aard dat het toelaat te concluderen dat het eigendom inderdaad aan
heiden toebehoort; de beslissing daar zelf
laat van blijken waar het dit niet als een
« aangepast vast feit » beschouwt in dit
opzicht, vermits het de mogelijkheid
open laat om het zogenaamde tegenbewijs te leveren; de bestendige deputatie,
nu zij zich toch stukken of inlichtingen
had laten bezorgen van het kadaster,
zich met veel meer reden inzage of
inlichtingen had kunnen laten verschaffen bij de administratie der registratie
(vaste rekening) en het hypotheekkantoor die steekhoudende stukken had
kunnen afgeven, waaruit normaal de
eigendom blijkt; het feit dat eiser de
pacht int of beheerstoezicht houdt en
dergelijke meer, evenmin leidt tot de
conclusie dat hij zelf of de beide echtgenoten eigenaar zouden zijn van het
onroerend goed, vermits hij dit kan doen
in opdracht van en voor zijn echtgenote
en dat ook heeft gedaan; het feit dat
eiser optrad bij de onteigening en de
onteigeningsprijs ontving, evenmin wijst
op de gemeenschappelijke eigendom van
het goed of medeeigendom, vermits hij
dit kan hebben gedaan en ook heeft
gedaan in opdracht van zijn echtgenote
en voor haar; de voorgebrachte bewijsvoering derhalve de conclusie niet veranbwoordt dat het goed zou toebehoren
aan de huwelijksgemeenschap Cl. Lauwers-Roggeman, en dus ook niet de taxatie van eiser :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 november 1983 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Chatel - Verslaggever : de
h. Rauws - Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Delafontaine, Kortrijk.

Nr. 135
2• KAMER - 8 november 1983

HERZIENING -

VEROORDELING UITGE.
SPROKEN DOOR EEN HOF VAN BEROEP AANVRAAG TOT HERZIENING WEGENS EEN
NIEUW FElT - MET REDENEN OMKLEED
GUNSTIG ADVIES VAN HET HOF VAN BEROEP
BELAST MET HET ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG - REGELMATIGE RECHTSPLEGING VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING VERWIJZING NAAR EEN ANDER HOF VAN
BEROEP DAN DATGENE DAT HET VERNIETIGD
ARREST HEEFT GEWEZEN - WETBOEK VAN
STRAFVORDERING, ART. 445.

Overwegende dat het middel aanvoert dat de bestendige deputatie uit
de opgesomde feiten niet het vermoeden vermocht af te leiden dat
het betrokken goed eigendom van
de huwelijksgemeenschap was, nu Wanneer het hoi van beroep dat belast it.
met het onderzoek van de aanvraag
sommige van die feiten niet uitsluitot herziening, wegens een nieuw ieit,
ten dat het goed eigendom van
van
een door een hoi van beroep uitgeeisers echtgenote is en niet noodzasproken veroordeling, het met redenen
kelijk tot de gevolgtrekking leiden
omkleed advies heeit uitgebracht dat
dat de eigendom aan de gemeener grand bestaat tot herziening, vernieschap behoort;
tigt het Hoi van Cassatie de veroorde-
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ling als het vaststelt dat de rechtspleging regelmatig is en verwijst het de
zaak naar een ander hoi van beroep
dan datgene dat het vernietigde arrest
heeft gewezen (1).
(VAN CAUTER)

het Hof van Beroep te Gent van
10 juli 1963; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.

ARREST

8 november 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzit- Verslaggever : de h. D'Haenens HET HQF; - Gelet op het arrest ter
Gelijkluidende conclusie van de h.
van het Hof van 22 maart 1983 (2}, D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat :
(A.R. nr. 7533)

waarbij werd bevolen dat door het
Hof van Beroep te Antwerpen zal
worden onderzocht de aanvraag van
Paulus Rochus Van Cauter, geboren
te Aaigem op 8 september 1932, tot
herziening van het in kracht van
gewijsde gegane arrest op tegenspraak door het Hof van Beroep te
Gent, op 10 juli 1963 gewezen, arrest
dat hem wegens valsheid in
geschrifte, gepleegd te Dendermonde en elders in het Rijk in 1961
tot september 1961, veroordeelt tot
een gevangenisstraf van zeven
maanden, een geldboete van 200
frank of een vervangende gevangenisstraf van twee maanden en in
kosten, en de verbeurdverklaring en
vernietiging beveelt van het vals
bevonden stuk;
Gelet op het met redenen omkleed
arrest, op 27 juni 1983 gewezen door
de eerste kamer van het Hof van
Beroep te Antwerpen, waarbij het
advies wordt gegeven dat er grond
bestaat tot herziening van de veroordeling;
Overwegende dat de bij artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen;

Om die redenen, vernietigt de veroordeling ten laste van Paulus Van
Cauter, uitgesproken bij arrest van
Nota's arrest nr. 135 :
(1) Cass., 5 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 392).
(2) A.C., 1982-83, nr. 409.

mr. Bayart.

Nr. 136
2"

KAMER -

8 november 1983

WEGVERKEER -

VERPLICHTING TOT BJJ.
ZONDERE VOORZICHTIGHEID ART. 12.2
WEGVERKEERSREGLEMENT.

De verplichting tot bijzondere voorzichtigheid die in art. 12.2 van het Wegverkeersreglement is neergelegd, Jegt aan
aile bestuurders die een kruispunt
oprijden een reglementair voorschrift
op, waarvan de miskenning een misdrijf oplevert; de bestuurder die voorrang heeft is dan oak niet vrijgesteld
van de verplichting de door de omstandigheden geboden veiligheidsmaatregelen te nemen om een ongeval te. voorkomen; de rechter die vaststelt dat een
bestuurder bij het oprijden van het
kruispunt niet dubbel voorzichtig is
geweest ten einde alle ongevallen te
voorkomen, vermits hij het niet nodig
heeft geacht te letten op het van links
komende verkeer, kan oordelen dat die
bestuurder een overtreding pleegde op
art. 12.2 Wegverkeersreglement en dat
die overtreding in causaal verband
staat met het ongeval (1).
Nota arrest nr. 136 :
(1) Zie Cass., 8 dec. 1967 (A.C., 1968, 514) en
4 nov. 1968 (A.C., 1969, 251).

281 onwettelijkheid en dubbelzinnigheid van
de . redengeving, niet regelmatig met
redenen is omkleed;
ARREST
bet tweede, afgeleid uit de schending
(A.R. nr. 7980)
van de artikelen 12.3.1. en 12.2 van )let
Wegverkeersreglement,
,
RET HOF; - Gelet op het bestredoordat het bestreden vonnis vaststelt
den vonnis, op 9 februari 1983 in dat eiser op correcte wijze reed en derhalve de normale vooruitzichten van' de
hoger beroep gewezen door de Cor- .. voorrangplichtige niet in het gedra,hg
rectionele Rechtbank te Brugge;
kon brengen, en hieruit toch afleidt dat
Overwegende dat het vonnis ver- hij niet dubbel voorzichtig was bij het
weerder veroordeelt wegens overtre- oprijden van het kruispunt,
ding van art. 12.3.1 van het Wegverterwijl de voorrang zich uitstrekt oV,er
keersreglement en op civielrechte- de gehele breedte van de weg en niet
lijk gebied eiser en verweerder afhankelijk is van de manier waar,op
ieder voor de helft aansprakelijk de voorranghebbende bestuurder rij'dt,
verklaart;
behalve wanneer deze de normale vooruitzichten van de voorrangplichtige in
het gedrang brengt en eert geval van
I. In zoverre de voorziening overmacht wordt; uit de gedraging v'an
gericht is tegen de beslissing op de eiser niet af te leiden was dat hij niet
dubbel voorzichtig was bij het oprijclen
strafvordering :
van het kruispunt; eiser, genietend van
Overwegende dat eiser, burger- de voorrang van rechts, enkel aandacht
lijke partij die niet in kosten van moest hebben voor het gebeurlijke verdie vordering werd verwezen, geen keer komend van rechts en hij moeht
hoedanigheid heeft om tegen dusda- verwachten dat het van links komend
nige beslissing cassatieberoep in te verkeer zijn voorrang zou eerbiedigen,
zodat hij er geen bijzondere aandacht
stellen;
moest aan besteden en hij derhalve geen
Dat de voorziening niet ontvanke- wettelijke verplichting overtrad; het
bestreden vonnis derhalve de voorrapglijk is;
regels onwettelijk interpreteert;
het derde, afgeleid uit de schending
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de van de artikelen 1382 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
civielrechtelijke vordering :
doordat het bestreden vonnis vaststelt
Over de drie middelen samen, het eer- dat eiser een volkomen reglementair rijste, afgeleid uit de schending van arti- gedrag had en uit zijn verklaring afleidt
kel 97 van de Grondwet,
dat hij geen acht gaf op het voorrangdoordat het bestreden vonnis, ener- plichtig verkeer komende van links,
terwijl het gebeurlijk niet in acht
zijds, vaststelt dat niet is gebleken « dat
(eiser) niet rechts zou hebben gereden of nemen van het voorrangplichtig verkeer
niet zo ruim mogelijk zijn bocht zou heb- komende van links door de voorrangbebben genomen • of « dat hij een te hoge bende geen oorzakelijk verband heeft
snelheid zou hebben gevoerd », in andere met de aanrijding en met de daaruitwoorden dat hij op volstrekt reglemen- spruitende schade, welke hun oorzaak
taire wijze zijn voertuig bestuurde, uitsluitend vinden in de schending van
anderzijds, uit zijn verklaring, ingevolge de voorrang van rechts door verweerder,
een onjuiste interpretatie daarvan, die uit dien hoofde definitief veroordeeld
afleidt dat hij het niet nodig achtte zich werd; het bestreden vonnis derhalve de
te vergewissen van het verkeer komend burgerlijke aansprakelijkheid verdeelt
van links, om op die grond te beslissen zonder het oorzakelijk verband tussen de
dat Schotte voor de helft burgerlijk aan- beweerde fout van eiser en de schade of
sprakelijk is,
de proportie ervan aan te tonen en te
terwijl zulks geen objectieve verkeers- motiveren :
gedraging is en evenmin een reglemenOverwegende dat het vonnis de
taire verplichting van de voorranghebbende weggebruiker uitmaakt; het veroordeling van verweerder laat
bestreden vonnis derhalve, wegens steunen op de consideransen dat
. (SCHOITE T. VERLINDE)
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verweerder voorrang van rechts
moest verlenen en dat niet is gebleken dat eiser, die voorrang had, bij
het oprijden van he.t kruispunt niet
· rechts zou hebben gereden of niet
zo ruim mogelijk zijn bocht zou hebben geriomen of een te hoge snel- ·
heid' zou hebben gevoerd; dat het
vonnis zodoende geenszins vaststelt
dat eiser, bij het oprijden van het
kruispunt, geen enkele .overtreding
op het Wegverkeersreglement zou
hebben gepleegd;
Overwegende dat het vonnis, in
antwoord op verweerders conclusie,
enkel constateert dat · verweerder
niet door een foutieve gedraging van
eiser op onoverkomelijke wijze in
dwalin~ werd gebracht;
Overwegende dat het vonnis
voorts oordeelt dat uit de verklaring
van eiser kan worden afgeleid dat
hij, bij het oprijden van het kruispunt, niet dubbel voorzichtig is
geweest ten einde aile ongevallen te
voorkomen, nu hij het niet nodig
achtte te !etten op het verkeer
komende van links;
. Overwegende dat de verplichting
tot bijzondere voorzichtigheid, die in
artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement is neergelegd, aan aile
h~stuurders die .een kruispunt op:djden een reglementair voorschrift
oplegt, waarvan de miskenning een
misdr~jf oplevert; dat de bestuurder
die voorrang heeft dan ook niet vrijgesteld is van de verplichting de
door de omstandigheden geboden
veiligheidsmaatregelen te nemen
om. een ongeval te voorkomen;
Overwegende dat het vonnis op
grond van voormelde redengeving,
zonder dubbelzinnigheid en zonder
de in de middelen aangegeven wets-·
bepalingen te schenden, heeft kunnen oordelen dat eiser een overtre:ding beging ~op · artikel 12.2 van het
Weg\rerkeersreglenient en dat deze
overtreding in causaal verband
stond met het origeval;
Overwegende dat, voor het overige, de middelen kritiek oefenen op
de feitelijke beoordeling van de
rechter;

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 november 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Marchal Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Ducheyne, Brugge.

Nr. 137
2"

KAMER -

8 november 1983

BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - INTERNERING -

MAAT-

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER ARTI. 1 EN 7 WET BESCHERMING MAATSCHAPPIJ.

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar ·
of de beklaagde al dan niet hetzij in
staat van krankzinnigheid, hetzij in
een ernstige staat van geestesstoornis
of van zwakzinnigheid verkeert die
hem ongeschikt maakt tot het controJeren van zijn dadeh, en of hij een
gevaar vormt voor zichzelf en voor de
maatschappij; hij is daarbij niet gebonden door de mening van de deskundige en beoordeelt onaantastbaar de
bewijswaarde van het deskundige:qverslag voor zover hij de bewijskracht
· ervan nietmiskent (1).
(B ... )

ARREST

(A.R. nr. 8332)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1983
(1) Cass., 8 feb. 1954 (Bull. en Pas., 1954, I,
508); 18 jan. 1960 (A.C., 1960, 447); 5 jan. 1982
(A.C., 1981-~2, nr. 276).
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beroep, die uitdrukkelijk verwees naar
het deskundigenverslag waaruit bleek
dat eiser geen gevaar opleverde voor
zichzelf of voor de maatschappij, er
daadwerkelijk onvoldoende werd geniotiveerd »;
en, tweede middel, doordat de motivering van het bestreden arrest tegenstrijOver de twee middelen samen; afge- dig is in de motieven zelf, waar het :hof
leid .uit de schending van de artikelen 97 van beroep enerzijds stelt dat de geestesvan de Grondwet, 1 en 7 van de wet van toestand van verdachte aantoont dat
9 april 1930 tot bescherming van de deze een gevaar zou opleveren voor zfchmaatschappij tegen de abnormalen en de zelf en voor de maatschappij en ander7
gewoontemisdadigers, zoals zij werd ver" zijds verwijst naar omstandigheden zelf
vangen bij artikel 1 van de wet van waarin de feiten werden gepleegd,
terwijl niet de feitelijke omstandighe1 juli 1964,
doordat, eerste middel, in het bestre- den doch wel de psychische toestand als
den arrest op onvoldoende wijze wordt relevant geldt voor de beantwoording
geantwoord op het in conclusie van eiser van de vordering tot internering, « dat
aangebrachte en door het deskundigen- derhalve het hof van beroep door verWijverslag van de aangestelde gerechtsdes- zing enerzijds naar de geestestoestand
kundige dr. Bogaerts gestaafde argu- en anderzijds naar de feiten en. de
ment, als zou verdachte, eiser, geen omstandigheden in zich tegenstrijdig is
gevaar voor zichzelf of voor de maat- en bovendien irrelevant; dat diensvolschappij opleveren, hetgeen als essen- gens ook op dit punt als dusdanig onvoltiele voorwaarde geldt conform voormel- doende motivering is gegeven en aJdus
de wet van 9 april 1930 ten einde over te de schending van de wet op het sociaal
verweer tot bescherming van de maatgaan tot internering,
schappij tegen abnormalen en gewoonteterwijl de souvereine beoordeling van misdadigers manifest bewezen is » :
de rechter of verdachte in een staat verkeert welke van aard is een gevaar op te
Overwegende dat eiser bij concluleveren voor zichzelf of voor de maat- sie aanvoerde dat uit het deskundischappij, de ·.door artikel 97 van de
G.rondwet opgelegde motiveringsplicht genverslag van dr. Bogaerts blijkt
met wegneemt, welke vereist dat de ele- dat de voorwaarden die dienen in
menten die tot de overtuiging van de acht genomen te. worden om over te
rechter hebben geleid, worden kenbaar gaan tot internerin~, niet aanwe;z:ig
gemaakt en eveneens een afdoencie zijn en niet t.oepasselijk zijn op
wcerlegging zouden zijrt van de door ver- eiser en de afwezigheid van het
dachte aangehaalde feiten of stukken · maatschappelijk gevaar in hoofde
dat de vaststelling in het bestreden' van eiser manifest bewezen en
arrest dat eiser een gevaar oplevert voor
zichzelf en ook voot de maatschappij gefundeerd is door de bevindingen
door loutere verwijzing naar de geestes- van de deskundige, met aanduiding
toestand en ·de omstandigheden zelf van feitelijke voorgaanden in hoofde
waarin de feiten werden gepleegd de van eiser die aantonen dat « Wij
medisch wetenschappelijke vaststellin- hier absoluut niet staan voor een
gen (de deskundige schrijft « m.i. »} van crimineel geval doch wel een:
de gerechtsdeskundige dat eiser geen medisch geval », zodat « de heer
gevaar betekent voor zichzelf noch voor Boons inderdaad medische begeleide maatschappij, niet tegenspreekt noch
weerlegt en geen enkel motief of argu- ding en behandeling behoeft, doch
ment aanbrengt waaruit blijkt dat de er geen sprake is, zoals trouwens
geestestoestand toch van aard is om aan weerhouden in de conclusies van
te nemen dat eiser een gevaar oplevert dr. Bogaerts, aangestelde . deskunvoor zichzelf en voor de maatschappij en dige, van enige sociale gevaarlijkaldus. ~ door het niet aanvaarden v:an het heid in hoofde van concluant »;
deskundigenverslag en zonder enige bijDat het arrest overweegt : « dat
onderzoeksmaatregelen
te
komende
overwegen en gelet op de inhoud van de uit het deskundigenverslag blijkt
besluiten van (eiser) in graad van dat verdachte ·Boons een gehee~ van

gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de internering
van eiser in een inrichting aan te
wij zen door de commissie tot
bescherming van de maatschappij
wordt gelast;

-

284 psychische afwijkingen vertoont die voorgeschreven rechtsvormen in
deels preexistent zijn aan een auto- acht zijn genomen en de beslissing
ongeval in 1980 en deels het gevolg overeenkomstig de wet is geweien;
hiervan zijn; dat verdachte overigens weinig inzicht heeft in zijn
eigen toestand en gedragingen; dat
de deskundige besluit dat verdachte
Boons op het ogenblik van de feiten
Om die redenen, verwerpt de ·
en ook nu nog in een ernstige staat voorziening; veroordeelt eiser in· de
van geestesstoornis verkeert die kosten.
hem ongeschikt maakt zijn daden te
8 november 1983 - 2' kamer - Voorcontroleren; dat de geestestoestand
en de omstandigheden zelf waarin zitter : de· h. Screvens, afdelingsvoorzitde feiten werden gepleegd, aantonen ter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h.
dat verdachte Boons een gevaar D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat :
oplevert voor zichzelf en ook voor mr. Caers, Turnhout.
de maatschappij »;
Overwegende dat het hof van
beroep aldus antWoordt op de conclusie van eiser;
Overwegende dat de feitenrechter
op. onaantastbare wijze oordeelt of Nr. 138
de beklaagde aldan niet in een ernstige staat van geestesstoornis of
2' KAMER - 8 november 1983
van zwakzinnigheid verkeert die
hem ongeschikt maken tot het controlereh van zijn daden en of hij REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
een gevaar vormt voor zichzelf en
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUvoor de maatschappij; dat de feitenSIE MET EEN GEMOTIVEERD VERWEER rechter niet gebonden is door de
REDENGEVING VEREIST BIJ ART. 97 GW.
mening van de deskundige; dat hij
op onaantastbare wijze de bewijs- Niet regelmatig met redenen omkleed is
het arrest dat een bij conclusie
waarde van het deskundigenverslag
gevoerd omstandig verweer verwerpt,
beoordeelt voor zover hij de bewijszonder dat het de redenen waarop dit
kracht ervan niet miskent;
verweer is gegrond, beantwoordt (1);
Overwegende dat de vaststelling
wanneer de beklaagde zich bij concludat de geestestoestand en de
sie beroept op verdrags- en wetsbepalingen en op het recht van verdediging
omstandigheden waarin de feiten
om zijn verweer te staven, is aan de
werden gepleegd, aantonen dat vermotiveringsverplichting niet voldaan
dachte Boons een gevaar oplevert
door de rechters die zich ertoe bepervoor zichzelf en de maatschappij
ken te stellen dat de ingeroepen bepasteunt enerzijds op de geestestoelingen en het recht van de verdediging
stand van eiser en anderzijds op de
niet werden geschonden.
omstandigheden waarin de feiten
werden gepleegd; dat deze gegevens
(MALVETTI T. REGIE DER POSTERIJEN)
aanvullend zijn in de oordeelsvorming van de feitenrechter en geensARREST
zins tegenstrijdig;
Dat de feitenrechter zijn beslis(A.R. nr. 8337)
sing wettelijk verantWoordt;
RET HOF; - Gelet op het bestreDat de middelen niet kunnen
worden aangenomen;
den arrest, op 25 augustus 1983 door
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
(1) Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 443).

- 285 het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt : op strafgebied, tot een gevangenisstraf van
drie jaar wegens diefstal door middel van geweld of bedreiging met de
om$tandigheid dat de diefstal werd
gepleegd door twee of meer personen en dat wapens of op wapens
gelijkende voorwerpen werden gebruikt of getoond, en op civielrechtelijk gebied, tot betaling aan verweerster van drie voorschotten van
een frank;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over hi:!t middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, lid 1 en lid 3, d,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
153, 154, eerste lid, 175, 189, 190, 210, 211
van het Wetboek van Strafvordering en
97 van de Grondwet,
doorda t eiser in conclusie van
22 augustus 1983 de bovenstaande verdrags- en wetsbepalingen heeft ingeroepen ten einde in de mogelijkheid te worden gesteld een getuige (eventueel twee
getuigen) te zijnen laste, wiens verklaringen tijdens het opsporingsonderzoek
werden opgenomen in de door hem aangeduide processen-verbaal, te verhoren
of te doen verhoren; de identiteit van
deze getuige, zowel tijdens het opsporingsonderzoek als tijdens de behandeling voor de correctionele rechtbank en
het Hof, voor eiser verborgen werd
gehouden; de verklaringen van deze
getuige evenwel de enige ter zake
afdoende gegevens van bet onderzoek
bevatten waarop de telastlegging jegens
eiser, respectievelijk bet bewijs van zijn
scbuld en zijn veroordeling zijn gebaseerd; bet arrest de conclusie van eiser
verwerpt op de enige overwegingen :
1' dat bij naliet te preciseren welke
nieuwe gegevens hij ip. zijn voordeel zou
kunnen of willen bekomen mocbt hij de
identiteit kennen van de in de conclusie
geviseerde getuige die de onderzoeksrechter als « betrouwbaar voorkwam »,
2' dat bij « ten onrechte • voorbield dat

zijn recht op een billijke behandeling
van zijn zaak zou gescbonden zijn,

terwijl, eerste onderdeel, bet arrest
aldus eisers conclusie niet of niet passend beantwoordt; het arrest niet zegt
waarom het in casu artikel 6, lid 3, d,
van het verdrag niet van toepassing
acht; bet nochtans moet vaststellen dat
eiser aan de getuige, waarvan sprake, en
wiens identiteit hem onbekend is gebleven, niet de door hem gewenste vragen
heeft kunnen stellen of doen stellen,
recht waarop hij zich in conclusie beriep;
bet arrest zich ertoe beperkt te stellen
dat eiser in hager beroep niet liet weten
welke vragen hij precies wilde stellen
terwijl bet recht op verhoor juist impliceert dat elke beklaagde naar aanleiding.
van dit verhoor zelf de voor zijn verdediging noodzakelijke vragen moet kunnen
formuleren, meer bepaald aan de hand
van de kennis van de identiteit van een
getuige te zijnen laste; voorts het arrest,
wat betreft de toepassing van artikel 6,
lid 1, van het verdrag, volstaat met te.
zeggen dat eiser dit middel « ten
onrecbte » voorhoudt, zonder daarbij te.
antwoorden op zijn conclusie die luidde :
« Daar komt nog bij dat artikel 6, lid l,
van het verdrag bepaalt dat in strafzaken ieder recht heeft op een "billijke "
behandeling (equitablement) van zijn
zaak, hetgeen, volgens een vaste rechtspraak van de Europese Commissie en
het Europees Hof, " l'egalite des armes "
tussen het openbaar ministerie en de,
beklaagde inhoudt; bet is duidelijk dat
deze billijkheid van procesmiddelen ontbreekt wanneer aileen het openbaar
ministerie en/of de onderzoeksrechte'r· de
identiteit kent van de getuigen ten laste:
van de beklaagde, zoals hier bet gevaL
is »; ten slotte, het arrest, daar waar het
enkel zegt dat enerzijds .« de tenlastelegging in hoofde van de beklaagde bewezen is gebleven » en anderzijds « er ook
geen grond bestaat om in te gaan op het
tweede. deel van de conclusies, in alternatieve zin gesteld, waar ten onrechte
gevraagd wordt de stukken betreffende
de verklaring van de anonieme infor"
mant uit de debatten te weren en met de
inhoud ervan bij de uitspraak geen rekening te houden •, in h~t ongewisse laat
of, zoals eiser in conclusie stelde, het hof
van beroep zijn overtuiging nopens d~
schuld van eiser al dan niet heeft
gevormd enkel aan de hand van de verklaringen van de in deze conclusie
bedoelde getuige en/of van andere ter
zake afdoende gegevens van het strafonc
derzoek; het arrest derhalve _op. al de
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tweede onderdeel, arhkel 6, hd 3, d,
van. bet Verdrag bepaalt da~ elke
beklaagde bet recht heeft de getmgen te
zij:r;te~ last': te (doen) ver~oren; . deze
bepalmg met per se vere1st dat. de
~~klaagde het verJ:oor van deze getmg~?
tiJdens bet opsporm~sonderzoek ~on bit
wonen voor zoveel d1ezelfde getmgen biJ
het. behandele? van de zaak voor de
rechtbank opmeuw worden gehoord en
door de verd~diging kun~en worden
ondervraagd; d1t het geval Is ook wanneE1r de identiteit van deze getuigen
gekehd is; in dit geval, wanneer er teg~nstrijdigheid best<l:at tussen .d': verklarmgen van de getmgen ter z1ttmg en hun
verklaringen in vorige processen-verbaal,
de rechter zijn overtuiging ook kan steunen. op laatstgenoemde verklaringen,
waarvan de inhoud door de verbalisanten · wordt bevestigd; bet gebruik van
zulke verklaringen alsdan niet oneerlijk
(deloyal) is ten opzichte van de
beklaagde en niet in strijd met artikel 6,
lid 1 van bet verdrag; zo het recht van
de b~klaagde om de getuigen te zijnen
laste te doen horen, niet absoluut is,
noc~ in de zin van artikel 6, lid 1 en
lid 3 d van het verdrag, noch in de zin
van'' d~ hiermee in overeenstemming
zijnde artikelen van bet Wetboek van
Strafvordering door eiser ingeroepen,
dan toch niettemin moet worden nagegaan of enerzijds de beklaagde over de
afdoende middelen beschikt om bet
tegenbewijs van zulke getuigenissen te
leveren en, anderzijds of er behoudens
deze getuigenissen andere ter za.~e
afdoende bewijzen bestaan van ZIJn
schuld; het ter zake evenwel niet gaat
over een anonieme getuige die enkel
aanwijzingen verschaft over feitelijke
gegevens die tot het onderzoek heb~':n
bijgedragen en die met andere bewiJSmiddelen kunnen bevestigd of tegengesproken worden, doch over de formele
herkenning van eiser als de dader van
de hem ten laste gelegde feiten, zonder
dat hij over de middelen van verdediging
kan beschikken om het feit van zijn herkenning zelf te weerleggen; eiser deze
middelen tot bewijs van het tegendeel
slechts iou kunnen vinden in bet
(tegen)verhoor van bedoelde · getuige en
desgevallend putten uit de k~nni~ van
zijn identiteit; ter zake evenmm mt bet
arrest blijkt dat er andere gegevens van
bet onderzoek aanwezig zijn waaruit op
afdoende wijze de schuld van eiser werd
of kon worden afgeleid; ten · slotte, bet

I

aanwenden van indirecte getuigenissen
van
anonieme
getuigen
in
de
beschouwde omstandigheden waarin
aileen het openbaar ministerie en de
onderzoeksrechter over de gegevens
· beschikken waaraan de betrouwbaarheid
en de geloofwaardigheid van de getuige
en zijn verklaringen kunnen worden
getoetst en die beslissend zijn voor de
overtuiging van de rechter nopens
schuld of onschuld van de beklaagde, in
strijd is met bet beginsel van ~e.« e.galite des armes » en ,, bet proces eqmtable » gehuldigd door artikel 6, lid 1, va?
het verdrag· bet arrest derhalve bet artikel 6 lid 1 'en lid 3 d van bet verdrag,
zowei elk lid op zichz~lf genomen als in
hun onderling verband, evenals de concorderende artikelen 153, 154, eerste lid,
175 189 190 210 en 211 van het Wetboek
var{ Str~fvo;dering schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser bij conclusie het hof van beroep verzocht,
alvorens recht . te doen, te bevelen
dat de in het middel bedoelde
getuige zou worden gehoord, zo niet,
dat de processen-verbaal van het
onderzoek, waarin de verklaringen
van die getuige zijn opgenomen, uit
het debat zouden worden geweerd
en dat er bij de .uitspraak met hun
inhoud geen rekening zal worden
gehouden;
Overwegende dat eiser, tot staving van zijn verzoek, opwierp : dat
« in casu de vervolgingen grotendeels gebaseerd zijn op de belastende verklaringen van een getuige
wiens identiteit onbekend wordt
gelaten; dat deze verklaringen slaan
op de herkenning van concluant als
een vari de daders op hun vluchtweg
na de Iitigieuze postoverval en als
dusdanig de enige ter zake zijn » .. ~
« dat hij tot op heden in de onmogeIijkheid werd gesteld deze getuige
ten Iaste te doen ondervragen of er
mee geconfronteerd te worden »;
Overwegende dat eiser mitsdien
aanvoerde dat de ondervraging van
en de confrontatie met die getuige
onontbeerlijk was om diens bezwarende verklaring in verband met de
« beweerde herkenning » te kunnen
weerleggen;
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- 287 Overwegende dat eiser zijn ver- nopens het belang hiervan, nu de
zoek kracht bijzette, door in rechte beklaagde nalaat te · preciseren
aan te voeren : dat naar luid van welke nieuwe gegevens hij in zijn
artikel 6, lid 2 en lid 3, d, van het voordeel zou kunnen of willen bekoverdrag een ieder die wegens een men : zoals, bij wijze van- voorbeeld,
strafbaar feit wordt vervolgd, « voor de ongeloofwaardigheid van de
onschuldig wordt gehouden totdat " informant " ingevolge bepaalde
zijn schuld volgens de wet is bewe- aspecten van · zijn persoon. De
zen » en << het recht heeft de getui- onderzoeksrechter liet opmerkeri
gen a charge te ondervragen of dat die per soon hem " betrouwbaar
doen· ondervragen en het oproepen voorkomt en een persoon op leeftijd
en de ondervraging van getuigen a is, die ons een rustige en bezadigde
decharge te doen geschieden op indruk geeft ", dat de persoon hezn
dezelfde voorwaarden als het geval zegt die verklaring wensen te doen
is met de getuigen a charge »; dat uit burgerplicht, omdat voor hem
de artikelen 153, 154, eerste lid, 175, een dief een moordenaar is, dat de,
189, 190, 210 en 211 van het Wetboek persoon " getuigenis kan geven
van Strafvordering in dezelfde zin omdat hij woonachtig is op de
zijn gesteld; dat bovendien artikel 6, vluchtweg van de daders ", dat deze
lid 1, van het verdrag bepaalt dat in verder zegt : " ik ken hem omdat ik
strafzaken een ieder recht heeft op hem regelmatig gezien heb in de
eeri. (( billijke )) behandeling van zijn cafe Caves de France "; hij vervolgt :
zaak, hetgeen volgens een vaste " ik ben goed bij zicht ", " ik heb
rechtspraak van de Europese Com" geen enkele reden om te spreken uit
missie en het Europees Hof « !'ega- wraak ". De verdragsbepali11gen, de
lite des armes » tussen het openbaar algemene beginselen betreffende de
ministerie en de beklaagde inhoudt; rechten van verdediging, de artikedat het duidelijk is dat deze billijk- len 153, 154, eerste lid, 175, 189, 190,
heid van procesmiddelen ontbreekt 210 en 211 van het Wetboek van
wanneer alleen het openbaar minis- Strafvordering, naar dewelke conterie en/of de onderzoeksrechter de eluant verwijst, werden blijkbaar
identiteit kent van de getuigen ten niet geschonden. In de conclusie
laste van de beklaagde, zoals hier wordt nog ten onrechte voorgehouhet geval is; dat eiser tot op heden den dat de beklaagde- het recht op
in de onmogelijkheid werd gesteld een "billijke behandeling" van zijn
deze getuige ten laste te doen onder- zaak zou ontzegd zijn, dat er in deze
vragen of er mee geconfronteerd te zaak geen " egalite des armes " zou
worden; dat aldus de voornoemde bestaan. Uit wat voorafgaat blijkt
verdragsbepalingen evenals de alge- dat er geen, grond bestaat om in te
mene beginselen betreffende de gaan op het tweede deel van de conrechten van de verdediging geschon- clusies, in alternatieve zin gesteld,
den worden;
waar ten onrechte gevraagd wordt
de stukken betreffende de verklaOverwegende dat het ·arrest zegt : ring van de anonieme informant uit
« De bedoelde persoon werd, na aan de de batten te weren · en met de
de politie een verklaring te hebben inhoud ervan bij de uitspraak geen
afgelegd, door de onderzoeksrechter, rekening te houd~n »;
met eerbiediging van de voorwaarde
Overwegende dat het arrest, wat
van anoniem te blijven door de persoon gesteld, onder eed ondervraagd de schuldigverklaring betreft, enkel
en het proces-verbaal hiervan maakt releveert dat het aan eiser ten laste
deel uit van het dossier als stuk 20. gelegde feit « door het onderzoek en
lndien de vraag er essentieel zou op de behandeling van de zaak voor
gericht zijn de idehtiteit van de· pEiJr- het hof bewezen is gebleven zoals
soon te kennen, ontbreekt aan h.et het door de eerste rechter bewezEm
hof elke .beoordelingsmogelijkheid werd aangenomen »; dat de ,appel-

-

288 -

rechters in het ongewisse Iaten of
zij die beslissing al dan niet uitsluiterid op de verklaringen van de
« anonieme getuige » laten steunen;
Overwegende dat de appelrechters, eensdeels, door aileen te consta:teren : dat die getuige door de
poljtie en de onderzoeksrechter
wE)rd ondervraagd, dat zij het
bel:ang niet inzien van eisers verzoek, dat in het proces-verbaal van
de ;onderzoeksrechter is vermeld dat
die getuige « hem betrouwbaar voorkomt, een rustige en bezadigde
indruk geeft » en dat die getuige
aar'i de onderzoeksrechter heeft verklaard dat hij eiser goed kent,
« goed bij zicht is » en « te spreken
uit burgerplicht en niet uit wraak »,
en, anderdeels, door !outer te affirmeren dat de verdrags- en wetsbepalingen waarop eiser zich beroept,
alsmede zijn recht van verdediging
niet werden geschonden en dat hij
ten onrechte de verwijdering uit het
debat van de verklaringen van de
getuige vraagt, niet antwoorden op
het omstandig gemotiveerde verweer van eiser;
Dat de appelrechters immers zich
ertoe beperken eisers verweer te
verwerpen zonder de redenen
waarop het gegrond is, te weerleggen;
Dat het onderdeel gegrond is;

Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de
strafvordering tegen eiser de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissingen op de door verweerster tegen hem ingestelde
civielrechtelijke vorderingen die het
gevolg zijn van de eerstgenoemde
beslissing;

Om die redenen, en ongeacht het
tweede onderdeel van het door eiser
aangevoerde middel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
8 november 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Bultinck, Gent.

II. In zoverre de voorziening Nr. 139
gericht is tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
2• KAMER - 9 november 1983
verweerster tegen eiser :
Overwegende dat het beroepen
vonnis dat door het arrest wordt BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
bevestigd, de zaak voor de verdere . - BURGERLIJKE·PARTIJSTELLING - ONT·
VANKELIJKHEIDSVEREISTEN.
afdoening van de civielrechtelijke
vorderingen onbepaald heeft uitgesteld;
De burgerlijke rechtsvordering kan worOverwegende dat zodanige beslisden ingesteld voor de strafrechter door
ieder die beweert zelf benadeeld te
sing geen eindbeslissing is in de zin
zijn door het misdrijf waarvoor de
van artikel416 van het Wetboek van
strafvordering is ingesteld, dat wil zegStrafvordering en evenmin uitgen door ieder die bewijst dat hij door
spraak doet over een geschil inzake
dat misdrijf in zijn persoon, zijn goebevoegdheid;
deren of zijn eer kon zijn geschaad; de
Dat de voorziening mitsdien niet
schending van een belang dat niet verschilt van het collectief belang volstaat
ontvankelijk is;
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niet om een burgerlijke-partJjstelling scherming, zelfs door een veremgmg,
ontvankelijk te maken (1). (Artt. 3 en nag niet als een eigen belang kan wor4, wet 17 april 1878.)
den aangemer kt; het door eiser
gepleegde misdrijf, zelfs als het afbreuk
doet aan het doel dat de verweersters
(PONCELET T. • AVES » V.Z.W., • BELGISCHE LIGA zich hebben gesteld, in geen geval aan
VOOR DE VOGELBESCHERMING • V.Z.W.)
henzelf schade kon toebrengen; het
bestreden vonnis aldus, door te beslissen
dat de burgerlijke rechtsvordering van
ARREST ( vertaJing)
de verweersters ontvankelijk was op de
enkele grand dat hun vereniging de
(A.R. nr. 3107)
natuurbescherming tot doel had, de in
het middel vermelde wetsbepalingen
HET HOF; - Gelet op bet bestre- schendt:
den vonnis, op 16 mei 1983 in boger
beroep gewezen door de CorrectioOverwegende dat krachtens de
nele Recbtbank te Dinant;
artikelen 3 en 4 van de wet van
Overwegende dat de voorziening 17 april 1878 alsook kracbtens artienkel is gericbt tegen de burger- kel 63 van bet Wetboek van Strafrecbtelijke bescbikkingen van bet vordering voor de strafrecbter een
bestreden vonnis;
burgerlijke recbtsvordering mag
worden ingesteld door een ieder die
Over het middel, afgeleid uit de schen- beweert zelf benadeeld te ziJ'n door
ding van de artikelen 3, 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de vooraf- bet misdrijf waarvoor de strafvordegaande titel van het Wetboek van Straf- ring is ingesteld, dat wil zeggen
vordering, 63 van het Wetboek van Straf- door een ieder die bewijst dat bij
vordering en, voor zoveel als nodig, 1382 door dat misdrijf in zijn persoon,
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
zijn goederen of zijn eer kon zijn
doordat het bestreden vonnis, dat uit- gescbaad;
spraak moet doen over de ontvankelijkOverwegende dat bet bestreden
heid van de burgerlijke rechtsvordering vonnis met overneming van de
van de verweersters, beslist dat « de burgerlijke rechtsvorderingen van de vereni- gronden van de beslissing van de
ging zonder winstoogmerk Aves en de eerste recbter vermeldt « dat de burvereniging zonder winstoogmerk Bel- gerlijke recbtsvorderingen van de
gische Liga voor de Vogelbescherming verenigingen zonder winstoogmerk
door de eerste rechter terecht ontvanke- Aves en de Belgiscbe Liga voor de
lijk zijn verklaard ... wat het beginsel Vogelbescberming, gelet op bet doel
ervan betreft » en aldus de redengeving waartoe zij zijn opgericbt, ontvankevan de eerste rechter overneemt volgens
( )
welke « de verenigingen zonder winst- lijk zijn en dat niet kan worden
oogmerk Aves en de Belgische Liga ontkend dat beklaagde door zijn
voor de Vogelbescherming, gelet op het gedrag gebandeld heeft in strijd met
doel waartoe zij zijn opgericht, zich bur- bet door de betrokken organisaties
gerlijke partij mogen stellen »,
nagestreefde doel »; dat de correcterwijl krachtens de in het middel aan- tionele recbtbank aldus beslist dat
gewezen wetsbepalingen enkel degenen de als verweersters optredende verdie beweren zelf rechtstreeks benadeeld enigingen geen andere scbade aante zijn door het misdrijf waarvoor de voeren dan de schending van bet
strafvordering is ingesteld, ontvankelijk collectief belang dat zij, gelet op bet
zijn in hun burgerlijke rechtsvordering; doel waartoe zij zijn opgericbt, wilmen zich slechts op eigen schade kan len bescbermd zien, en derbalve de
beroepen wanneer men doet blijken van beslissing waarbij de burgerlijke
een eigen belang waarin men door het
misdrijf kon zijn geschaad; het louter recbtsvorderingen van de verweernastreven van een doel, zoals natuurbe- sters ontvankelijk worden verklaard, niet naar recbt verantwoordt;
(1) Zie Cass., 24 nov. 1982 (AC., 1982-83,
Overwegende dat bet bestreden
nr. 186) en cone!. van adv.-gen. Velu, Cass.,
24 nov. 1982 (Bull. en Pas., 1983, I, nr. 186).
vonnis met overneming van de
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redengeving van· de eerste rechter 2° LOON (BESCHERMING, GELIJKtevens vermeldt « dat de burgerlijke
HEID) - BESCHERMING VAN HET LOON
rechtsvordering (van de als verweerVAN DE WERKNEMERS- OVERDRACHT VAN
sters optredende organisaties) noodLOON- BESLISSING VAN DE VREDERECHTER
HOUDENDE BEKRACHTIGING VAN DE OVERzakelijkerwijs kosten met zich
DRACHT - AANLEG.
brengt »; dat nochtans uit die vermelding gecombineerd met het
bovenvermelde niet blijkt dat de 3° BEVOEGDHEID EN AANLEG - AANLEG - BURGERLIJKE ZAKEN - OVERDRACHT
burgerlijke rechtsvordering van de
VAN HET LOON VAN EEN WERKNEMER als verweersters optredende verBESLISSING VAN DE VREDERECHTER HOUenigingen een ander doel zou hebDENDE BEKRACHTIGING VAN DE OVERben dan de bescherming van het
DRACHT.
collectief belang waartoe zij zijn
opgericht;
1° De vrederechter waarbij een vordering tot bekrachtiging van een overDat het middel gegrond is;
dracht van loon aanhangig is, overeenkomstig art. 31 Wet Bescherming
Loon, is bevoegd om in laatste aanleg
uitspraak te doen over aile voor hem
opgeworpen betwistingen betreffende
de vorm en de grond van de overdracht en van de hoofdschuldvordering; zulks is met name het geval voor
het contract van lening, hoofdverbintenis, en het contract van overdracht
van loon, bijkomstige verbintenis, nu
beide contracten nauw met elkaar verbonden zijn (1). (Beide zaken.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet · over de burgerlijke
rechtsvorderingen; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
iedere verweerster in de helft van 2° en 3° Art. 31 Wet Bescherming Loon
dat bepaalt dat de vrederechter in laatde kosten; verwijst de aldus beste aanleg uitspraak doet, ongeacht
perkte zaak naar de Correctionele
het bedrag van de overdracht, vormt
Rechtbank te Namen, zitting houeen uitzondering op de toepassing vail
dend in boger beroep.
de artt. 616 en 617 Ger. W: (2). (Beide
9 november 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van

Ryn.

zaken.)

(Eerste zaak)

(HEUSKIN T.

«

SOFIBANQUE

»

N.V.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6852)

Nr. 140
1•

KAMER -

10 november 1983

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID RATIONAE MATERIAE- OVERDRACHT VAN LOON

VAN EEN WERKNEMER - VERZET TEGEN DE
BEKRACHTIGING - BETWISTINGEN INZAKE
DE HOOFDSCHULDVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 oktober 1981 in
laatste aanleg gewezen door de Vrederechter van het kanton Grivegnee;
Over het tweede middel, ...
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1244, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek, 27, 29,

1----------------(1) en (2) Zie de verwijzingen in de cone!.
van het O.M. in Bull. en Pas., 1984, I, nr. 140.
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- 291 31, 34 van de wet van 12 april 1965 mogelijkheid om onder bepaalde voorbetreffende de bescherming van het loon waarden te bekrachtigen; dat zulks des
der werknemers, 2, 14, 563, tweede lid, te meer het geval moet zijn omdat de
1333 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 vrederechter in laatste aanleg beslist; dat
alleen de vrederechter bevoegd is ·om uitvan de Grondwet,
spraak te doen irizake overdracht van
doordat het vonnis, op de rechtsvorde- loon, zodat zijn beoordelingsbevoegdheid
ring die verweerster overeenkomstig des te ruimer moet zijn; hij met name de
artikel 31 van de wet van 12 april 1965 gelijkvormigheid van de akte van overbetreffende de bescherming van het loon dracht, de regelmatigheid van de proceder werknemers heeft ingesteld tot dure van kennisgeving nagaat en, in
bekrachtiging van de overdracht van voorkomend geval, het bedrag van het
loon die eiser haar heeft verleend bij een loon zal bepalen dat kan worden overge~
akte onderscheiden van een op dezelfde dragen a an de overnemer, die de
datum tussen partijen aangegane lening, bekrachtiging vordert; dat in het onwaarniet ingaat op de regelmatig genomen schijnlijke geval dat de bekrachtiging nu
conclusie waarin eiser uitstel vroeg voor reeds zonder meer zou worden gegeven,
de uitvoering van het contract van lening ze dient te worden beperkt tot het maanwaarvan de overdracht de uitvoering delijkse bedrag van 3.000 frank; dat volwaarborgt, en vroeg dat de overdracht gens eiseres (thans verweerster) de vreenkel voor een gedeelte van het bedrag derechter eenvoudig een bekrachtigingservan zou worden bekrachtigd en onder kamer zou zijn; dat de wetgever niet
de voorwaarde dat hij zijn verplichting heeft gewild dat de bevoegdheden van de
om die lening in vrijwillige maandelijkse vrederechter zouden worden beperkt tot
termijnen terug te betalen, niet zou een louter administratieve taak; dat
nakomen, waartoe hij namelijk deed gel- zulks des te minder het geval is omdat
den dat « de overdracht van loon wordt het gaat om de wet van openbare orde
verleend om de goede uitvoering van de betreffende de bescherming van het
verbintenissen te waarborgen; dat de loon "• op grond dat « de procedure van
concluderende partij (thans eiser) vanaf verzet en de procedure om de bekrachti5 oktober 1979 tot november 1980, dit is ging van de overdracht te vorderen,
gedurende 13 maanden, zeer regelmatig regelmatig zijn en niet worden betwist;
heeft terugbetaald; de concluderende dat het gaat om een uitvoerings- en propartij dan zeer lang arbeidsongeschikt is cedurewet op dit gebied; dat de rechtsgeweest; pas thans, dit is na bijna een vordering van eiseres wordt ingesteld in
jaar ongeschiktheid, wordt getracht om het kader van de procedurewet betrefhet werk te hervatten; dat de conclude- fende de bescherming van het loon der
rende partij wegens die toestand haar werknemers van 12 april 1965 en strekt
verbintenissen niet meer kon nakomen tot bekrachtiging van een overdracht die
en vrijwillig heeft gevraagd om haar volgens een dwingend wettelijk voorterugbetalingen te mogen spreiden, maar schrift (artikel 27 van de wet) moet wortevens de onderhandelingen voortzette; den onderscheiden van het oorspronkedat de concluderende partij wegens haar lijk contract van persoonlijke lening; dat
toestand aan eiseres had voorgesteld om de vrederechter bevoegd is om kennis te
de lijst van de terugbetalingen te herzien nemen van de rechtsvordering tot
en vanaf december 1980 maandelijks het bekrachtiging van de overdracht, na
bedrag van 3.000 frank te betalen; dat de afzonderlijke overdracht, en, ongeacht
concluderende partij aan de vrederechter het bedrag van deze overdracht, en in
vraagt om haar krachtens zijn beoorde- laatste aanleg uitsluitend beslist over de
lingsbevoegdheid toe te staan vrijwillige regelmatigheid van de voor de bekrachtimaandelijkse terugbetalingen van 3.000 ging van de overdracht voorgeschreven
frank voort te zetten, waarbij de over- procedure; dat artikel 31 van die wet
dracht van loon enkel tot het maande- betreffende de bevoegdheid en de aanleg
lijks bedrag van 3.000 frank bekrachtigd uitzonderlijk is en eng moet worden uiten beperkt wordt als de concluderende
partij haar vrijwillige terugbetalingen gelegd; dat dit uitzonderlijk karakter en
niet vooortzet; dat de vrederechter dit karakter van enge uitlegging uitsluibevoegd is om in die zin uitspraak te ten dat de rechtsvordering tot bekrachtidoen; hij die bevoegdheid ontleent aan ging van de overdracht aanleiding geeft
de grondwettelijke beginselen en aan het tot een betwisting in verband met een
tweede lid van artikel.31 van de wet van contract dat verschillend is van onderha1965 dat voorziet in de mogelijkheid om vige rechtsvordering en waarvan bovenniet te bekrachtigen en derhalve in de dien de geldigheid niet wordt betwist;
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dat zulks dus het debat over dit contract orde is en in aile aangelegenheden wordt
van lening en de bedragen en voorwaar- uitgeoefend tenzij de wet ze uitdrukkeden van terugbetaling van die lening uit- lijk of stilzwijgend uitsluit; volgens artisluit; dat in de hoofd- en aanvullende kel 2 van het Gerechtelijk Wetboek de in
conclusie van verweerder geen rekening dit wetboek gestelde regels « van toepaswordt gehouden met dit duidelijk te sing zijn op aile rechtsplegingen, behoumaken onderscheid tussen het oorspron- dens wanneer deze geregeld worden
kelijk contract van lening waarvan ten door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsdeze geen kwestie is en de bekrachti- bepalingen of door rechtsbeginselen,
gingsprocedure die bij uitzondering waarvan de toepassing niet verenigbaar
onder de bevoegdheid valt van de aange- is met de toepassing van de bepalingen
sproken vrederechter; dat een andere van dit wetboek »; volgens artikel 1333
beslissing in strijd zou zijn met de wet van het Gerechtelijk W etboek in de
en ultra petita uitspraak zou doen », en gevallen waarin « de rechtbanken uitstel
bijgevolg « de overdracht tussen partijen kunnen verlenen voor het ten uitvoer
van 29 augustus 1979 bekrachtigt voor leggen van hun beslissingen, zij dit doen
het gedeelte van het loon van verweer- in het vonnis zelf dat uitspraak doet over
der dat voor overdracht vatbaar is val- het geschil dat voor hen aanhangig is »;
gens de wet van 12 april 191i5 tot naar luid van artikel 563 van het Gerechbescherming van het loon der werkne- telijk Wetboek « de vrederechter kennis
mers, een en ander onder aftrek van aile neemt van de tegenvorderingen die,
bedragen die reeds in mindering krach- ongeacht hun bedrag, onder hun voltens de overdracht zijn betaald » en strekte bevoegdheid vallen of die ont« verweerder (thans eiser) veroordeelt in staan hetzij uit de overeenkomst, hetzij
de kosten »,
uit het feit dat ten grond ligt aan de oorspronkelijke vordering »; de vrederechterwijl, eerste onderdeel, de in het ter, die kennis neemt van een rechtsvormiddel bedoelde conclusie van eiser een dering tot bekrachtiging van een overtegenvordering bevatte om uitstel te krij- dracht van loon die is ingesteld overeengen voor de uitvoering van het afzonder- komstig artikel 31 van de wet van
lijk contract van lening waarvan de over- 12 april 1965 betreffende de bescherming
dracht van loon de uitvoering waarborgt, van het loon der werknemers en die
en onder tegenvordering moet worden krachtens deze bepaling uitspraak doet,
verstaan de tussenvordering van een ver- aan de overdrager, verweerder in de
weerder die van het aangespannen rechtsvordering, uitstel kan verlenen
geding gebruik maakt om de hoofdeiser voor de uitvoering van het contract van
te doen veroordelen op een actie die hem lening waarvan de overdracht de uitvoeeen ander voordeel verschaft dan aileen ring waarborgt, daar artikel 31 van voormaar de afwijzing van de hoofdvorde- melde wet, of trouwens enige andere
ring, welke vordering, om uitstel te krij- wet, een dergelijke bevoegdheid niet uitgen voor de uitvoering van het contract drukkelijk of stilzwijgend uitsluit; de
van lening door eiser als wedereis, op de procedure tot bekrachtiging die met toerechtsvordering tot bekrachtiging, is passing van artikel 31 van voormelde
ingesteld om verweerster te doen veroor- wet van 12 april 1965 bij de rechter is
delen tot een wijziging van de voor de aangespannen, onder de toepassing valt
terugbetaling van die lening overeenge- van de regels van het Gerechtelijk Wetkomen termijn, zulks ongeacht de afloop hoek, daar geen enkele wettelijke bepavan de vordering tot bekrachtiging; artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek ling zich daartegen verzet en voor die
luidt « maar de rechter kan, niettegen- procedure geen rechtsbeginselen gelden
staande ieder andersluidend beding, met waarvan de toepassing niet verenigbaar
inachtneming van de toestand der par- is met de toepassing van dat wetboek; de
tijen, gebruik makend van deze bevoegd- vrederechter, die als enige bevoegd is
heid met grote omzichtigheid en daarbij om de overdracht in laatste aanleg te
rekening houdend met de termijnen die bekrachtigen, krachtens artikel 1333 van
de schuldenaar reeds heeft genoten, het Gerechtelijk Wetboek een dergegematigd uitstel verlenen voor de beta- lijk uitstel kan verlenen in het
ling en de vervolgingen doen schorsen, bekrachtigingsvonnis en, als bij hem
ook wanneer de schuld blijkt uit een de oorspronkelijke rechtsvordering tot
andere authentieke akte dan een von- bekrachtiging van de overdracht aanhannis »; de bij artikel 1244 van het Burger- gig is, ingevolge artikel 563, tweede lid,
lijk Wetboek aan de rechter toegekende van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is
bevoegdheid algemeen en van openbare om kennis te nemen van de tegenvorde-
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ring waarbij de overdragende verweerder uitstel vraagt voor de uitvoering van
het contract van lening, die ontstaat hetzij uit het contract van overdracht, hetzij
uit het feit van de overdracht dat ten
grondslag ligt aan de oorspronkelijke
rechtsvordering tot bekrachtiging; daaruit volgt dat het vonnis, door voormelde
tegenvordering van eiser om uitstel af te
wijzen en door de rechtsvordering tot
bekrachtiging van verweerster toe te wijzen op de in het middel aangevoerde
gronden, de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen en inzonderheid de
artikelen 1244, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 2, 14, 563, tweede lid,
1333 van het Gerechtelijk Wetboek, 27,
29 en 31 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon
der werknemers miskent;
tweede onderdeel, zelfs als de in het
middel bedoelde conclusie van eiser
aldus zou moeten worden uitgelegd dat
ze geen tegenvordering bevat tot veroordeling van de huidige verweerster met
een ander voorwerp dan alleen maar de
afwijzing van de vordering tot bekrachtiging, doch dat ze enkel een verweer
tegen die rechtsvordering tot bekrachtiging voordraagt, quod non, de vrederechter, bij wie een dergelijke rechtsvordering tot bekrachtiging van de overdracht
van loon is ingesteld overeenkomstig
artikel 31 van de wet betreffende de
bescherming van het loon der werknemers en die als enige bevoegd is om
krachtens die bepaling in laatste aanleg
te beslissen, toch nog in zijn vonnis van
bekrachtiging kennis kan nemen van het
verweer waarbij de overdrager, verweerder in de rechtsvordering tot bekrachtiging, uitstel vraagt voor de uitvoering
van de overdracht zelf, en voor recht kan
beslissen, zoals hem in voormelde conclusie van eiser was gevraagd, dat de
overdracht enkel zal worden bekrachtigd
voor een gedeeltelijk maandelijks bedrag
in vergelijking met het bedrag waarvoor
ze was verleend en onder de voorwaarde
dat de verplichting van de overdrager tot
terugbetaling in maandelijkse termijnen
van de lening, waarvan de overdracht de
uitvoering waarborgt, niet wordt nagekomen; immers, volgens artikel 1244 van
het Burgerlijk Wetboek, de rechter, niettegenstaande ieder andersluidend beding, uitstel kan verlenen; die bevoegdheid algemeen en van openbare orde is
en in alle aangelegenheden wordt uitgeoefend tenzij de wet ze uitdrukkelijk of
stilzwijgend uitsluit; volgens artikel 2
van het Gerechtelijk Wetboek de in dit
wetboek gestelde regels « van toepassing

zijn op alle rechtsplegingen, behoudens
wanneer deze geregeld worden door niet
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen
of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wethoek »; krachtens artikel 1333 van het
Gerechtelijk Wetboek « in de gevallen
waarin de rechtbanken uitstel kunnen
verlenen voor het ten uitvoer leggen van
hun beslissingen, zij dit doen in het vonnis zelf dat uitspraak doet over het
geschil dat voor hen aanhangig is »; noch
artikel 31 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon
der werknemers, noch trouwens enige
andere wet, uitdrukkelijk of stilzwijgend
een uitsluiting inhouden van de bevoegdheid van de vrederechter, die met toepassing van voormeld artikel 31 uitspraak doet over de rechtsvordering tot
bekrachtiging van een overdracht van
loon, om aan de overdrager, verweerder
in die rechtsvordering, uitstel te verlenen voor de uitvoering van de overdracht zelf en van het recht van die
rechter om de bekrachtiging te onderwerpen aan de voorwaarde dat de vrijwillige maandelijkse terugbetalingen van
de lening niet zouden worden nagekomen; de procedure tot bekrachtiging, die
met toepassing van voormeld artikel 31
bij de rechter is aangespannen, onder de
toepassing valt van de regels van het
Gerechtelijk Wetboek, daar geen enkele
wettelijke bepaling zich daartegen verzet
en voor die procedure geen rechtsbeginselen gelden waarvan de toepassing niet
verenigbaar is met de toepassing van
dat wetboek; bijgevolg, (en) krachtens
artikel 1333 van het Gerechtelijk Wethoek, de vrederechter in het vonnis zelf
dat de overdracht bekrachtigt uitstel kan
verlenen voor de uitvoering van de overdracht en ze kan onderwerpen aan de
voorwaarden die hij bepaalt; daaruit
volgt dat het vonnis, door de in het middel bedoelde conclusie van eiser te verwerpen en door de rechtsvordering tot
bekrachtiging van verweerster toe te wijzen op de in het middel aangevoerde
gronden, de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen en inzonderheid de
artikelen 27, 29, 31 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, 1244,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
en 1333 van het Gerechtelijk Wetboek
miskent :

Overwegende dat eiser bij conclusie aan de vrederechter vroeg de

~,._.-~----.

- 294 overdracht van loon slechts tot 3.000 het Hof is ingediend en op dezelfde
frank per maand te bekrachtigen dat is betekend, meer dan drie
ingeval hij zijn vrijwillige maande- maanden na de betekening van het
lijkse terugbetalingen niet zou verzoekschrift op 18 november 1982,
voortzetten, en aldus van de rechts- dit is buiten de bij artikel 1079 van
vordering tot bekrachtiging van de het Gerechtelijk Wetboek voorgeoverdracht van loon gebruik maakte schreven termijn, vernietigt het
om de gevolgen van de tegen hem bestreden vonnis; beveelt dat van
ingestelde vordering trachten te dit arrest melding zal worden
beperken en verweerster te doen gemaakt op de kant van het vernieveroordelen om, met betrekking tot tigde vonnis; veroordeelt verweerde wijze van terugbetaling van de ster in de kosten van de betekening
lening waarbij de overdracht van van de memorie van antwoord;
loon accessoir is, andere voorwaar- houdt het overige van de kosten aan
den aan te nemen dan -die welke in en laat de beslissing daaromtrent
het contract van lening op afbeta- aan de feitenrechter over; verwijst
ling zijn gesteld;
de zaak naar de Vrederechter vart
Overwegende dat het contract van het kanton Seraing.
lening, hoofdverbintenis, en het con10 november 1983 - 1" kamer - Voortract van overdracht van loon nauw zitter : de h. Mabillon, afdelingsvoorzitmet elkaar verbonden zijn en de ter - Verslaggever : de h. Stranard overdracht niet los staat van het Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal
Advobasiscontract;
Dat bijgevolg de vrederechter, caten : mrs. Simont en Kirkpatrick.
zonder de grenzen van artikel 31
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon
{Tweede zaak)
der werknemers te overschrijden, in
laatste aanleg uitspraak dient te
doen over aile voor hem opgeworBELGISCHE KREDIETVERZEKERINGSMAATpen betwistingen betreffende de (•
SCHAPPIJ ' N.V. T. DIELS, COPPENS)
vorm en de grond van de overdracht
en van de hoofdschuldvordering,
ARREST ( vertafing)
daar anders het geschil tussen verschillende rechtscolleges wordt ver(A.R. nr. 6888)
deeld;
Overwegende dat de vrederechter
HET HOF; - Gelet op het bestreniet, zonder vermeld artikel 31 te den vonnis, op 6 november 1981 in
schenden, op de in het middel ver- laatste aanleg gewezen door de Vremelde gronden de conclusie van derechter van het kanton Waver;
eiser heeft kunnen verwerpen en
Over het middel, afgeleid uit de scherreen vordering onontvankelijk heeft
ding van de artikelen 616, 617, 1415 van
kunnen verldaren die ertoe strekte het
Gerechtelijk Wetboek en 31 van de
uitstel te krijgen voor de terugbeta- wet van 12 april 1965 betreffende de
ling van de aan eiser toegekende bescherming van het loon der werknelening;
mers;
Dat het I_niddel gegrond is;
doordat het vonnis, na in substantie te

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord
die op 19 april 1983 op de griffie van

hebben vastgesteld : dat eiseres in de
rechten is getreden van het Grondkrediet van Belgie; dat het Grondkrediet in
een eerste overeenkomst van 18 november 1974 aan de verweerders een lening
op afbetaling had toegekend van 201.000
frank, terugbetaalbaar in 60 maandelijkse afkortingen van 4.857 frank, hetzij
in totaal 291.420 frank, waarbij de over~
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eengekomen rente gedurende heel de
duur van de lening was berekend tegen
0,75 pet. per maand, dat is tegen een
werkelijke rentevoet van 17,70 pet.; dat
de verweerders, die het saldo van de
lening vervroegd willen terugbetalen, op
15 december 1977 aan het Grondkrediet
van Belgie een bedrag van 81.907 frank
hebben betaald, zijnde de. maandelijkse
afbetaling van 15 december 1977 (4.857
frank) plus 23 x 3.350 frank, dit is het
nog verschuldigde saldo voor de terugbetaling van het kapitaal; dat het Grondkrediet er niet mee akkoord ging dat de
verweerders daardoor niets meer verschuldigd waren en een saldo heeft
gevraagd dat de verweerders niet hebben willen betalen; dat de verweerders
bij een tweede overeenkomst van
18 november 1974 een contract van overdracht van loon hebben gesloten; dat de
rechtsvordering van eiseres, die in de
rechten is getreden van het Grohdkrediet van Belgie, strekt tot bekrachtiging
van die overdracht van loon voor 39.860
frank, uitspraak doende in laatste aanleg, die vordering niet gegrond verklaart,
ze aan eiseres ontzegt en eiseres veroordeelt in de kosten, op grond « dat de
lening hoger is dan 200.000 frank, zodat
de wet van 9 juli 1957 niet van toepassing is op het litigieuze contract (van
lening); dat het contract van 18 november 1974 trouwens niets zegt over de
gevolgen van de vervroegde terugbetaling door de leners; dat dus naar billijkheid uitspraak moet worden gedaan; dat
de billijkheid gebiedt vast te stellen en
voor recht te verklaren dat de verweerders, door aldus te handelen, hun verplichtingen perfect zijn nagekomen en
dat eiseres niet gerechtigd is om thans
een zogenaamd saldo van 39.860 frank te
vorderen; dat immers noch de wet, noch
de overeenkomst van de partijen zich
verzetten tegen een vervroegde terugbetaling van het nog verschuldigde kapitaal en zulks in tegenstelling met hetgeen eiseres beweert »,

terwijl, eerste onderdeel, de vrederechter, die in laatste aanleg beslist, ongeacht het bedrag van de overdracht, wanneer bij hem overeenkomstig artikel 31
van die wet van 12 april 1965 een vordering van de overnemer (of van een derde
die in de rechten van de overnemer is
getreden) aanhangig is gemaakt tot
bekrachtiging van een overdracht van
loon, geen uitspraak kan doen over een
betwisting betreffende ·de hoofdverbintenis waarvan de overdracht de uitvoering
waarborgt; hij enkel moet nagaan of de

akte van overdracht van loon en de uitvoering ervan voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk VI van die wet van
12 april 1965 (artikelen 27 tot 35) en of
het bedrag waarvoor de bekrachtiging
van de overdracht is gevorderd overeenkomstig de artikelen 1409 tot 1412 van
het Gerechtelijk Wetboek (bepalingen
die hoofdstuk V van voormelde wet van
12 april 1965 hebben vervangen) moet
worden verminderd; zulks de enige uitlegging van artikel 31 van die wet van
12. april 1965 is die te verenigen valt met
artikel 34 van dezelfde wet dat elke controle van de vrederechter uitsluit « wanneer de overdracht van het loon in een
authentieke akte is vastgesteld », zodat
in een dergelijk geval de overdracht aan
de gecedeerde schuldenaar kan worden
tegengeworpen mits aileen de bij artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek
voorgeschreven formaliteiten in acht
worden genomen; daaruit volgt dat de
vrederechter, door uitspraak te doen
over een door de verweerders opgeworpen betwisting betreffende het bestaan
van de hoofdverbintenis, de grenzen van
de hem bij artikel 31 van die wet toegekende bijzondere bevoegdheid heeft
overschreden en dit artikel l;leeft geschonden;
tweede onderdeel, de vrederechter, die
in laatste aanleg beslist, ongeacht het
bedrag van de overdracht, wanneer bij
hem overeenkomstig artikel 31 van die
wet van 12 april 1965 een vordering van
de overnemer (of van een derde die in de
rechten van de overnemer is getreden)
aanhangig is gemaakt tot bekrachtiging
van een overdracht van loon, niet definitief uitspraak kan doen over een betwisting betreffende de hoofdverbintenis
waarvan de overdracht de uitvoering
waarborgt; hij hoogstens bevoegd is om,
evenals de beslagrechter bij een bewarend beslag, zonder nadeel voor de
hoofdzaak, na te gaan of de schuld van
de overdrager jegens de overnemer voldoende zeker, vaststaande en opeisbaar
schijnt te zijn; daaruit volgt dat de vrederechter, door over de hoofdverbintenis
definitief uitspraak te doen in een beslissing met gezag van gewijsde, de grenzen
van de hem bij artikel 31 van die wet
toegekende speciale bevoegdheid heeft
overschreden en · dit artikel en artikel 1415 van het Gerechtelijk Wetboek
heeft geschonden;
· derde onderdeel, zelfs indien de vrederechter, bij wie overeenkomstig artikel
31 van die wet van 12 april 1965 een vordering van de overnemer (of van een
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derde die in de rechten van de overnemer is getreden) aanhangig is gemaakt
tot bekrachtiging van een overdracht van
loon, bevoegd was om definitief uitspraak te doen over een door de overdrager opgeworpen betwisting betreffende
de hoofdverbintenis, quod non, zijn
beslissing over die betwisting niet onder
de toepassing van dit ·artikel 31 zou vallen en enkel in laatste aanleg zou kunnen worden gewezen als het bedrag van
de vordering 15.000 frank niet overschreed; daaruit volgt dat de vrederechter niet wettig heeft kunnen verklaren in
laatste aanleg uitspraak te doen over
een betwisting betreffende een hoofdverbintenis die, volgens de vaststellingen
van het vonnis, 15.000 frank overschreed
(schending van de artikelen 616, 617 van
het Gerechtelijk Wetboek en 31 van de
wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers) :

gekend niet heeft overschreden en
dit artikel, niet heeft geschonden;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, overeenkomstig
artikel 2 van het Gerechtelijk Wethoek, de regels van dit wetboek van
toepassing zijn op aile rechtsplegingen, behoudens wanneer deze door
bijzondere wetten worden geregeld;
Overwegende dat artikel 31 van
de wet van 12 april 1965, dat bepaalt
dat de vrederechter in laatste aanleg beslist, ongeacht het bedrag van
de overdracht, de toepassing van de
artikelen 616 en 617 van het Gerechtelij k Wetboek belet;
Dat het middel naar recht faalt;

Wat de eerste twee onderdelen
Om die redenen, verwerpt de
betreft :
voorziening; veroordeelt eiseres in
Overwegende dat het contract van de kosten.
lening, hoofdverbintenis, en het con10 november 1983 - 1' kamer - Voortract van overdracht van loon nauw
met elkaar verbonden zijn en de zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitoverdracht niet los staat van het ter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de h.
basiscontract;
Krings, procureur-generaal - Advocaat :
Overwegende dat bijgevolg dient mr. Kirkpatrick.
te worden aangenomen dat de vrederechter, zonder de grenzen van
artikel 31 van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers te
overschrijden, in laatste aanleg uitspraak kan doen over aile voor hem Nr. 141
opgeworpen betwistingen betreffende de vorm en de grond van de
1' KAMER - 10 november 1983
overdracht en van de hoofdschuldvordering, daar anders het geschil
tussen verschillende rechtscolleges
BEWIJS - VERMOEDENS - BURGERLIJKE
wordt verdeeld;
ZAKEN - BEWIJSWAARDE - ONAANTAST·
Overwegende dat de vrederechter,
BARE BEOORDELING.
door derhalve in een beslissing met
gezag van gewijsde definitief uit- In de zaken waarin het bewijs door vermoedens wettig wordt aangenomen,
spraak te doen over een door de verbeoordeelt de rechter op onaantastbare
weerders opgeworpen betwisting
wijze de bewijswaarde van de vermoebetreffende het bestaan van de
dens waarop hij steunt om het bestaan
hoofdverbintenis, de grenzen van de
van een feit aan te nemen (1).
bijzondere bevoegdheid die hem bij
artikel 31 van de wet van 12 april 1--------------..;.....1965 betreffende de bescherming
(1) Zie Cass., 9 mei 1967 (Bull. en Pas., 1967,
van het loon der werknemers is toe- I, 1060); Cass., 4 maart 1969 {ibid., 1969, I, 600).
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(DEMEUSE T. PIERARD J.P., PIERARD M., PAGE)

een

korte

afstand hebben afgelegd
van de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek) :
(schend~ng

ARREST ( verta/ing)

Overwegende dat de recbter, .in de
zaken waar bet bewijs door vermoeHET HOF; - Gelet op bet bestre- dens zoals ten deze wettig wordt
op
onaantastbare
den arrest, op 19 oktober 1982 door aangenomen,
wijze
de
bewijswaarde
van de verbet Hof van Beroep te Brussel
moedens beoordeelt waarop hij
gewezen;
steunt om bet bestaan va:p. een f'eit
aan te nemen;
Over bet eerste middel,
Overwegende dat bet middel, qat
Dat bet middel feitelijke grand- gericbt is tegen een beslissing die
slag mist;
tot de onaantastbare beoordeling
van de feitenrecbter beboort, niet
Over bet tweede middel, afgeleid uit ontvankelijk is;
(A.R. nr. 6919)

de schending vim de artikelen 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het arrest beslist dat eiser riiet
alleen plotseling maar oak bruusk had
geremd, op grand dat « volgens het plan
van de verbalisanten de motorrijtuigen
slechts enkele meters na de botsing tot
stilstand zijn gekomen, hoewel de rijbaan nat was »; dat het arrest aldus uit
de vrij korte afstand die de motorrijtuigen na de botsing hebben afgelegd,
afleidt dat eiser bruusk zou hebben
geremd,

Om die redenen, verwerpt bet cassatieberoep; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 november 1983 - 2' kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de . h.
Krings, procureur-generaal
Advocaten : mrs. De Bruyn en De Gryse.

terwijl de rechter, overeenkomstig artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
geen andere dan gewichtige, bepaalde en
met elkaar overeenstemmende vermoedens zal aannemen; dat de bovenvermelde gevolgtrekking niet aan die voorwaarde voldoet, aangezien er geen enkel Nr. 142
verband of althans geen te verantwoorden verband bestaat tussen de door de
motorrijtuigen afgelegde afstand en
'3' KAMER- 14 november 1983
beweerd bruusk remmen van eisers
motorrijtuig; men inderdaad niet inziet
waarom een bruuske remstoot een korte 1o RECHTERLIJK GEWIJSDE - SOCIAslip op nat wegdek impliceert; het feit
LE ZAKEN - VERKIEZING VAN DE AFGEdat de voertuigen slechts enkele meters
VAARDIGDEN VAN HET PERSONEEL VOOR DE
na de botsing tot stilstand zijn gekomen,
ONDERNEMINGSRAAD EN HET COMITE VOOR
kan worden uitgelegd door het remmen
VEILIGHEID EN GEZONDHEID - VONNIS VAN
van de twee voertuigen v66r en na de
DE ARBEIDSRECHTBANK :DAT. UITSPRAAK
botsing, oak al gebeurde dat niet bruusk,
DOET OVER EEN BEROEP TEGEN DE BESLISdoor de omvang van de schade (« achterSING VAN EEN WERKGEVER MET HET OOG OP
zijde diep ingedrukt en oak de zijkanDE VOORBEREIDING VAN SOCIALE VERKIEten ... »), doorhet blokkeren van de remZINGEN - GEZAG VAN HET RECHTERLIJK
men; daaruit volgt dat het arrest niet
GEWIJSDE - BEGRIP.
zonder het begrip vermoedens te miskennen, heeft kunnen beslissen dat
eisers motorrijtuig bruusk zou hebben 2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGgeremd, terwijl die bewering helemaal
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN VAN
niet wordt verantwoord door de vaststelDE AFGEVAARDIGDEN·VAN HET PERSONEEL
ling dat de motorrijtuigen na de botsing
- VONNIS VAN DE ARBEIDSRECHTBANK DAT
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UITSPRAAK DOET OVER EEN BEROEP TEGEN
DE BESLISSING VAN EEN WERKGEVER MET
HET OOG OP DE VOORBEREIDING VAN SOCIALE VERKIEZINGEN - GEZAG VAN HET
RECHTERLIJK GEWIJSDE - BEGRIP.

1' en 2" Het vonnis dat uitspraak doet
over een beroep tegen de beslissing
van een werkgever met het oog op de
voorbereiding van de verkiezingen van
de afgevaardigden van het personeel
voor de ondernemingsraad en het
comite voor veiligheid en gezondheid
heeft, daar de gevorderde zaak niet
dezelfde is, geen gezag van gewijsde
ten aanzien van de arbeidsrechtbank
waarblj een beroep is ingesteld tegen
de beslissing van dezelfde werkgever
betreffende de organisatie van latere
sociale verkiezingen (1). (Art. 21, § 1,
eerste
lid,
Bedrijfsorganisatiewet;
art. 1, § 4, b, (4), vijfde lid, Gezondheids- en Veiligheidswet en art. 23
Ger.W.)

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN EA. T. ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND, GRIMONPREZ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6970)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 februari 1983 in
laatste aanleg gewezen door de
Arbeidsrechtbank te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 25, 26, 67, 92 en 93 ·
van de Grondwet, 2, 6 en 23 van bet
Gerechtelijk Wetboek, 14 en 24, § 1, 3",
van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van bet bedrijfsleven,
gewijzigd bij de wetten van 28 januari
1963 en 23 januari 1975 en bet koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 1, § 4, ·
b, (1), (2) en (4), vierde lid, en h, 3", van
de wet van 10 juni 1952 betreffende de .
gezondheid en de veiligheid van de
(1) Over het feit d~t in belastingzake~ een
beslissing van de dtrecteur der belastmgen
betreffende de aanslag van inkomsten van een
aanslagjaar geen gezag van gewijsde heeft ten
aanzien van de aanslag die voor een ander
aanslagjaar voor andere, zelfs analoge, inkomsten van dezelfde belastingplichtige is opgemaakt, en dit omdat de bestanddelen van de
aanslag niet · dezelfde zijn, zie Cass., 26 jan.
1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 511).

arbeiders, gewijzigd bij de wetten van
17 februari 1971 en 23 januari 1975 en
bet koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 6 en 7 van bet koninklijk
besluit van 18 oktober 1978, gewij:i:igd
onder meer bij koninklijk besluit van
5 november 1982,
doordat bet bestreden vonnis de vordering van de tweede verweerder gegrond
verklaart en voor recht zegt dat aile eiseressen te zamen een enkele technische
bedrijfseenheid vormen in de zin vari, de
wetten van 20 september 1948 en 10 juni
1952, dat bet daartoe de exceptie yerwerpt die de eiseressen hadden afgeleid
uit bet gezag van bet rechterlijk
gewijsde van bet door de Arbeidsrechtbank te Brussel op 19 januari 1979 gE)wezen vonnis waarbij is beslist dat ieqere
eiseres een afzonderlijke technische
bedrijfseenheid vormt, op grond dat die
vordering « niet meer steunt op bet vermoeden waarvan sprake in artikel 14
van de wet van 20 september 1948, doch
op de door bet Hof van Cassatie. gepuldigde en hierboven vermelde prmc1pes
volgens welke verschillende j~ridische
entiteiten op grand van econom1sche · en
sociale criteria een technische bedrijfseenheid kunnen vormen •, dat die vordering dus een andere oorzaak heeft dan
de vorige, met dien verstande dat pet
beroep is gegrond op de doo~ ~e werk~e
ver in bet kader van de hmd1ge verkiezingsprocedure genomen beslissing, · en
dat, ook al g{mieten de eiseressen de bij
de wet bepaalde betrekkelijke maar voldoende economische zelfstandigheid; uit
een reeks van niet betwiste feitelijke
gegevens blijkt dat de. ene entiteit sociaal niet zelfstandig was ten aanzien van
de andere, dat bet Ho£ van Cass;itie
heeft beslist dat de sociale criteria beslissend zijn en dat, zelfs al geniet iede~ van
de entiteiten een relatieve econom1sche
zelfsta,ndigheid ten aanzien van de
andere, zij tach bij ontstentenis van sodale zelfstandigheid samen een enkele
technische bedrijfseenheid vormen;
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
van bet in artikel 7 van bet koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 bedoelde
arbeidsgerecht de objectieve situatie van
de onderneming van de werkgever in
aanmerking neemt, omdat ze uitspraak
doet over bet beroep tegen de beslissing
van de werkgever, of bet uitblijven daarvan, betreffende bet aantal technische
bedrijfseenheden; zodanige beslissing
bindend is voor aile betrokken partijen
en aldus, aangezien ze uitspraak doet
over een objectieve betwisting van wet-
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tigheid, gezag · van gewijsde heeft dat
niet beperkt is tot de bij de zaak betrokken partijen of tot de verkiezingsprocedure waarop ze betrekking heeft; een
dergelijke beslissing bijgevolg verhindert
dat opnieuw en ten aanzien van dezelfde
werkgevers uitspraak wordt gedaan over
het aantal technische bedrijfseenheden,
tenzij de objectieve situatie van een
onder hen zich naderhand gewijzigd
heeft, en, gelet op de aard van die
geschillen, artikel 2 in fine van het
Gerechtelijk Wetboek de toepassing van
artikel 23 van genoemd wetboek uitsluit,
en terwijl ten deze de eiseressen bij conclusie betoogden dat de Arbeidsrechtbank te Brussel op 19 januari 1979 te
hunnen aanzien een vonnis had gewezen
waarbij was beslist dat zij onderscheiden
technische bedrijfseenheden vormden,
zodat het bestreden vonnis, door
opnieuw en in een van het eerste vonnis
afwijkende zin op de hierboven uiteengezette gronden uitspraak te doen over de
vraag hoeveel technische bedrijfseenheden de eiseressen vormden, zonder nochtans vast te stellen dat de feitelijke
situatie intussen veranderd is, het gezag
van gewijsde van het eerste vonnis miskent (schending van de artikelen 14 en
24, § 1, 3", van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie . van het
bedrijfsleven, 1, § 4, b, (1), (2) en (4),
vierde lid, h, 3", van de wet van 10 juni
1952, 6 en 7 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 zoals gewijzigd) en
ten onrechte toepassing maakt van de
artikelen 2 en 23 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat ten deze immers niet
mocht worden toegepast;
tweede onderdeel, de beslissingen van
de hoven en rechtbanken niet de waarde
hebben van !'!en als regel geldende
beschikking en op zich dus geen wettelijke grond kunnen opleveren om in hetzelfde geschil in een andere zin te beslissen; het bestreden vonnis bijgevolg, nu
het alleen op grond van de door het Hof
van Cassatie in verscheidene arresten
ontwikkelde rechtsleer in een andere zin .
uitspraak doet over dezelfde feitelijke
situatie, de ·verbindende kracht van de
wetten en verordeningen miskent alsook
de draagwijdte van de vonnissen en .
arresten (schending van de artikelen 25,
26, 67, 92 en 93 van de Grondwet en 6
van het Gerechtelijk Wetboek)

dende organisatie van het bedrijfsleven, enerzijds, en artikel 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 werkpl4atsen, anderzijds, de oprichtihg,
respectievelijk van een ondernemingsraad en van een comite vdor
veiligheid en gezondheid vobrschrijft in de ondernemingen die,
gemiddeld, een bepaald aantal we:rknemers te werk stellen;
Dat die raad en dat cornlte
bestaan uit het ondernemingshoofd
en een of verscheidene door hem
aangewezen afgevaardigden en uit
personeelsafgevaardigden die door
de werknemers van de onderneming
worden verkozen; dat de voorwaarden voor kiesrecht en verkiesbaarheid van laatstgenoemden moeten
vervuld zijn op de dag van de verkiezing;
Dat volgens de artikelen 21, § 1,
eerste lid, van de wet van 20 september 1948 en 1, § 4, b, (4), vijfde
lid, van de wet van 10 juni 1952. de
verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor de ondernemiJ.1gsraad en het comite voor veiligheid
en gezondheid om de vier j aar
plaatshebben en de Koning de
periode van die verkiezingen bepaalt alsmede de verplichtingen van
de werkgevers ter zake;

Dat artikel 6 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de
comites voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen,
gewijzigd bij koninklijk besluit van
5 november 1982 dat een van de aan
de verkiezing voorafgaande verrichtingen regelt, bepaal~ dat uiterlijk op
de 35" dag die de aanplakking voorafgaat van het bericht waarin de
datum van de verkiezing wordt aangekondigd, de werkgever het aantal
Wat beide onderdelen samen technische bedrijfseenheden of juribetreft
dische entiteiten waarvoor raden en
Overwegende dat artikel 14 van comites moeten worden opgericht,
de wet van 20 september 1948 hou- meedeelt met hun beschrijving;

- 300 ..,-Overwegende dat zowel uit de Nr. 143
opzet van de wetten van .20 september 1948 en 10 juni 1952 als uit de
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voormelde tekste:p. blijkt dat de
beslissing van de werkgever betreffende het aantal tec;hnische bedrijfs- 1" VONNISSEN EN ARRESTEN - soeenheden beperkt is tot de verkiecrALE ZAKEN - VERKIEZING VAN DE AFGEzingen waarvan de voorbereiding . VAARDIGDEN VAN HET PERSONEEL VOOR DE
·aan de gang is en enkel geldt voor
ONDERNEMINGSRAAD EN HET COMITE VOOR
VEILIGHEID EN GEZONDHEID - VERPLICHde periode tot aan de volgende verTING VOOR DE ARBEIDSRECHTBANK OM UITkiezingen;
SPRAAK TE DOEN BINNEN 23 DAGEN NA bNTVANGST VAN HET BEROEP DAT IS INGESTELD

Dat in dezelfde zin het vonnis, dat
TEGEN EEN IN ART. 6, K.B. 18 OKT. :1978,
uitspraak heeft gedaan over een
BEDOELDE BESLISSING VAN DE WERKG;EVER
beroep tegen de beslissing die een
- BEGRIP.
werkgever heeft genomen met het
oog op de voorbereiding van sociale 2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGverkiezingen, geen betrekking heeft
HEIDSCOMITE - VERKIEZING VAN' DE
op hetzelfde voorwerp en derhalve
AFGEVAARDIGDEN VAN HET PERSONEEL geen gezag van gewijsde heeft ten
VERPLICHTING VOOR DE ARBEIDSRECHTaanzien van de arbeidsrechter bij
BANK OM UITSPRAAK TE DOEN BIN,N'EN
23 DAGEN NA ONTVANGST VAN HET BEROEP
wie een beroep aanhangig is tegen
DAT IS INGESTELD TEGEN EEN IN ART. 6, K.B.
de beslissing van dezelfde werkge18 OKT. 1978, BEDOELDE BESLISSING VAW DE
ver .betreffende de organisatie van
WERKGEVER - BEGRIP.
latere sociale verkiezingen;
1" en 2" Hoewel art. 7, KB. 18 okt. 1978,

Overwegende dat, zelfs al waren
de in de twee onderdelen van het
middel uiteengezette grieven ge•grond, de beslissing dat de eiseressen zicb tevergeefs beroepen op het
gezag van het rechterlijk gewijsde
.van het vonnis van 19 januari 1979
·van de arbeidsrechtbank naar recht
verantwoord blijft;
Dat het middel niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;

bepaalt dat de arbeidsrechtbank waarbij het beroep is ingesteld tegen de in
art. 6 van genoemd besluit vermelde
beslissingen, uitspraak doet binhen
23 dagen na ontvangst van het beroep,
is die termijn niet op straffe van nii!tigheid voorgeschreven .
(ACCUMULATEURS TUDOR N.V. T. DE GROOTE)
ARREST ( vertalin!/}

(A.R. nr. 6979)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op .9 maart 1983 in laatste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Nijvel, afdeling Waver;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel .7 van bet koninklijk besluit van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de. werkplaatsen, gewijzigd
14 november 1983 - 3" kamer - Voor- bij koninklijk besluit van 5 november
zitter en verslaggever : de h. Delva, afde- 1982,
lingsvoorzitter - Gelijkluidende concludoordat verweerder reeds op 7 januari
sie van de h. Duchatelet, eerste advo- 1983, dag waarop bet inleidend vercaat-generaal - Advocaat : mr. Dela- zoekschrift ter griffie is neergelegd,
haye.
beroep had ingesteld, doch de rechtbank

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

-

301 -

pas op 9 maart 1983, dat is 61 dagen
later, vonnis heeft gewezen,
terwijl luidens de in het middel vermelde bepaling « het gerecht waarbij het
beroep is ingesteld, uitspraak doet binnen 23 dagen na ontvangst van het
beroep, na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk opgeroepen »
en de niet-naleving van de aldus voorgeschreven termijn een grond is tot nietighei4 van de beslissing;

Nr. 144
2'
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1° WEGVERKEER

BEWEGING VAN
LEGERKOLONNES VERPLICHT!NG OM
GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN · SCHIJF
WAAROP HET VERKEERSBORD C 3 IS AFGE·
BEELD OM RET VERKEER STIL TE LEGGEN TOEPASSINGSGEBIED.

Overwegende dat, ook al bepaalt
artikel 7 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 betreffende de 2° WEGVERKEER - PERSONEN, BEVOEGD
OM TE WAKEN OVER DE TOEPASSING VAN DE
ondernemingsraden en de comites
WEGVERKEERSWETI'EN ALSOOK VAN DETER
vodr veiligheid, gezondheid en verUITVOERING ERVAN VASTGESTELDE VEROR-·
fraaiing van de werkplaatsen, dat
DENINGEN - HANDELINGSBEVOEGDHE!D.
het gerecht waarbij het beroep is
ingesteld tegen de in artikel 6 van
het koninklijk besluit vermelde 3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZA~EN
- M!DDEL DAT HET HOF VERPLICHT OM FEIbeslissingen, uitspraak doet binnen
TELIJKE GEGEVENS NA TE GAAN - N!ET ONT23 dagen na ontvangst van het
VANKEL!JK MIDDEL.
beroep, die termijn niet op straffe
van nietigheid is voorgeschreven;
Dat het middel faalt naar recht;
Over. het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over hetderde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,

1" De beweging van militaire kolonnes

wordt geregeld door bevoegde personen of daartoe gemachtigde militairen;
de door art. 41.3.2 Wegverkeersreglement voorgeschreven verplichting om,
voor het stilleggen van het verkeer
gebruik te maken. van een schijf
waarop het verkeersbord C 3 is afgebeeld, geldt enkel voor de militairen
die gemachtigd zijn om de beweging
van militaire kolonnes te vergemakkelijken en niet voor bevoegde personen·
·zoals een agent van de militaire politie.
die de beweging van de legerkolonnes
regelt. (Artt. 3.11", 41.Ll", 41.3.2 Wegverkeersreglement.)

Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
14 november 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - GelijkJuidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten
mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

-

2" Geen enkele wettelijke of verorde-

nende bepaling schrijft voor dat een
persoon, bevoegd in de zin van art. 3·
Wegverkeersreglement, moet vergezeld
zijn van een ander bevoegd persoon
wanneer hij waakt over de naleving
van de Wegverkeerswetten en de tei'
uitvoering daarvan vastgestelde veror·
deningen.
3" Niet ontvankelijk is het middel dat

het Hof verplicht om feitelijke gegevens te onderzoeken en na te gaan (1).
'

t------......,,.....---------.....;.
(1) Zie Cass., 26 mei 1981 (A. C., 1980-81,

nr. 554).

-
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(CHAN WAIT. SCA!NI, INTERCOM·INTERVAPEUR
N.V., URBAINE N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3144)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 3 juni 1983 in boger
beroep gewezen door de Correctio:hele Recbtbank te Verviers;
I. In zoverre de voorziening is
gericbt tegen de beslissing op de
tegen eiseres ingestelde ·strafvorderin:g :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 4.!2, 4.3 en 41.3.2
van- het Wegverkeersreglement,
doordat het bestreden vonnis de beslissing van de eerste rechter bevestigt en
eiseres tot een geldboete veroordeelt
wegens onopzettelijke slagen of verwondingen, het niet regelen van haar snelheid zoals vereist door de omstandigheden en wegens het feit dat zij niet heeft
kunnen stoppen voor een te voorziene
hindernis; dat het vonnis haar tot een
andere geldboete veroordeelt, ter zake
daf ze niet onmiddellijk gevolg heeft
gegeven aan de bevelen van een bevoegd
persoon,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie voor de correctionele
rechtbank betoogde dat zij voorrang had,
dat ze niet had gezien dat een agent van
de militaire politie de beweging van een
legerkolonne aan het regelen was en dat
die agent geen gebruik had gemaakt van
een schijf waarop het verkeersbord C 3
was afgebeeld;
tweede onderdeel, de beweging van
een legerkolonne slechts kan worden
geregeld door bevoegde personen of
daartoe gemachtigde militairen en niet
door een enkele militair, wat het geval
was op de plaats van het ongeval;

weerder Scaini bestuurde pnve-wagen
die meereed in de voorrangsplichtige
legerkolonne :

Wat bet eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat bet bestreden
vonnis erop wijst dat : kracbtens
artikel 41.1 van bet Wegverkeersreglement de gang van militaire kolonnes wordt geregeld door bevoegde personen of daartoe gemacbtigde personen; de door artikel 41.3.2 van genoemd reglement
voorgescbreven verplicbting om
voor het stilleggen van bet verkeer
gebruik te maken van een scbijf
waarop bet verkeersbord c 3 afgebeeld is, slecbts geldt voor de militairen die gemacbtigd zijn om de .
beweging van legerkolonnes te regelen; die verplicbting niet geldt voor
de bevoegde personen, en de agent
van de militaire politie kracbtens
artikel 3.11° van bet Wegverkeersreglement een bevoegd persoon is
wanneer bij de beweging regelt van
de kolonnes van de Krijgsmacbt;
Dat bet vonnis aldus regelmatig
met redenen is omkleed en naar
recbt is verantwoord;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat geen enkele
wettelijke of reglementaire bepaling
voorscbrijft dat een bevoegd persoon in de zin van artikel 3 van bet
Wegverkeersreglement moet vergezeld zijn van een ander bevoegd
persoon wanneer bij waakt over de
naleving van de wegverkeerswetten
en de verordeningen tot uitvoering
van die wetten;
Dat dit onderdeel faalt naar recbt;

Wat bet derde onderdeel betreft:
derde onderdeel, die militair de kentekens van zijn functie niet droeg en uit
Overwegende dat de beweringen
het dossier niet kan worden opgemaakt van eiseres die geen steun vinden in
dat hij eenvan de bij artikel 4.2 van het de stukken waarop bet Hof vermag
Wegverkeersreglement omschreven beve- acbt te slaan, en die niet aan de feilen heeft gegeven; de wettelijke voorwaarden derhalve niet vervuld waren, tenrecbter zijn voorgelegd, bet Hof
zodat de voorranghebbende bestuurder zoti verplicbten om feitelijke gegeniet verplicht was te stoppen en door- vens op te zoeken en na te gaan,
gang te verlenen aan de door de ver- waartoe bet niet bevoegd is;

rr
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Dat dit onderdeel niet ontvanke- · RING - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN DE
lijk is;
BESL!SSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSEn overwegende dat de subVORDERING- SCHENDING VAN ART. 97 GW.
sta~tiEHe of op straffe van nietigheid
- BEGRIP.
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing Tegenstrijdig is het vonnis dat, na de
beklaagde met toepassing van art. 399,
overeenkomstig de wet is~ genomen;

eerste lid, Sw., strafrechtelijk te hebben veroordeeld wegens het opzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen met de omstandigheid dat deze
een ziekte of een ongeschiktheid tot
het verrichten van persoonlijke arbeid
hebben veroorzaakt, bij de uitspraak
over de burgerlijke rechtsvordering,
een geneesheer-deskundige aanwijst
met de taak het percentage en de duur
vast te stellen van de arbeidsongeschiktheid die het slachtoffer heeft
opgelopen en die gebeurlijk van blijvende aard zal zijn, hetgeen de eventualiteit van een blijvende arbeidsongeschiktheid impliceert. (Art. 97 Gw.)

II. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing op de
door verweerder Scaini tegen eiseres)ngestelde burgerlijke rechtsvorderipg :
Overwegende dat die beslissing
teg~n eiseres geen veroordeling uitspreekt die de verweerder ten goede
kmp.t;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Ill. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissingen op de
bmgerlijke rechtsvorderingen van
de verweersters, de naamloze vennootschap Intercom-Intervapeur en
de naamloze vennootschap Urbaine :
Overwegende dat eiseres geen
middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
16 november 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de .h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Thomas,
Verviers.

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3181) ~

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 juni 1983 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
~

I. Op de voorziening van eiser,
beklaagde :
A. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing op de
tegen de medebeklaagde Patureau
ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om zich tegen die
beslissing in cas·satie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
·

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

Nr. 145
2'

(MASSART T. PATUREAU)
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLUKE RECHTSVORDERING EN STRAFVORDE-

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

Overwegende dat het vonnis niet
zonder tegenstrijdigheid eiser, met

1-:=:< -----~

~· 304 toepassing vim artikel 399, eerste rechtsvordering; verwerpt de voorlid, van het Strafwetboek, op de ziening voor het overige; beveelt dat
strafvordering
kon
veroordelen van dit arrest melding zal worden
wegens opzettelijke slagen of ver- gemaakt op de kant van het gedeelwopctingen met de omstandigheid telijk vernietigde vonnis; veroordeelt
dat deze een ziekte of een onge- eiser. in de helft van de kosten van
sclj.iktheid' tot het verrichten van zijn voorziening; laat de overige kospe:tsoonlijke arbeid hebben veroor- ten ten laste van de Staat; verwijst
zaak,t, en tevens, bij de uitspraak de aldus beperkte zaak naar de Corover de burgerlijke rechtsvordering, rectionele Rechtbank te Luik, zitting
eeri geneesheer-deskundige kon aan- houdende in hoger beroep.
wij'zen met de opdracht het percen- .
16 november 1983 - 2' kamer- Voortage en de duur na te gaan van de zitter
: dt? h. Legros, eerste voorzitter arbeidsongeschiktheid die verweer- Verslaggever
: de h. Sace - Gelijkluister heeft opgelopen en die even- dende conclusie
van de h. Ballet, advotue'el van blijvende aard zal zijn, caat-generaal - Advocaat: mr. Bernard,
hetgeen de eventualiteit van een Luik.
blijvende arbeidsongeschiktheid niet
uitsluit;

C. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke Nr. 146
rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging
2' KAMER - 16 november 1983
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de niet VERHAAL OP DE RECHTER - BIJdefinitieve beslissing op de tegen
STAND VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN
CASSATIE VEREIST.
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering die voortvloeit uit eerstgeDaar het verhaal op de rechter een burnoemde beslissing;

II. Op de voorziening van eiser,
burgerlijke patij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan
verweerster tegen wie ze is gericht;
Dat de vborziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
door eiser voorgedragen middelen
die niet kunnen leiden tot ruimere
cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden
vonnis, in zoverre het uitspraak
dt>et over de tegen eiser Massart
ingestelde straf- en burgerlijke

gerlijk rechtsgeding is, kan het enkel
worden ingesteld bij een door een
advocaat bij het Hof van Cassatie
ondertekend verzoekschrift (1). (Artt.
478, 1080, 1140 tot 1147 Ger.W.)
(DREES J., DREES M.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3239)

HET HOF; - Gelet op het door
Jacobus Drees en Mathias Drees op
9 september 1983 ter griffie van het
Hof ingediende verzoekschrift tot
verhaal op de rechter, gericht tegen
onderzoeksrechter
Deloos-Lamers
en de -ambtenaren van het openbaar
ministerie van het arrondissement
Aarlen;
,_______........_________
{1) Cass.,
nr. 510).

11

april

1980

(A.C.,

1979-80,

·r , , .

-.---~~--

-

305 -

Gelet op de artikelen 1140 en 1141 4° STRAFVORDERING - WET 15 JUNI
van het Gerechtelijk Wetboek;
1899, ART. 24, § 1 - VERDACHTE MILITAIR DIE
DOOR DE GERECHTELIJKE OVERHEID NAAR
Overwegende dat het verhaal op
ZIJN KORPSCOMMANDANT IS VERWEZEN OM
de rechter een burgerlijk rechtsgeKRIJGSTUCHTELIJK TE WORDEN GESTRAFT
ding is, zodat, krachtens artikel478
- VERVAL VAN DE STRAFVORDERING;
van het Gerechtelijk Wetboek, de
bijstand vereist is van een advocaat
5° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZAbij het Hof van Cassatie;
KEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN
Overwegende dat het door de
CASSATIE OM NA TE GAAN OF DE FEITENeisers ingediende verzoekschrift niet
RECHTER NIET BIJ DE UITLEGGING VAN DE
is ondertekend door een advocaat
WETTELIJKE BEPALINGEN DE GRONDWET
bij het Hof; dat het niet ontvankeHEEFT MISKEND.
lijk is;
6° GRONDWET -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF VAN CASSATIE OM NA TE GAAN OF DE
FEITENRECHTER NIET BIJ DE UITLEGGING
VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN DE
GRONDWET HEEFT MISKEND.

Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt de eisers in
de kosten.
7° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
16 november 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.

- BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN CASSATIE OM NA TE GAAN OF DE FEITENRECHTER
NIET BIJ DE UITLEGGING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN DE GRONDWET HEEFT
MISKEND.

8° GRONDWET VOOR DE WET -

ART. 6 - BELGEN GELIJK
BEGRIP.

9° MILITAIR Nr. 147

2•
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1° LEGER -

WET 14 JAN. 1975, ART. 43 VERBOD OM EEN MILITAIR VOOR HETZELFDE
FElT TWEEMAAL TE STRAFFEN, ENERZIJDS
TUCHTSTRAFRECHTELIJK,
ANDERZIJDS
RECHTELIJK.

2° MILITAIR -

WET 14 JAN. 1975, ART. 43 VERBOD OM EEN MILITAIR VOOR HETZELFDE
FElT TWEEMAAL TE STRAFFEN, ENERZIJDS
TUCHTSTRAFRECHTELIJK,
ANDERZIJDS
RECHTELIJK.

3° MILITAIR -

WET 15 JUNI 1899, ART. 24, § 1
VERDACHTE MILITAIR DIE DOOR DE
GERECHTELIJKE OVERHEID
NAAR
ZIJN
KORPSCOMMANDANT IS VERWEZEN OM
KRIJGSTUCHTELIJK TE WORDEN GESTRAFT
- VERVAL VAN DE STRAFVORDERING.

WET 15 JUNI 1899, ART. 24, § 1
VERDACHTE MILITAIR DIE DOOR HET
OPENBAAR
MINISTERIE
NAAR
ZIJN
KORPSCOMMANDANT IS VERWEZEN OM
KRIJGSTUCHTELIJK TE WORDEN GESTRAFT
- RECHTERLIJKE BESLISSING DAT DIE VERWIJZING DE STRAFVORDERING DOET VERVALLEN - GEEN SCHENDING VAN ART. 6 GW.

10° MILITAIR -

WET 15 JUNI 1899, ART. 24,
§ 1 - VERDACHTE MILITAIR DIE DOOR HET
OPENBAAR
MINISTERIE
NAAR
ZIJN
KORPSCOMMANDANT IS VERWEZEN OM
KRIJGSTUCHTELIJK TE WORDEN GESTRAFT
- DRAAGWIJDTE VAN DIE VERWIJZING ..

11° OPENBAAR MINISTERIE -

WET
15 JUNI 1899, ART. 24, § 1 - VERDACHTE MILITAIR DIE DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE
NAAR ZIJN KORPSCOMMANDANT IS· VERWEZEN OM KRIJGSTUCHTELIJK TE WORDEN
GESTRAFT - DRAAGWIJDTE VAN DIE VERWIJZING.

12° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING MET
BETREKKING TOT DE STRAFVORDERING.
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13° STRAFVORDERING

VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - DRAAG·
WIJDTE VAN DIE BEPALING MET BETREKKING TOT DE STRAFVORDERING.

14° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 HOGER BEROEP VAN DE PARTIJ DIE IS BENADEELD DOOR EEN MISDRIJF, GEPLEEGD
DOOR EEN MILITAIR DIE DOOR DE GERECHTELIJKE OVERHEID NAAR ZIJN KORPSCOMMANDANT IS VERWEZEN OM KRIJGSTUCHTELIJK TE WORDEN GESTRAFT - GEEN SCHENDING VAN ART. 6, § 1, VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS.

15° MILITAIR -

WET 15 JUNI 1899, ART. 24,
§ 1 - VERDACHTE MILITAIR DIE DOOR DE
GERECHTELIJKE
OVERHEID
NAAR
ZIJN
KORPSCOMMANDANT IS VERWEZEN OM
KRIJGSTUCHTELIJK TE WORDEN GESTRAFT
VERVAL VAN DE STRAFVORDERING GEEN SCHENDING VAN ART. 6, LID 1, VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.

5", 6" en 7" Het Hof van Cassatie is

bevoegd om na te gaan of de feitenrechter niet, bij de uitlegging van de
wettelijke bepalingen, de Grondwet
heeft miskend (2). (Impliciete oplossing.)
8" en 9" Art. 6 Gw., waarin het beginsel

is neergelegd dat de Belgen gelijk zijn
voor de wet, betekent dat allen die
zich in een zelfde situatie bevinden,
gelijk moeten worden behandeld; het
sluit echter niet uit dat voor bepaalde
categorieen van personen een onderscheid wordt gemaakt, mits dat onderscheid niet willekeurig is en dus kan
worden verantwoord (3); die grondwettelijke bepaling wordt niet geschonden
door de rechter die beslist dat, wanneer een militair met toepassing van
art. 24, § 1, wet 15 juni 1899, gewijzigd
bij art. 44, wet 14 jan. 1975, door
het openbaar ministerie naar zijn
korpscommandant wordt verwezen om
krijgstuchtelijk te worden gestraft, de
strafvordering vervalt.

16° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 14 VERBOD VAN DISCRIMINATIE - BEGRIP.

10" en 11" Door in voorkomend geval
aileen aan het openbaar ministerie de
bevoegdheid toe te kennen om te oor1" en 2" Hoewel met name in art. 417
delen of er, gelet op de geringe ernst
van het misdrijf, grand bestaat om een
Ger. W: het beginsel is neergelegd dat
de strafvordering en de tuchtvordering
militair naar diens korpscommandant
wegens hun verschillend voorwerp en
te verwijzen om hem krijgstuchtelijk
doel los van elkaar staan, blijkt nochte doen straiten, ontneemt art. 24, § 1,
tans uit de opzet van de wet van
wet 15 juni 1899, gewijzigd bij art. 44
wet 14 jan. 1975, aan de rechtbanken
14 januari 1975 en uit art. 43 dat, wat
de straf- en tuchtvordering ten aanzien
de bevoegdheid niet om over geschilvan militairen betreft, een militair
len omtrent burgerlijke rechten te
voor een en hetzelfde feit niet tweebeslissen, laat het de mogelijkheid om
een burgerlijke rechtsvordering in te
maal, enerzijds strafrechtelijk, anderzijds tuchtrechtelijk, kan worden
stellen, onverkort bestaan en kent aan
gestraft (1).
het openbaar ministerie het recht toe
om binnen de bij de wet bepaalde
3" en 4" Wanneer, gelet op de ogenschijngrenzen te kiezen tussen het instellen
van de strafvordering en het op gang
Jijk geringe ernst van het misdrijf, een
verdachte militair, met toepassing van
brengen van de tuchtvordering, die in
de regel geen betrekking heeft op .de
art. 24, § 1, wet 15 juni 1899, gewijzigd
in art. 92 Gw. bedoelde geschillen.
bij art. 44, wet 14 jan. 1975, door de
bevoegde gerechtelijke overheid naar
zijn korpscommandant is verwezen om 12" en 13" In zoverre art. 6.1 Verdrag
krijgstuchtelijk te worden gestraft,
Rechten van de Mens de strafvordeverdwijnt het strafrechtelijk kenmerk
ring betreft, beoogt het enkel de
van het feit, zodat de strafvordering
bescherming van degene tegen wie
een strafvervolging wordt ingesteld en
vervalt.
niet van degene die beweert door een
misdrijf benadeeld te zijn; die bepaling
(1) Zie verklaring van de h. Begerern, minishoudt niet in dat de actiemogelijkhe-

ter van Justitie, tijdens de zitting van de
Karner van 18 jan. 1899, Gedr. St. Kamer,
biz. 374; zie J. GILISSEN, « Droit penal et droit
disciplinaire rnilitaire », Rev. dr. pen. et crim.,
1975-1976, biz. 283 e.v., inz. biz. 340 tot 342.

(2) Cass., 20 nov. 1975 (A.C., 1976, 359).
(3) Cass., 21 dec. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 243).
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den van het openbaar ministerie en gewijzigd bij artikel 44 van de wet van
van de benadeelde dezelfde moeten 14 januari 1975 houdende het tuchtreglezijn (4).
ment van de krijgsmacht, 6, inzonderheid lid 1 en 14 van het Verdrag tot
14° en 15° Oak al vervalt de strafvorde- Beschermi~g van de Rechten van de
ring wanneer de procedure va.Il ~rt. 2~•. Mens en de Fundamentele Vrijheden,
§ 1, wet 15 juni 1899, gewiJzigd biJ
doordat het arrest, met bevestiging
art. 44 wet 14 jan. 1975, wordt gevolgd, van de beroepen beschikking, de vervoltach heeft degene die zich door een gingen die tegen verdachte Willy F~~trez
misdrijf benadeeld acht, steeds ..de zijn ingesteld, ter zake dat hlJ .~P
mogelijkheid om voor de burgerliJke 1 februari 1979 te Waterloo opzettehJk
rechter een op dat misdr1jf gegronde slagen of verwondingen heeft toegeburgerlijke rechtsvordering in te stel- bracht aan eiser, niet ontvankelijk verlen zodat z1jn door art. 6 Verdrag klaart, eiser in de kosten verwij st en
Re~hten van de Mens gewaarborgde hem tot betaling van een frank schaderecht op een eerlijke en openbare vergoeding aan verdachte veroordeelt,
behandeling van zijn zaak, binnen een voornamelijk op grand dat de procureur
redelijke termijn, door een onafhan- des Konings te Nijvel, met toepassing
kelijke en onpartijdige rechterlijke
titel I van het Wetboek van Militaire
instantie, welke bij de wet is ingesteld, van
Strafvordering, artikel 24, vervangen
niet is geschonden.
door artikel 44 van de wet van 14 januari
16° Art. 14 Verdrag Rechten van de 1975, verdachte op 23 maart 1979 naar
Mens verbiedt discriminatie slechts diens korpscommandant heeft verwezen
met betrekking tot het genot van de om hem krijgstuchtelijk te doen straffen
door het Verdrag gewaarborgde rech- wegens de feiten waarvan hij wordt verten en vrijheden; in zoverre art.. 6.1 fl.acht; dat « in het bij artikel 44 van de
van het Verdrag enkel de bescherming wet van 14 januari 1975 omschreven
beoogt van degene tegen wie een straf- geval ... de verdachte militair die naar de
vervolging wordt ingesteld en nie_t v~~ tuchtoverheid wordt verwezen, achteraf
degene die beweert door een mJsdnff niet strafrechtelijk mag worden vervolgd
hetzelfde misdrijf; dat die beslissing
benadeeld te zijn (5), is art. 14 juncto voor
art. 6 in zoverre het op die rechtsvor- van het openbaar ministerie om de verdering betrekking heeft, niet geschikt dachte te verwijzen, impliceert dat de
om te worden aangevoerd door degene zaak door hem niet verder wordt behandie zich door dat misdrijf benadeeld deld en dat de strafvordering vervalt; dat
zij helemaal niet gelijk te stellen is aan
acht.
de beslissing om te seponeren, welke
steeds voorlopig is •,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 24,
(HEENEN T. FAUTREZ)
§ 1, van het Wetboek van Militaire Strafvordering, gewijzigd bij artikel ~4 van
ARREST ( vertaling)
genoemde wet van 14 januan 1975
bepaalt dat « het gewone of het mili~aire
(A.R. nr. 3116)
openbaar ministerie, de kamer van mbeschuldigingstelling of de raadkamer, de
HET HOF; - Gelet op het bestre- rechterlijke commissie bij het Militair
den arrest, op 26 mei 1983 geweze~ Gerechtshof of bij een krijgsraad en elke
door de kamer van inbeschuldl- strafrechtbank die wordt belast met de
gingstelling van het Hof van Beroep vervolging van een misdrijf dat weil!-i~
ernstig schijnt te zijn, de verdachte mihte Brussel;
tair mogen verwijzen naar diens
Gelet op het arrest van 19 oktober korpscommandant om hem krijgstuchte1983 van het Hof;
lijk te doen straffen »; noch de eenvoudige beslissing waarbij het openbaar
Over het middel, afgeleid uit de schen- ministerie de verwijzing naar de tuchtding van de artikelen 6, 92, 107 van de overheid beveelt, vooraleer een gerecht
Grondwet 417 van het Gerechtelijk Wet- kennis heeft genomen van de aan de
hoek, titei I van het Wetboek van Mili- verdachte militair verweten feiten, noch
taire Strafvordering, artikel 24, § 1, de tuchtstraf die na de beslissing van
het openbaar ministerie door de
(4) en (5) Cass., 7 sept. 1982 (A.C., 1982-83, korpscommandant eventueel wordt uitgenr. 18).
sproken, de strafvordering kunnen doen
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vervallen; de omstandigheid dat de verdachte op grond van een eenvoudige
beslissing van het openbaar ministerie
wordt verwezen naar de tuchtoverheid
niet verhindert dat achteraf, wegens
dezelfde feiten, tegen de militair waarop
die beslissing betrekking heeft, vervolgingen .worden ingesteld, hetzij door het
openbaar ministerie, hetzij ten gevolge
van een burgerlijke partijstelling (scherrding van de artikelen 417 van het
Gerechtelijk Wetboek, en 24, § 1, van
titel I van het Wetboek van Militaire
Strafvordering, gewijzigd bij artikel 44
van genoemde wet van 14 januari 1975);

ten waarop theoretisch correctionele of
criminele straffen gesteld zijn; voormelde bepaling, in die zin opgevat, in
strijd zou zijn met de grondwettelijke
regel volgens welke « geschillen over
burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de
bevoegdheid van de rechtbanken behoren » en bet arrest derhalve die bepaling
buiten toepassing had moeten Iaten
(schending van de artikelen 92 en 107
van de Grondwet);
subsidiair, vierde onderdeel, de uitlegging die het arrest aan artikel 24, § 1,
van het Wetboek van Militaire Strafvordering heeft zou, zo ze werd gevolgd, tussubsidiair, tweede onderdeel, zo arti- sen burgers en militairen een niet te verkel 24, § 1, van het Wetboek van Mili- antwoorden onderscheid scheppen met
taire Strafvordering aldus moet worden betrekking tot het recht op een eerlijk
uitgelegd dat de strafvordering vervalt proces over de gegrondheid van elke
wanneer het gewone of het militaire beschuldiging in strafzaken; artikel 24,
openbaar ministerie de verdachte op § 1, aldus de artikelen 6 en 14 van het
. grond van een eenvoudige beslissing Verdrag tot Bescherming van de Rechnaar de tuchtoverheid verwijst, die bepa- ten van Mens zou schenden en het
ling een uitzonderlijk voorrecht zou arrest die bepaling buiten toepassing
scheppen ten gunste van de !eden van de had moeten Iaten (schending van de artikelen 107 van de Grondwet, inzonderheid
krijgsmacht, zulks immers zou beteke- lid 1, en 14 van het Verdrag tot Beschernen dat tegen een lid van de krijgsmacht ming van de Rechten van de Mens en de
op grond van een discretionaire beslis- Fundamentele Vrijheden) :
sing van de procureur des Konings of de
krijgsauditeur en zonder dat de feiten
aan een onderzoeksgerecht zijn voorgeOver het middel in zijn geheel :
legd, nooit meer strafrechtelijke vervolOverwegende dat, hoewel met
ging zou kunnen worden ingesteld name in artikel 417 van het Gerechwegens misdrijven waarop correctionele
of criminele straffen staan; voormelde telijk Wetboek het beginsel is neerbepaling aldus, in de uitlegging die het gelegd dat de strafvordering en de
arrest eraan geeft, tussen de !eden van tuchtvordering wegens hun verschilde krijgsmacht of de overige justitiabe- lend voorwerp en doel los van
len een op geen enkel objectief of rede- elkaar staan, nochtans uit de opzet
lijk criterium berustende discriminatie van de wet van 14 januari 1975 houzou invoeren, hetgeen in strijd zou zijn dende het tuchtreglement van de
met bet beginsel dat alle burgers gelijk
zijn voor de wet; die bepaling derhalve krijgsmacht en uit artikel 43 ervan
in strijd zou zijn met artikel 6 van de blijkt dat de wetgever, wat de verGrondwet en bet arrest ze buiten toepas- houding tussen straf- en tuchtvordesing had moeten Iaten (schending van de ring betreft, nieuwe regels heeft
artikelen 6 en 107 van de Grondwet);
voorgeschreven die verbieden dat

subsidiair, derde onderdeel, zo artikel 24, § 1, van bet Wetboek van Militaire Strafvordering moet worden uitgelegd in de zin die bet arrest eraan geeft;
bet openbaar ministerie, met uitsluiting
van elke mogelijkheid tot beroep,
bevoegd zou worden om feiten die wanbedrijven of misdaden opleveren, definitief te onttrekken aan de kennisneming
van militaire of de gewone strafgerechten; bet openbaar ministerie aldus de
bevoegdheid zou krijgen om op onaantastbare wijze te oordelen over bet
schijnbaar niet ernstig karakter van fei-

een militair voor een en hetzelfde
feit tweemaal, enerzijds strafrechteIijk,
anderzijds
tuchtrechtelijk,
wordt gestraft; dat uit de memorie
van toelichting bij de wet blijkt dat
die vernieuwing is ingegeven door
rechtvaardigheids- en billijkheidsoverwegingen, aangezien, enerzijds,
de volledige loskoppeling van de
straf- en de tuchtvordering zou lei'
den tot blijkbaar onbillijke beslissingen, zoals het opleggen van twee
straffen voor een en dezelfde fout of
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- 309 het uitspreken van een tuchtstraf na verantwoord op grond van het specieen vrijspraak en aangezien, ander- fiek karakter van bet militaire
zijds, die loskoppeling zou indruisen !even;
tegen bet eigensoortig karakter van
Dat artikel 24, § 1, van de wet van
de regels betreffende de bestraffing 15 juni 1899, gewijzigd bij artikel 44
van militairen;
van de wet van 14 januari 1975, door
Overwegende bovendien dat uit de in voorkomend geval aileen aan het
wetsgeschiedenis van artikel 24 van openbaar ministerie de bevoegdheid
de wet van l5 juni 1899 houdende toe te kennen om te oordelen of er,
titel I van het Wetboek van Militaire gelet op het weinig ernstig karakter
Strafvordering blijkt dat, wanneer van bet misdrijf, grond bestaat om
het openbaar ministerie beslist om een militair naar diens korpscomde verdachte militair naar diens mandant te verwijzen om hem
korpscommandant te verwijzen om krijgstuchtelijk te doen straffen, de
hem krijgstuchtelijk te doen straf- rechtbanken de bevoegdheid niet
fen, het strafrechtelijk karakter van ontneemt om geschillen over burgerlijke rechten te beslechten, de mogebet feit verdwijnt;
lijkheid om een burgerlijke rechtsDat noch uit de tekst van arti- vordering in te stellen, onverkort
kel 44 van de wet van 14 j anuari laat bestaan en aan bet openbaar
1975, noch uit de wetsgeschiedenis ministerie het recht toekent om binervan blijkt dat de wetgever van nen de bij de wet bepaalde grenzen
1975 de strekking van voormeld arti- te kiezen tussen bet instellen van de
kel 24 op dit punt heeft willen wijzi- strafvordering en het op gang brengen;
gen van de tuchtvordering, die in de
Overwegende dat uit die conside- regel geen betrekking heeft op de in
ransen kan worden afgeleid dat de artikel 92 bedoelde geschillen;
strafvordering vervalt wanneer, met
Overwegende dat de uitlegging al
toepassing van artikel 24, § 1, van evenmin de artikelen 6, inzonderde wet van 15 juni 1899 houdende heid lid 1, en 14 van het Verdrag tot
titel I van het Wetboek van Militaire Bescherming van de Rechten van de
Strafvordering, gewijzigd bij arti- Mens en de Fundamentele Vrijhekel 44 van genoemde wet van den schendt;
14 januari 1975, een militair door de
Overwegende, enerzijds, dat artibevoegde
gerechtelijke overheid kel 6.1 van genoemd Verdrag, in
naar zijn korpscommandant wordt zoverre het betrekking heeft op de
verwezen om een tuchtstraf te strafvordering, enkel strekt tot
ondergaan;
bescherming van degene tegen wie
Overwegende dat die uitlegging een strafvervolging is ingesteld en
niet onverenigbaar is met de artike- niet van degene die zich door een
misdrijf benadeeld acht; dat die
len 6 en 92 van de Grondwet;
bepaling niet impliceert dat bet
Dat· artikel 6, waarin bet beginsel openbaar ministerie en de benais neergelegd dat de Belgen gelijk deelde partij dezelfde mogelijkhezijn voor de wet, betekent dat allen den moeten hebben om een rechtsdie· zich in eenzelfde situatie bevin- vordering in te stellen; dat, ook al
den, gelijk moeten worden behan- vervalt de strafvordering wanneer
deld, doch niet uitsluit dat voor de procedure van artikel 24, § 1, van
bepaalde categorieen van personen de wet van 15 juni 1899 wordt
een onderscheid wordt gemaakt, op gevolgd, degene die zich door een
voorwaarde evenwel dat dit onder- misdrijf benadeeld acht, steeds de
scheid niet willekeurig is en dus mogelijkheid heeft om voor de burkan worden verantwoord; dat het gerlijke rechter een op dat misdrijf
door het middel bekri tiseerde ver- gegronde burgerlijke rechtsvordeschil in behandeling kan worden ring in te stellen, zodat zijn door
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artikel 6 van het Verdrag gewaarborgde recht op een eerlijke en
openbare behande1ing van zijn zaak,
binnen een redelijke termijn, door
een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijk instantie, welke bij de
wet is ingesteld, niet is geschonden;
Overwegende, anderzijds, dat artike114 van het Verdrag discriminatie
s}echts verbiedt met betrekking tot
het genet van de door het Verdrag
gewaarborgde rechten en vrijheden;
dat artike} 6, lid 1, van het Verdrag,
in zoverre het op de strafvordering
betrekking heeft, enkel strekt tot
bescherming van degene tegen wie
een strafvervolging is ingesteld en
.
d
d"
· h d
h
niet van egene Ie ZlC
oor et
misdrijf benadeeld acht, zodat artikel 14 juncto artikel 6, in zoverre
het op die rechtsvorderingbetrekking heeft, niet geschikt is om te
worden aangevoerd door degene die
zich door dat misdrijf benadeeld
acht;
Overwegende dat het bestreden
arrest vaststelt dat de procureur des
·
1 t' h d b 1' t
K on1ngs
rege ma 1g a
es IS om
verweerder naar diens korpscommandant te verwi]zen om hem
krijgstuchtelijk te doen straffen; dat
· b }' d d
f
het a ld US wethg es 1st at e stra vordering tegen verweerder vervallen is en dat de tegen hem inge·
· t
tv k
s t e ld e vervo lg1ngen n1e on an e-·
lijk zijn;
Dat het onderdeel kan worden
aangenomen;

Nr. 148

1' KAMER - 17 november 1983
BURGER1o CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN _ MIDDEL GEGROND OP WETTELIJKE BEPALINGEN OF OP EEN RECHTSBEGINSEL DIE NOCH VAN OPENBARE ORDE
NOCH DWINGEND ZIJN - MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE APPELRECHTER EN WAAROVER DEZE EVENMIN UIT EIGEN INITIATIEF
HEEFT BESLIST - NIEUW MIDDEL - NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

i---::----------------

Ret was van oordeel dat volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van
14 januari 1975 het door die wet aan het openbaar ministerie toegekende recht om de verdachte militair naar diens korpscommandant
te verwijzen om hem een tuchtstraf te doen
ondergaan, wanneer het misdrijf weinig ernstig schijnt, « verwant is met het recht om te
vermanen dat door het openbaar ministerie in
bepaalde bijzondere gevallen kan worden uit-geoefend wanneer het niet wenselijk is de
zaak bij de wijzende rechtscoll~ges aanhangig
te maken » (Memorie van Toelichting, Pari.
Besch. K., zitt. 1971-1972, 373, nr. 1, biz. 9).
Ret deed opmerken dat, wanneer het openbaar ministerie het niet wenselijk oordeelt een
persoon tegen wie aanwijzingen bestaan dat
bij de dader is van een weinig ernstig scbijnend misdrijf, te vervolgen voor het vonnisgerecbt, en op grond daarvan beslist de zaak te
seponeren na die persoon een vermaning te
bebben gegeven, zodanige beslissing de strafvordering niet doet vervallen; volgens bet O.M.
is dit ook zo met de beslissing die bet openbaar ministerie op grond van art. 24 wet van
15 juli 1899 kan treffen en waarbij de verdachte militair naar zijn korpscommandant
wordt verwezen om een tucbtstraf te ondergaan.
Bovendien, onderstreepte het O.M., wanneer
ten gevolge van zodanige beslissing de
korpscommandant aan de betrokken militair
een tucbtstraf oplegt, doeteen dergelijke straf
in de huidige stand van de wetgeving de strafOm die redenen, verwerpt de vordering
a! evenmin vervallen. Immers,
voorziening; veroordeelt eiser in de betoogde bet O.M., volgens een algemeen
rechtsbeginsel
dat met name in art. 417 Ger.W.
kosten.
is neergelegd en op het militaire recht van toe16 november 1983 - 2' kamer- Voor- passing is, staan de strafvordering en de tuchtvordering wegens hun verschillend voorwerp
zitter : de h. Legros, eerste voorzitter van elkaar; die zelfstandigheid heeft tot
Verslaggever : de h. Sace - Anderslui- los
gevolg dat bet beginsel « non bis in idem » en
dende conclusie (6) van de h. Velu, advo- bet beginsel van het gezag van het rechterlijk
caat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpa- gewijsde in de regel niet van toepassing is op
trick.
de verbouding tussen beide vorderingen; hier·uit volgt dat in de regel, enerzijds, een tucbt-------------------1· rechtelijke beslissing juridisch gezien geen
(6) Ret openbaar ministerie had tot cassatie enkele invloed kan hebben op de achteraf voor
geconcludeerd op grond van de overweging dat betzelfde feit ingestelde strafvordering en,
althans het eerste onderdeel van het middel anderzijds, een strafrechtelijke beslissing
gegrond was.
-vanuit juridiscb oogpunt geen gevolgen kan
(Zie vervolg nota volgende kolom.)
(Zie vervolg nota volgende biz.)

---.:T
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2° ARBEIDSONGEVAL

bepalingen of op een rechtsbeginsel
die noch van openbare orde noch
dwingend zijn, dat niet aan de appelrechter is voorgelegd en waarover deze
evenmin uit eigen initiatief heeft
beslist (1).

WERKNEMER
VERVULT EEN OPDRACHT - ONGEVAL OVERKOMEN TIJDENS EEN VERPLAATSING - VERPLAATSING MAAKT NOODZAKELIJK DEEL UIT
VAN DE OPDRACHT- GEVOLGEN - BEGRIP.

1" Nieuw en derhalve niet ontvankelijk

is het tot staving van een cassatiebe- 2" Naar recht verantwoord is de beslisroep in burgerlijke zaken aangevoerd
sing dat een ongeval, dat aan een
middel dat gegrond is op wettelijke
werknemer is overkomen tijdens een
verplaatsing, een arbeidsongeval is en
niet een ongeval op de weg naar en
van het werk, wanneer de rechter, die,
(Vervolg nota 6 van arrest nr. 147.}
nu hij uit zijn feitelijke vaststellingen
wettig heeft afgeleid dat de genoemde
hebben voor de achteraf voor hetzelfde
feit ingestelde tuchtvordering (Cass., 2. nov.
verplaatsing van de ene arbeidsplaats
1891, Bull. en Pas., 1891, I, 2.78); H. BoSLY,
naar de andere noodzakelijk deel uit«
Des rapports entre !'action p{male et
maakte van de opdracht van die werk!'action disciplinaire en droit militaire », in
nemer, oordeelt dat het ongeval, overAction p{male et action disciplinaire, Straats;
komen tijdens die verplaatsing, is
burg 1960, biz. 35 e.v.; Rep. prat. dr. b.,
gebeurd tijdens de uitvoering van de
V' Chose jugee, nr. 2.2.7; W. VAN HAUWERT,
arbeidsovereenkomst en
derhalve,
« Interference des actions publique et disciplinaire », Rev. dr. pen. et crim., 1970-1971, ·
behoudens tegenbewijs, wettig geacht
biz. 477 e.v., inz. biz. 487-488). Het openbaar
wordt als overkomen door het feit van
ministerie herinnerde eraan dat de rechter de
de uitvoering van die overeenkomst en
toepassing van het beginsel dat straf- en tuchtdat, ten deze, dat tegenbewijs niet
vordering los van elkaar staan, in een welbewordt geleverd (2). (Art. 7, tweede lid,
paalde aangelegenheid slechts kan weigeren
Arbeidsongevallenwet.)
wanneer en enkel in zoverre de wetgever uitdrukkelijk daarvan heeft willen af.wijken (procureur-generaal Ganshof van der Meersch,
.. « Propos sur le texte de Ia loi et les principes
generaux du droit », openingsrede van 1 september 1970, biz. 44, 45 en 65).
Naar luid van art. 43 Wet van 14 jan. 1975
mogen aan een militair geen tuchtstraffen
worden opgelegd : 1" voor dezelfde feiten als
die waarvoor hij door de strafrechter veroordeeld is, zelfs niet wanneer het gepleegde misdrijf tevens een krijgstuchtelijk vergrijp is,
2." wanneer hij door de strafrechter onschuldig
is verklaard aan de hem toegeschreven feiten.
Hoewel, volgens het openbaar ministerie, uit
die wettekst en de parlementaire voorbereiding
ervan duidelijk bleek dat de wetgever uitdrukke!ijk heeft willen afwijken van de regel valgens welke een strafrechtelijke beslissing ten
aanzien van een militair geen invloed kan
hebben op de achteraf voor hetzelfde feit ingestelde tuchtvordering, dan tach blijkt nergens
uit de wet of uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 januari 1975 dat de
rechter mag afwijken van de regel volgens
welke een tuchtrechtelijke beslissing ten aanzien van een militair geen gevolgen kan hebben voor de achteraf voor hetzelfde feit ingestelde strafvordering. In het bijzonder bevat de
wet van 14 januari 1975 nergens de regel dat
een militair geen tweemaal voor hetzelfde feit
mag worden gestraft : eenmaal strafrechtelijk,
eenmaal tuchtrechtelijk (contra : J. Gilissen,
« Droit penal et droit disciplinaire militaires, A
propos du nouveau reglement de discipline des
forces armees », Rev. dr. pen. et crim.,
1975-1976, biz. 2.83 e.v., inz. biz. 345). Het openbaar ministerie onderstreepte dat, in de com-

1-------------------mentaar bij het toekomstige artike1 43, 1", van
die wet de memorie van toelichting erop wijst
- wat heel iets anders is - dat << krachtens
die bepaling de militair niet tweemaal wegens
eenzelfde feit kan worden gestraft, een eerste
maal op grand van het strafrecht, de tweede
maal op grand van het tuchtrecht (Pari. Besch.
K., 1971-1972., 373, nr. 1, biz. 9).
Derh~lve vond het openbaar ministerie dat
het arrest waarbij werd vastgesteld dat de procureur des Konings verweerder regelmatig
naar diens korpscommandant had verwezen
om hem een tuchtstraf te doen ondergaan en
dat als gevolg van die verwijzing aan verweerder een tuchtstraf, ten deze een terechtwijzing, was opgelegd, onwettig had beslist dat de ·
tegen verweerder ingestelde strafvordering
vervallen was en dat de tegen hem ingestelde
vervolgingen niet ontvankelijk waren.

Nota's arrest nr. 148 :

I

(1) Cass., 3 maart 1983 (A.C., 1982.-83,
nr. 367); zie oak Cass., 2.6 juni 1980, inz. de
motieven (ibid., 1979-80, nr. 683); zie oak de
conclusie van proc.-gen. Duman, toen eerste
adv.-gen., voor het arrest van 19 jan. 1978
(Bull. en Pas., 1978, I, 576) en de conclusie van
proc.-gen. Krings, toen adv.-gen., voor het
arrest van 9 okt. 1980 (ibid., 1981, I, 159).

I

(2.) Zie Cass., 3 mei 1978, twee arresten
(A.C., 1978, 102.6).
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«

(• ZURICH» N.V.
DE SOCIALE VOORZORG • C.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6856)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1981
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
van de artikelen 3, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, 46, 47 van de Arheidsongevallenwet van 10 april 1971, 19 van de wetten
op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arheidsongevallen, gecoordineerd hij koninklijk hesluit van 26 septen:ber 1931, gewijzigd hij het enig
arbkel van de wet van 11 juni 1964, en
97 van de Grondwet,
sc~ending

doordat het arrest erop wijst dat de
rechtsvordering van eiseres strekte tot
terughetaling van de hedragen die zij
heeft betaald « als arbeidsongevallenverzekeraar van de vennootschap, werkgever van de getroffenen door een verkeersongeval dat op 22 oktoher 1951 om
5 uur 's morgens op het grondgehied van
Aschaffenhurg (Duitse Bondsrepubliek)
is geheurd, en waarvoor Pieter Coek aansprakelijk is », voorts zegt dat « de
gemeenrechtelijke vordering, nu zij in
dit geval wordt uitgeoefend door de
arbeidsongevallenverzekeraar van de
werkgever van de getroffenen, welke
verzekeraar in hun rechten of in die van
hun rechthebbenden is getreden tot
heloop van zijn uithetalingen, tegen de
verzekeraar van de aansprakelijkheid
van de werkgever, slechts gegrond is in
zoverre het ·litigieuze ongeval een ongeval is op de weg naar en van het werk
en niet een arbeidsongeval; dat zulks
voortvloeit uit de desbetreffende wetsbepalingen, die de eerste 'rechter terecht
vermeldt, met name artikel 19, derde lid,
van de geco6rdineerde wetten op de
arbeidsongevallen, gewijzigd bij het enig
artikel van de wet van 11 juni 1964 en
uit de artikelen 16 (lees 46) en 47 va~ de
wet van 10 april 1971 », en vervolgens
beslist, op grond van de wettelijke hepalingen die het vermeldt, dat « het litigieuze ongeval wel degelijk een arheidsongeval is >>, en aldus, bij wijze vim
bevestiging, de oorspronkelijke vordering van eiseres verwerpt,

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 3,
eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek,
in zoverre daarin een regel van internationaal privaatrecht is vervat volgt dat
de politiewetten van een Sta~t van toep~ssing zijn op de in die Staat gepleegde
fe1ten, ongeacht de nationaliteit van de
betrokken personen; de wetten die de
hestanddelen van het feit dat delictuele
of quasi-delictuele aansprakelijkheid
teweegbrengt, alsmede de omvang en de
wijze van vergoeding hepalen evenals de
bedingen van vrijstelling of heperking
van aansprakelijkheid, politiewetten zijn
in de zin van artikel 3, eerste lid van
het Burgerlijk Wetboek; de rechts~orde
ring tot vergoeding van de schade veroorzaakt
door
een
in
Duitsland
gepleegde onrechtmatige daad door de
Duitse v;ret wordt heheerst; het arrest,
dat Belg1sche rechtsregels toepast om te
heslissen dat de bestuurder van een
voertuig dat in Duitsland een ongeval
heeft veroorzaakt, niet aansprakelijk is,
en om de verzekeraar van de burgerlijke
aansprakelijkheid van die bestuurder
van elke verp~ichting vrij te stellen, artikel 3, eerste hd, van het Burgerlijk Wethoek schendt en de artikelen 46, 47 van
de wet van 10 april 1971 en 19, derde lid,
van de geco6rdineerde wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit
de arheidsongevallen verkeerd toepast;
tweede onderdeel, de rechter die vaststelt of moet vaststellen dat hij op de
hem voorgelegde feiten regels van
yreemd :echt moet toepassen, verplicht
IS
de mhoud van de toepasselijke
vreemde wet na te gaan en te hepalen;
het arrest, door de inhoud van de
vreemde wet die het had moeten toepassen niet te bepalen, de artikelen 3, eerste
lid, van het Burgerlijk Wethoek en 97
van de Grondwet schendt :
Over de grond van niet-ontvankedoor verweerster tegen het
m1ddel opgeworpen en hieruit afgeleid dat het nieuw is :
lij~heid

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging niet blijkt dat
eiseres voor de feitenrechters heeft
betoogd dat ingevolge artikel 3, eerste lid, van het Burge:dijk Wetboek
in zoverre daarin een regel va~
internationaal privaatrecht wordt
vastgelegd, haar vordering tot vergoeding van de schade ten gevolge
van een ongeoorloofde daad van ver-
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weersters verzekerde in de Bondsre·
publiek Duitsland, in Belgie door de
Duitse wet werd beheerst;
Dat er aldus met betrekking tot
het in het middel gestelde probleem
geen geschil bestond dat bij de rech·
ter aangebracht was;
'
Dat het middel, dat niet steunt op
wettelijke qepalingen die de openbare orde raken of dwingend zijn,
· niet voqr het eerst voor het Hof mag
worden opgeworpen;
Dat. het middel nieuw is en der·
halve niet ontvankelijk;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1349,
1353 van· het Burgerlijk Wetboek, 870
van het Gerechtelijk Wetboek, 7, 8, · 46,
47 van de Arbei<;isongevallenwet van
10. april 1971, 1, 19 van de wetten op de
verg0eding .der scbade voortspruitende.
uit de arbeidsongeval!en, gecoordineerd
bij koninklijk be.sluit van 28 september
1931, gewijzigd en aangevuld bij de wet
van 11 juli 1964, 1 vari de besluitwet van
13 december 1945 betreffende de vergoeding der scbade voortspruitende uit
onge'(allen die zicb op de weg naar of
van het werk voordoen, en 97 van de.
Grondwet,
doordat het arrest, om te beslissen dat
het litigieuze ongeval een arbeidsongeval
is, zegt dat : 1" " de verplaatsing van de
ploeg van Kipferiberg naar Camberg
· noodzakelijk dee! uitmaakt van de
opdracbt, aangezien . de . aanwezigheid
van drie inonteurs te Camberg is vereist
voor een bepaald werk,. 6p een bepaald
uur », wegens " het bevel van de werkge·
ver het werk te Camberg op het vastgestelde uur aan te vatten; 2" gelet op de
aard van de opdracht en de plaats waar
ze moest worden uitgevoerd, ... bet ver·
trekpunt van het fataal traject, namelijk
het hotel Kipfenberg, niet door de
betrokken monteurs maar wel door hun
werkgever is gekozen, zodat het traject'
is afgelegd vanaf een opgelegde vcrblijf·
plaats », en 3" met betrekking tot de
getroffenen « niet is aangetoond dat zij
met een ander vervoermiddel dan de
wagen van Coek de bouwplaats te Camberg op het vastgestelde uur hadden
kunnen bereiken, noch dat zij dat voertuig vrijwillig zouden hebben kunnen
verlaten zonder het gezag, de Ieiding of
bet toezicht. van. hun werkgever te miskennen dat via de baas van de groep,
Coek, werd uitgeoefend », en uit die

overwegingen afleidt dat het traject derhalve is afgelegd onder de Ieiding of het
toezicht van de werkgev:er,
terwijl, eerste onderdeel, de werkhemer die op de weg naar en van het werk
is, eeh traject aflegt dat hem naar. de
plaats waar hij werkt brengt, waar hij
voor een bepaald werk op een bepaald
uur aanwezig moet zijn; het arrest; op
grand van de omstandigheid dat de
getroffenen te Camberg moesten zijfi
« voor een bepaald werk op een bepaald
uur », geenszins kon beslissen dat de
verplaatsing ,om die plaats te berei~en
<< noodzake1ijk deel uitmaakte van de
opdracbt »; die beslissing de artikelen 7,
8, 46, 47 van de Arbefdsongevallenwet
van 10 april 1971, 1, 19 van de gecoiirdineerde wetten op de vergoeding der
scbade voortspruitende uit de ·arbeidsongevallen, 1 van de besluitwet van
13 december 1945 betreffende de vergoeding der · schade voortspruitende uit
ongevallen die zich op de weg naar . of
van het werk voordoen,. en 97 van de
Grondwet schendt; het arrest bovendien,
door enerzijds te zeggen dat het afgelegde traject om bet werk op het voorziene uur te kunnen uitvoeren, noodzakelijk deel uitmaakte van de uitvoering
van de opdracht of de arbeid beoogd in
bet contract, en door anderzijds te zeggen dat het werk op bevel van de werkgever op een bepaald uur moest aanvange:il te Camberg, wat noodzakelijk impliceert dat de uitvoering van. het werk· pas
kon beginneri op een bepaald uur na de
aankomst ter plaatse van de arbeiders,
op tegenstrijdige motieven steunt · en
aldus artikel 97 van de Grondwet
schendt;
tweede onderdeel, het arrest, door te
beslissen dat het litigieuze ongeval een
arbeidsongeval is en niet een ongeval op
de weg naar en van het werk, op g:r.ond
dat de. betrokken monteurs het vettrekpunt van het traject niet hebben kunrien
kiezen, de wettelijke begrippen arbeidsongeval op de weg naar en van het werk
miskent, deze weg zijnde -het normale
traject dat de werknemer moet af~eggen
om· zich van zijn verblijfplaats te · begeven naar de plaats waar hij werkt, waarbij de wet geen onderscheid. maakL iussen de door de werknemer gekozen
verblijfplaats en die welke: hem, hetzij
door het werk zelf, hetzij door de werkgever wordt opgedrongen (schending van
de artikelen, 7, 8, 46, 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 1, 19
van de wetten op de verogeding der
scbade voortspruitende uit de arbeidson-
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gevallen, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 28 september 1931, goedgekeurd en aangevuld bij de wet van
11 juni 1964, en 1 van de besluitwet van
13 december 1945 betreffende de vergoeding der scbade voortspruitende uit
ongevallen die zicb op de weg naar of
v~tn bet werk voordoen);
derde onderdeel, ingevolge de artikelen 1315 van bet Burgerlijk Wetboek en
870 van bet Gerechtelijk Wetboek, verweerster, die aan haar verplichtingen
wilde ontkomen door te betogen dat bet
litigieuze ongeval een eigenlijk arbeidsongeval was, moest aantonen dat de
getroffenen op het ogenblik van bet
ongeval onder het gezag en de Ieiding
van hun werkgever stonden; het arrest,
door te beslissen dat het litigieuze ongeval een arbeidsongeval is omdat niet is
aangetoond dat de getroffen arbeiders
een ander vervoermiddel konden gebruiken zonder het gezag van hun werkgever te miskennen, de regels inzake de
bewijslast miskent (schending van de
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek) en, althans de gevolgen die het uit
een onbekend, want niet bewezen, feit
afleidt, in aanmerking neemt als bewijselementen, waardoor het de artikelen
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat uit het strafdossier blijkt
dat de door het litigieuze ongeval
getroffenen samen met de heer
Coek een moteursploeg vormden ·
waarvan hij de baas was; dat die
ploeg opdrachten uitvoerde in de
Bondsrepubliek Duitsland en gedurende vijf weken v66r het ongeval
op bevel en voor rekening van de
werkgever een zuiveringsstation te
Kipfenberg installeerde; dat de monteurs, die op 21 oktober 1971
's avonds dat werk hadden beeindigd en hun materiaal op een vrachtwagen hadden geladen, de volgende
morgen om 7 uur te Camberg moesten zijn om de vrachtwagen te lossen, zodat zij een nieuwe installatie
konden monteren; dat Coek heeft
verklaard dat hij om 9 uur 30 is
gaan slapen om Kipfenberg heel
vroeg te verlaten; dat de monteursploeg inderdaad het hotel te Kipfen-

berg om 2 uur 45 's morgens heeft
verlaten om, met de eigen wagen
van Coek, die hijzelf bestuurde, via
de Bundessnelweg 15 naar Camberg
te rijden; dat het ongeval tijdens .bet
traject op die autosnelweg . is
gebeurd;
Overwegende dat het arrest ·.uit
die vaststelling wettig heeft kunnen
afleiden dat de verplaatsing \{an
Kipfenberg naar Camberg noodzakelijk deel uitmaakte van ·.de
opdracht en derhalve wettig beslist
dat het tijdens die verplaatsJng
gebeurde
litigieuze
ongeval · is
gebeurd tijdens de uitvoering va11· de
arbeidsovereenkomst;
.
Overwegende dat, ingevolge artikel 7, tweede lid, van de wet van
10 april 1971, het ongeval overkomen tijdens de uitvoering van :de
arbeidsovereenkomst geacht wordt,
behoudens tegenbewijs, als overkomen door het feit van de uitvoering
van die overeenkomst;
Dat het arrest, dat oordeelt dat
het tegenbewijs niet is geleverd,
wettig beslist dat in dit geval het
ongeval ook is gebeurd door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat het derha:lve
een arbeidsongeval is;
Overwegende dat, voor het overige, de in het middel geuitte grieven, ook al waren zij gegrond, de
wettigheid van die beslissing :Q,iet
kunnen bei'nvloeden;
Dat geen van de onderdelen van
het middel kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; vero'ordeelt eiseres in
de kosten.
17 november 1983 - 1• kamer - Voorzitter en .verslaggever: de h. Mahillon,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van
Ryn en Houtekier.

3152", 3" en 4" Wanneer de overlevende echt-
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1° HUWELIJKSCONTRACT

WETIELIJKE GEMEENSCHAP- ONTBINDING. VAN DE
. GEMEENSCHAP ONVERDEELDHEID VAN
GEMEEN RECHT.

2° HUWELIJKSCONTRACT

WETIELIJKE GEMEENSCHAP - OVERLIJDEN VAN
EEN ECHTGENOOT - ONTBINDING VAN DE
GEMEENSCHAP ONVERDEELDHEID VAN
GEMEEN RECHT - VERKOOP DOOR DE OVER. LEVENDE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK
GOED DAT ONVERDEELD IS GEWORDEN AANWENDEN VAN DE OPBRENGST VAN DE
VERKOOP - AANKOOP VAN EEN PAND IN
EIGEN NAAM - UITVOERING VAN WERKEN
AAN DAT PAND - RECHT VAN DE ONVERDEELDE MEDEEIGENMRS - RECHT OP VERGOEDING - GRENZEN - TOEPASSING VAN
~DE REGELS VAN DE VERRIJKING ZONDER
OORZAAK.

3° ONVERDEELDHEID

genoot, na de ontbinding van de echtelijke gemeenschap door het overlijden
van een echtgenoot, een gemeensch,appelijk goed verkoopt dat onverdeel(j is
geworden en de opbrengst van de yerkoop aanwendt bij de aankoop van ;aen
pand in eigen naam en de uitvoering
van werken aan dat pand, moet .die
echtgenoot de onverdeelde medeiHgenaars, erfgenamen van de voorovef:,leden echtgenoot, vergoeden volgens ·de
regels van de verrijking zonder oorzaak (2).
(CLAESSENS T.

<

BRAILLE LIGA

>

V.Z.W.

E.~.)

ARREST ( vertaling)

(A.R nr. 6857)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 1981
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 577 bis, §§ 5 eh 6,
en 1437 van het Burger!ijk Wetboek, dit
laatste artikel zoals het was opgesteld
v66r de wet van 14 juli 1976 betreffende
de wederzijdse rechten en verplichtingen
van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels en van het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak,
doordat het arrest, enerzijds, vaststelt
4° VERRIJKING ZONDER OORZAAK dat M.A. Lambrecht in 1920, na de antbinding van de gemeenschap tussen
- VERKOOP VAN EEN ONVERDEELD GOED
haar en haar in 1916 overleden echtgeDOOR EEN ONVERDEELDE EIGENAAR - AANnoot, Th. Claessens, de handelszaak uit
WENDEN VAN DE OPBRENGST VAN DEVERde gemeenschap had verkocht en met de
KOOP- AANKOOP VAN EEN PAND IN EIGEN
opbrengst van de verkoop in eigen miam
NAAM - UITVOERING VAN WERKEN AAN DAT
een pand aan het nr. 39 van de CharboPAND RECHT VAN DE ONVERDEELDE
laan te Schaarbeek heeft gekocht · en
MEDEEIGENAARS - RECHT OP VERGOEDING
daarin belangrijke werken heeft le,ten
- GRENZEN- TOEPASSING VAN DE REGELS
uitvoeren, en, anderzijds, beslist dat, in
VAN DE VERRIJKING ZONDER OORZAAK.
tegenstelling tot hetgeen de eerste rech1" Na de ontbinding van de echtelijke ter had aangenomen, dit pand tot' de
gemeenschap ontstaat hetzij tussen de nalatenschap van M.A. Lambrecht
gewezen echtgenoten, hetzij tussen de behoorde en niet tot de gemeenschap en
overlevende echtgenoot en de erfgena- beslist dat « het persoonlijk aanwenden
men van de vooroverleden echtgenoot, door de cujus van dat geld of van een
een onverdeeldheid van gemeen recht gedeelte daarvan, dat door subrogatie
aan de handelszaak gemeen is gewor(1).
den, slechts aanleiding geeft tot een vergoeding gelijk aan het bedrag dat uit de
gemeenschap is verdwenen, zijnde het
(1) en (2) Zie Cass., 18 maart 1977 bedrag van de aldus aangewende geld(A. C., 1977, 779).
sommen » en derhalve voor recht zegt dat
-VERKOOP VAN
EEN ONVERDEELD GOED DOOR EEN ONVERDEELDE EIGENAAR - AANWENDEN VAN DE
OPBRENGST VAN DE VERKOOP - AANKOOP
VAN EEN PAND IN EIGEN NAAM - UITVOERING VAN WERKEN AAN DAT PAND - RECHT
VAN DE ONVERDEELDE MEDEEIGENAARS RECHT OP VERGOEDING - GRENZEN - TOEPASSING VAN DE REGELS VAN DE VERRIJKING ZONDER OORZAAK
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de nalatenscbap van. M.A. Lambrecht
aan de gemeenscbap wegens de aankoop
van bet pand en daarin uitgevoerde werken « een vergoeding moet betalen gelijk
aan de prijs van het pand en van de werken »,
terwijl na de ontbinding van de echtelijke gemeenschap, onder meer door het
overlijden van een van de echtgenoten,
tussen de overlevende ecbtgenoot en de
e!-fgenamen van de vooroverleden ecbtgenoot een gemeenrecbtelijke onverdeeldbeid ontstaat die door artikel 577 bis
van bet Burgerlijk Wetboek wordt
bebeerst; wanneer een van de ecbtgenoten na de ontbinding van de gemeenscbap een gemeenscbappelijk goed beeft
verkocbt en de opbrengst van die verkoop beeft aangewend bij de aankoop, in
eigen naam, van een pand en bet uitvoeren van werken in dat pand, die ecbtgenoot de onverdeelde medeeigenaars moet
vergoeden; die vergoeding niet onderworpen is aan de regels inzake vergoeding
maar aan die van de gewone onverdeeldbeid, en bijgevolg niet moet worden
bepaald op grand van de bepalingen van
artikel 1437 van bet Burgerlijk Wetboek,
zoals bet was opgesteld v66r de wet van
14 juli 1976, maar volgens de regels van
de verrijking zonder oorzaak; daaruit
volgt dat het arrest, door op grand van
zijn vaststellingen te beslissen dat bet
persoonlijk aanwenden door de overledene van de opbrengst van de verkoop
van de bandelszaak die tot de echtelijke
gemeenscbap beboorde, « enkel aanleiding geeft tot een vergoeding » en dat
die vergoeding « gelijk is aan bet bedrag
dat uit de gemeenscbap is verdwenen,
,zijnde bet bedrag van de aldus aangewende geldsommen », ten onrecbte bet
vroeger artikel 1437 van bet Burgerlijk
Wetboek toepast, en derbalve, benevens
die wetsbepaling, artikel 577 bis van betzelfde wetboek scbendt en het in bet
middel aangewezen algemeen recbtsbeginsel miskent :

Overwegende dat na de ontbinding van de echtelijke gemeenschap,
hetzij tussen de echtgenoten, hetzij
tussen de overlevende echtgenoot en
de erfgem1men van de vooroverleden echtgenoot, een gemeenrechtelijke onverdeeldheid ontstaat;
Dat de overlevende echtgenoot,
wanneer hij zoals ten deze na die
ontbinding een gemeenschappelijk
goed verkoopt en de opbrengst van
de verkoop aanwendt om in eigen

naam een pand te kopen en daarin
werken te doen uitvoeren, de onverdeelde medeeigenaars moet vergoeden volgens de regels van de verrijking zonder oorzaak;
Overwegende dat het arrest, door
op grond van de in het middel overgenomen vaststellingen te beslissen
dat het aanwenden voor eigen
gebruik door de moeder van eisetes
van de opbrengst van de verkoop,
na de ontbinding van de gemeenschap tussen haar en haar echtgenoot, Th. Claessens, van de handelszaak die tot de gemeenschap
behoorde, slechts aanleiding geeft
tot een vergoeding gelijk aan het
bedrag dat uit de gemeenschap is
verdwenen, zijnde het bedrag van
de aldus aangewende g~ldsommen,
ten onrechte het vroeger artikel
1437 van het Burgerlijk Wetboek
toepast en bovendien het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel miskent;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het voor
recht zegt dat de nalatenschap van
Marie-Anne Lambrecht wegens de
aankoop van het pand aan het
nr. 39 van de Charbolaan te Schaarbeek en de daarin uitgevoerde werken, aan de gemeenschap een vergoeding is verschuldigd gelijk aan
de prijs van het pand en van de
werken, en uitspraak doet over de
kosten van hoger beroep in de zaak
nr. 841 van de algemene rol; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant. van het
gedeeltelijk
vernietigde
arrest;
houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; zegt dat dit arrest
bindend is voor de tweede, derde en
vierde verweerster; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Luik.
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- 317 1• kamer - Voor- Wetboek, gewijzigd bij artikel 1 van de
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, wet va!l 1 juli 1974, en van artikel 97 van
afdelingsvoorzitter
Gelljkluidende de Grondwet,
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van
doordat het arrest de echtscheiding op
Ryn.
grand van artikel 232 van het Burgerlijk
Wetboek toestaat op grand : « dat, zelfs
al werd aangetoond dat de scheiding oorspronkelijk niet gewild was, zulks de
vaststelling van de duur ervan niet be'invloedt; ... bovendien uit de houding van
ge'intimeerde (thans verweerder) en uit
Nr. 150
zijn briefwisseling blijkt dat het ronde
schrijven van de Republiek Zai:re niet de
oorzaak van de verwijdering is geweest,
1• KAMER - 17 november 1983
maar het voorwendsel om ze te laten
voortduren "•
17 november 1983 -

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING

terwijl, eerste onderdeel, dat motief in
het onzekere laat of de feitenrechter zijn
beslissing heeft willen motiveren in
rechte door te zeggen dat het onvrijwillig
karakter van de scheiding de duur ervan
niet be'invloedt, dan wel in feite op grand
dat ten deze de scheiding achteraf vrijDe feitelijke scheiding, in de zin van willig zou zijn geworden, wat zou mee·art. 232, eerste lid, B. W., dat aan ieder brengen dat de vaststelling van het oqrvan de echtgenoten de mogelijkheid spronkelijk onvrijwillig karakter van de
geeft om echtscheiding te vorderen scheiding niet meer ter zake dienend is
onder de voorwaarden van die wetsbe- (schending van artikel 97 van de Grand"
paling, is geen toevallige of door de wet);
WEGENS FEITELIJKE SCHEIDING SEDERT
MEER DAN TIEN JAAR (1) - BURGERLIJK
WETBOEK, ART. 232, EERSTE LID - FEITELIJKE SCHEIDING - BEGRIP.

omstandigheden gedwongen scheiding,
maar een door de echtgenoten of door
een van hen bewust gewilde scheiding
(2).

(R... T. D ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6915)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van· artikel 232 van het Burgerlijk

tweede onderdeel, het arrest althans
het toezicht op zijn motivering onmogelijk maakt nu het niet vaststelt vanaf
welk ogenblik de scheiding vrijwillig is
geworden (schending van artikel 97 van
de Grondwet en bovendien van artikel
232 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, het arrest, indien het
enkel hierop steunt dat het onvrijwillig
karakter van de scheiding haar duur niet
be'invloedt, artikel 232 van het Burgerlijk
Wetboek schendt krachtens hetwelk de
echtgenoten echtscheiding kunnen vorderen wanneer zij, hetzij met beider goedvinden, hetzij omdat een van hen dat
wil, meer dan tien jaar feitelijk gescheiden
leven
(schending
van
artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek) :

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest er6p
wijst dat volgens eiseres verweerder
aanvankelijk de feitelijke scheiding
(2} Zie Cass., 25 nov. 1976, motieven niet heeft gewild maar dat zij enkel
(A.C., 1977, 335); zie ook het verslag in naam
van de Senaatscommissie voor de Justitie van te wijten was aan zijn beroep, en
de h. Rombaut d.d. 13 maart 1973 ( Gedr. St., zegt dat het oorspronkelijk onvrijSenaat, 141, zitting 1972-73, inz. blz. 3).
willig karakter van de . scheiding,
(1} De wet van 2 dec. 1982 heeft met name
art. 232 B.W. gewijzigd; de woorden « tien
jaar » werden vervangen door « vijf jaar ».
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ook al was het aangetoond, de bepa- Nr. 151
ling van de duur ervan niet be'invloedt;
1• KAMER - 18 november 1983
bvezwegende dat de feitelijke
scheiding, in de zin van artikel 232,
VAN LANDEIeefste lid, van het Burgerlijk Wet- RUILVERKAVELING
GENDOMMEN - WET 22 JULI 1970 OP DE
bo~k, dat aan ieder van de echtgeRUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN
noten de mogelijkheid geeft om
UIT KRACHT VAN DE WET - ART. 52 echtscheiding te vorderen onder de
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
voozwaarden van die wetsbepaling,
ge~n toevallige of door de omstan- Art. 52 wet van 22 juli 1970, dat aan de
vrederechter de bevoegdheid verleent
digheden gedwongen scheiding is,
om op verzoek van de belanghebbenmaar een door de echtgenoten of
den te bepalen op welke nieuwe kavels
door een van hen bewust gewilde
of gedeelten hiervan de rechten overscheiding;
gaan die personen op vroegere kavels
Dat het arrest bijgevolg, nu het de
echtscheiding van de partijen toestaat enkel op grand dat zij sedert
15 mei 1969 ononderbroken gescheideri hebben geleefd, dus sedert meer
dan tien jaar, zonder na te gaan of
die scheiding, althans in het begin,
niet onvrijwillig was, zoals eiseres
betoogde, en zo ja, zonder dan vast
te . stellen dat de partijen sedert
meer dan tien jaar feitelijk gescheiden leefden, hetzij met beider goedvinden, hetzij omdat een van hen
dat wilde, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;

bezaten en waarmee in de ruilverkaveJingsakte geen rekening is gehouden
ten gevolge van in dat artikel nader
vermelde omstandigheden, is eveneens
toepasselijk op de gevallen waarin het
ruilverkavelingscomite onder dezelfde
omstandigheden op de nieuwe kavels
zakelijke of persoonlijke rechten heeft
gevestigd die op de vroegere kavels
niet rustten (1).

(RCILVERKAVELINGSCOMITE BRAKEL
T. MORRE, ROOS)
ARREST

(A.R. nr. 3850)

Dat het middel gegrond is;
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 mei 1982 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Oudenaarde;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
17 november 1983 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal ·- Advocaten: mrs. Van Ryn en DeBruyn.

(1) Pari. St., Kamer, 250 (1968-69) nr. 1,
wetsontwerp op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 120 van
17 februari 1935 waarbij een Nationale Maatschappij voor de kleine landeigendommen
wordt opgericht; Pari. St., Kamer, 250 (1968-69)
nr. 6, verslag namens de commissie voor de
Landbouw; Pari. St., Senaat, 585, zitt. 1969-70,
ontwe~p van wet op de ruilverkaveling van
landeigendommen uit kracht van de wet, verslag namens de commissie voor de Landbouw;
DE LEE;UW, A., « Een nieuwe wet op de ruilverkaveli~g van landbouwgronden », T.P.R., 1971,
biz. 175; zie ook VANAVERMATE, PH .. , « De wet
van 12 juli 1976 houdende biizondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering
(Zie vervolg nota volgende biz.)
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Over het eerste en het tweede middel,
het eerste, afgeleid uit de schending
van' de artikelen 26, 28, 29, 34, 43, § 1, en
52 Y,im de wet van 22 juli 1970 op de rui~
verkaveling van landeigendommen mt
kra?ht van de wet,
doordat het vonnis, na te hebben vastgest¢ld dat Morre de J:~.aar toeb~hor~nde
en door haar in de rullverkavelmg mgebra¢hte kavels zelf in gebruik had en ze
ook; liet gebruiken door haar echtgenoot,
Ro6s zonder dat op deze kavels evenwel
pachtrechten gevestigd waren, na te hebben .vastgesteld dat eiser aan Morre, in
ruil voor de ingebrachte kavels, twee
nieuwe kavels heeft toegekend, die hij
ecliter heeft bezwaard met pachtrechten
ten voordele van De Vulder, en dat eiser
aart Roos pachtrechten heeft toegekend
op kavels toegewezen aan een z~k~re
Fostier, stelt dat het met overschnJdmg
van de hem door de wet toegekende
ma¢ht is dat eiser aan Morre nieuwe
kavels heeft toegedeeld, die met pachtrechten ten voordele van De Vulder zijn
bezwaard, daar waar zij onverpachte
kavels in de ruilverkaveling had ingebracht, nu eiser niet de bevoegdheid had
« een gebruiker, die geen pachter is, een
perceel in pacht toe te kennen en een
gebruiker-pachter een niet-verpachter als
ve~;pachter aan te wijzen », vermits
« ruilverkaveling in het algemeen • « de
ov~rdracht op andere percelen van de
recpten die betrokkenen: op de oorspr~n
kelijke percelen konden hebben • vere1~t
- 'wat meteen impliceert dat het vonms
van oordeel is dat De Vulder v66r de
ruilverkaveling pachtrechten bezat op
goederen behorend tot het bij de r~~lver
kaveling betrokken blok en dat hlJ het
recht had, na de ruilverkaveling, over
gelijkaardige rechten te beschikken op
nieuwe kavels uit dit blok - en op
grond van deze overweging, na te hebben vastgesteld dat de v:erweerders hun
vordering hadden ingeleid volgens de
procedure voorzien door artikel 52 van
de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht
van de wet en, na deze vordering ontvan(Vervolg nota van vorige blz.)
grote infrastructuuri.verken », R. W.,
1976-77 kol. 737, « Wet 10 januari 1978
houder{de bijzondere maatregelen inza~e ruilverkaveiing van landeigendommen ~n der
minne », R. W., 1977-78, kol. 2277; • Rui~ve~ka
veling van landeigendoml'pen en landmrlchting in het Vlaamse Gew11st •, R. W., 1978-79,
kol. 1187). Contra : Vredegerecht Brasschaat,
18 april 1973, R. W., 1972-7~, kol. 1929.

van

kelijk te hebben verklaard omdat eiser
door onverhoeds te handelen alsof
Roos Alfons pachtersrechten · bezeten
had op het eigen goed. va!l zijn echtgenote terwijl dit goed met m pacht gegeven 'werd en door de vergissing te begaan van met niet ~estaand~ rechten
rekening te houden m de rmlverkavelingsakte en in de " definitieve " .tabellen
het vrij genotsrecht van de e1genares
over haar kavel heeft miskend en dat
genotsrecht ten onrechte aan De Vulder
heeft toegekend •, het vonnis van de eerste rechter dat deze vordering gegrond
had verkl~ard, bevestigt, de vestiging
door eiser van pachtrechten ten voordele
van De Vulder op de aan Morre in eigendom toebedeelde nieuwe kavels en van
pachtrechten ten voordele van Roo~ ~p
de aan Fostier toebedeelde kavels metlg·
verklaart, dienvolgens de rnilverkavelingsakte van 13 oktober 1977 en de:
daaraan gehechte tabellen, voor zover
daaruit pachtverbintenissen voortvloeien
tussen Morre en De Vulder en tussen
Morre en haar echtgenoot, Roos, enerzijds, en Fostier, anderzijds, en zonder
rechtsgevolgen verklaart, De Vulder veroordeelt de aan Morre toebehorende percelen 90250 en 90268 te verlaten en de
verweerders machtigt De Vulder, indien
deze het vonnis niet vrijwillig zou uitvoeren, van betrokken percelen te laten verdrijven,
«

terwijl het ruilverkavelingscomite soeverein de wijze van toebedeling van de
nieuwe kavels in eigendom en vruchtgebruik en in gebruik bepaalt en de door
het rnilverkavelingscomite tot stand
gebrachte herverkaveling niet door. de
rechterlijke macht kan. worden herz1~n,
ook niet op grond van een vorder~ng
ingeleid volgens de procedure voorz~e~
door artikel 52 van de wet van 22 JUh
1970 en met name de rechterlijke macht
niet ' vermag de rechtshandelingen van
het ruilverkavelingscomite nietig en de
ruilverkavelingsakte zonder rechtsgevolgen te verklaren voor zover daardoor
aan een persoon pachtrechten werden
toegekend in ruil van de door hem ingebrachte pachtrechten, om reden dat .de
nieuwe kavels waarop deze pachtrechten
werden gevestigd in eigendom werden
toebedeeld aan een persoon, die in de
herverkaveling onverpachte kavels heeft
ingebracht; zodat het vonnis, door op
grond van een vordering ingeleid volgens
de procedure voorzien door artikel 52
van de wet van 22 juli 1970 de rnilverkavelingsakte van 13 oktober 1977 en de
. daaraan gehechte tabellen zonder rechts•

.,.- 320 gevolgen te- verklaren voor zover daardoor aan De Vulder, in ruil voor de door
hem in de ruilverkaveling ingebrachte
pachtrechten, pachtrechten werden toegekenq op de aan Morre toebedeel.~e
nieuwe percelen, om reden dat eiser ZIJn
machteri had overschreden door .ten
voordele van De Vulder pachtrechten te
vestigen op de aan Morre toebedeelde
nieuwe kavels, nu Morre niet verpachte
kavels in_ de ruilverkaveling had ingebracht en betrokken rechtshandeling van
eiser dus nietig was en aldus de door
eiser verrichte toebedeling van de
!lieuwe kavels in gebruik te herzien, de
artikelen 26, 28, 29 en 34 van de wet van
22 juli 1970 op de ruilverkaveling van
landeigendommen uit kracht van de wet,
krachtens dewelke het ruilverkavelingscomite bevoegd is om de toebedeling van
de nieuwe .kavels in eigendom, vruchtgebruik en in gebruik te doen, artikel 43,
§. 1 v:an ciezelfde wet krachtens hetwelk
de 'belanghebbenden, ingeval zij de hen
toebedeelde kavels betwisten, slechts een
vergoeding in geld kunnen ontvangen en
adikel · 52 van dezelfde wet op grand
wa'arvan de belanghebbenden niet de
wijze waarop hen de .nieuwe kayels in
eigendom, vruchtgebrmk of gebrmk werden toebedeeld, kunnen betwisten,
schendt;
- het. tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 52 van de wet van 22 juli
1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet,
doordat het vonnis; zonder te betwisten dat de verweerders hun vordering
hebben ingeleid volgens de· procedure
voorzien door artikel 52 van de wet van
22 juli 1970 op de ruilverkaveling van
Iimdeigendommen uit kracht van de wet,
niettemin stelt dat de ruilverkavelingsakte van 13 oktober 1977 en de daaraan
gehechte tabellen geen rechtsgevolgen
kunnen hebben, voor zover daaruit pachtersverbintenissen voortvloeien tussen
Morre en De Vulder en tussen Morre en
haar echtgenoot, Roos, enerzijds; en Fostier, anderzijds, en het vonnis van de
eerste rechter bevestigt waar dit De Vulder veroordeelt de percelen 90250 en
90268, toebehorend aan Morre, te verlaten enter vrije beschikking van de verweerders te stellen en de verweerders
machtigt De Vulder, voor zover deze het
vo!mis niet vrijwillig zou uitvoeren, van
cfeze percelen te Iaten drijven, en dit op
grand van de overweging dat het met
overschrijding van de hem door de wet
toegekende macht is dat eiser op de aan
rv,i~rre toebedeelde perce.len een pacht il;l

het voordeel van De Vulder he eft. gevestigd, terwijl Morre onverpachte percelen
in de ruilverkaveling had ingebracht,
terwijl de rechter, bij wie een verdering aanhangig werd gemaakt volgens de
procedure voorzien door artikel 52 van
de hager vermelde wet van 22 juli 1970
slechts bevoegd is, als hij vaststelt dat in
de ruilverkavelingsakte, ingevolge vergissingen, onnauwkeurigheden of weglatingen, ofwel ingevolge overdrachten of vestigingen van rechten v66r de datum van
de overschrijving van die akte, ofwel nog
ingevolge vernietigingen, verbrekingen
of herroepingen van rechten, geen rek~
ning werd gehouden met de rechten d1e
bepaalde personen op de vroegere ~avels
bezaten, te bepalen op welke meuwe
kavels deze rechten overgaan en de
nadelige of batige saldo's te herzien,
evenals de rechten en verplichtingen met
de voorwaarden en termijnen van betaling die eruit voortvloeien, maar geenszins bevoegd is om de ruilverkavelingsakte zonder rechtsgevolgen te verklar;en,
om een persoon te veroordelen de kavels
van een ander persoon te verlaten en
een persoon machtiging te verlenen een
ander persoon van zijn kavels te Iaten
verdrijven; zodat het vonnis door, ook al
betwist het niet dat de vordering door de
verweerders werd ingeleid volgens de
procedure voorzien door artikel 52 van
de wet van 22 juli 1970, niettemin de
ruilverkavelingsakte van 13 oktober 1977
en de daaraan gehechte tabellen, voor
zover daaruit pachtersverbintenissen
voortvloeien tussen Morre en De Vulder
en tussen Morre en haar echtgenoot
Roos, enerzijds, en Fostier, anderzijds,
zonder rechtsgevolgen te verklaren en
het vonnis Van de eerste rechter te
bevestigen, maar dit De Vulder veroordeelde de percelen 90250 en 90268 toebehorend aan Morre te verlaten en de verweerders machtigde, indien De Vulder
dit vonnis niet vrijwillig uitvoerde, deze
van de betrokken percelen te Iaten
afdrijven, de rechtbank een grater~
bevoegdheid toekent dan haar door artikel 52 van de wet van 22 juli 1970 wordt
verleend en dienvolgens deze wetsbepaling schendt :

Overwegende dat de wet van 22
juli 1970 op de ruilverkaveling van
Iandeigendommen uit kracht van de
wet, ter bespoediging van de verrichtingen, de in de vroegere wet
van 25 juni 1956 bestaande mogelijkheid om door zpiddel van gerech-
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- 321 telijke betwistingen de herverkaveling zelf opnieuw ter sprake te
brengen, heeft afgeschaft; dat de
nieuwe kavels definitief door het
ruilverkavelingscomite worden bepaald; dat te dien einde artikel 43,
§ 1, van de wet van 22 juli 1970 aan
de rechter, in verband met betwisting door de belanghebbende, van
de oppervlakten van de nieuwe
kavels die hem in elke waardezone
worden toegewezen, van de berekening van de globale waarde en van
de opleg die eruit voortvloeit, van
het bedrag van de vergoedingen
wegens meer- of minderwaarden of
van de vergoeding voor gebruiksverlies, inderdaad enkel de mogelijkheid laat, naar gelang van het geval,
de opleg, de vergoeding wegens
meer- of minderwaarde, de vergoeding wegens gebruiksverlies of het
bedrag · aan de ten laste van de
betrokkene gelegde kosten te verbeteren;
Overwegende dat evenwel de
onmogelijkheid om de herverkaveIing als dusdanig nog in betwisting
te stellen, niet belet dat zulks nog
kan geschieden voor de overdrachten van rechten; dat de wet van 22
juli 1970 laatstbedoelde mogelijkheid uitdrukkelijk bepaalt, behoudens de beperkingen waarvan
sprake is in artikel 27 wat de erfdienstbaarheden betreft;
Overwegende dat, in verband met
de overdracht van zakelijke rechten,
artikel 43, § 2, van bedoelde wet de
bij betwisting te volgen procedureregelen bepaalt; dat eensdeels wordt
bepaald dat de rechter aan de
eisende partij kan bevelen ieder
belanghebbende persoon, die hij
aahduidt, bij de zaak te roepen,
anderdeels dat, wanneer het vonnis
ten minste dertig dagen v66r de dag
vastgesteld voor het verlijden van
de ruilverkavelingsakte, is uitgesproken, het comite op de plannen
en lijsten bepaald in artikel 34, 4° en
5°, de verbeteringen aanbrengt die
uit het vonnis voortvloeien, en dat,
in het tegenovergestelde geval, het
vonnis op verzoek van de meest

gerede partij op de hypotheekbewaring wordt overgeschreven of
ingeschreven; dat ook in de mogelijkheid is voorzien voor de rechter
om, in voorkomend geval, de nieuwe
kavels of delen hiervan, waarop de
zakelijke rechten worden overgedragen, te bepalen; dat uit het geheel
van die beschikkingen moet afgeleid
worden dat de belanghebbenden, die
de manier betwisten waarop het
comite de zakelijke rechten die op
hun vroegere kavels bestonden, op
hun nieuwe kavels heeft overgedragen, die beschouwen dat het comite
een verkeerde overdracht heeft
gedaan of die geen voldoening vinden in de gedane overdracht, zich
tot de rechter kunnen wenden, niet
aileen om een vergoeding te bekomen maar ook om een wijziging of
verschuiving in de zakelijke rechten
op de nieuwe kavels te laten plaatsgrijpen;
Overwegende dat, in verband met
de overdracht van rechten in het
algemeen, artikel 52 van bedoelde
wet stipuleert dat, wanneer personen op vroegere kavels rechten
bezitten waarmede in de ruilverka•
velingsakte geen rekening is gehou- .
den ten gevolge ofwel van vergissingen, onnauwkeurigheden of weglatingen in de akte, ofwel van overdrachten of vestigingen van rechten
v66r de datum van de overschrijving
van die akte, of nog van vernietigingen, verbrekingen of herroepingen
van rechten, de rechter, op verzoek
van de belanghebbenden, bepaalt op
welke nieuwe kavels of gedeelten
hiervan deze rechten overgaan; dat
het artikel de vrederechter ertoe
machtigt iedere persoon die belang
heeft in het geding, bij gerechtsbrief
op te roepen; dat de rechterlijke
beslissingen op verzoek van de
meest gerede partij, zo hiervoor verplichting bestaat, op de hypotheekbewaring worden overgeschreven of
ingeschreven;
Dat, zoals ook blijkt uit de wordingsgeschiedenis van de wet, uit
dat artikel moet afgeleid worden
dat, na overschrijving van de akte
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van ruilverkaveling, · « degenen die
op een of meer oude kavels een
recht van eigendom of vruchtgebruik, een pacht, een zakelijk recht
van opstal of erfpacht, van gebruik
of bewoning », of, na toepassing van
artikel 27, uitzonderlijk een erfdienstbaarheid, bezaten waarmede
het comite verzuimd heeft rekening
te houden of geen rekening heeft
kunnen houden op het ogenblik van
de toewijzing van de nieuwe kavels,
de vrederechter kunnen verzoeken
zulks te verhelpen; dat, zo het artikel bepaalt dat de rechter, ambtshalve of op verzoek, na de belanghebbenden te hebben opgeroepen,
de nadelige of batige saldo's kan
herzien evenals de rechten en verplichtingen, met de voorwaarden en
termijnen van betaling die eruit
voortvloeien, dit slechts complementair is aan hetgeen de rechter zou
beslist hebben in verband met het
overgaan van de rechten op nieuwe
kavels of gedeelten hiervan;
Overwegende dat de rechter, nu
hij vaststelde dat het comite, in de
omstandigheden bepaald in artikel
52 van de wet, eensdeels, aan verweerder Roos een niet bestaand
pachtersrecht toeschreef op de
onbezwaarde percelen ingebracht
door verweerster, en, anderdeels,
ingevolge die vergissing een pachtrecht vestigde ten voordele van De
Vulder op de nieuwe kavels van verweerster en ten voordele van verweerder Roos op de kavels van de
genaamde Fostier, vermocht, zoals
hij het deed, zonder de kavels te
wijzigen, de rechtsgevolgen van de
ruilverkavelingsakte teniet te doen
in zoverre er met betrekking tot de
nieuwe kavels van verweerster en
van Fostier pachtverbintenissen uit
voortvloeien;
Dat de middelen naar recht falen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1138, 2°, en
1068 van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat bet aangevochten vonnis bet
beroepen vonnis bevestigt « met dien
verstande dat tussen partijen vastgesteld
wordt dat wegens nietigheid van de

daarover besproken bedingen, geen
rechtsgevolgen kunnen gehecht worden
aan de ruilverkavelingsakte van 13 oktober 1977, verleden door de commissaris
bij het tweede comite tot aankoop van
onroerende goederen te Gent en aan de
daaraan gehechte tabellen voor zover
daaruit pachtersverbintenissen kunnen
voortvloeien tussen Morre Maria en De
Vulder Julien en tussen Morre Maria en
haar echtgenoot, Roos Alfons, enerzijds,
en Fostier Richard Louis anderzijds »,
terwijl de eerste rechter had gesteld :
« zeggen voor recht dat de titel afgeleverd door het Ruilverkavelingscomite
Brake! aan De Vulder Julien over de percelen 978E en 747C (thans 90250 en
90268) elke rechtskracht mist en geen
geldige uitwerking heeft. Bevelen De
Vulder Julien bet goed te verlaten en het
ter vrije beschikking te stellen van de
eisers (thans verweerders) binnen de
dertig dagen van de betekening van huidig vonnis en bij gebreke hieraan vrijwillig te voldoen, machtigen de eisers
vanaf heden om hem er te Iaten afdrijven, met al wie en al wat er zich op deze
goederen zou mogen bevinden, door bet
ambt van de eerste daartoe gevorderde
gerechtsdeurwaarder op kosten van De
Vulder en desnoods met behulp van de
openbare macht » en de verweerders
voor de rechter in boger beroep enkel
hadden geconcludeerd tot het « onontvankelijk, minstens ongegrond » verklaren van bet boger beroep, en terwijl
noch eiser noch De Vulder hadden
geconcludeerd dat bet vonnis van de eerste rechter in die zin zou worden aangevuld; zodat bet aangevochten vonnis,
door te stellen dat de ruilverkavelingsakte geen rechtsgevolgen heeft voor
zover daaruit pachtersverbintenissen
kunnen voortvloeien tussen Morre Maria
en haar echtgenoot, Roos Alfons, enerzijds, en Fostier Richard Louis, anderzijds, zonder dat deze aanvulling van bet
vonnis van de eerste rechter door een
van de bij bet geding betrokken partijen
was gevraagd en zonder dat op dit punt
boger beroep was aangetekend tegen het
vonnis van de eerste rechter, zich uitspreekt over niet gevorderde zaken en
de devolutieve kracht van het aangetekend boger beroep miskent (schending
van de in bet middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat ten deze de vordering om een toegewezen kavel
onbezwaard te verkrijgen en om
toegekende, tevoren niet bestaande,
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AANNEMERS - TIENJARIGE TERMIJN - VERpachtersrechten te doen opheffen,
VALTERMIJN- ARTT. 1792 EN 2270 B.W.
op zichzelf de vraag impliceerde dat
aan de ruilverkavelingsakte, die de
de artt. 1792 en 2270 B. W: is een voor
toegewezen kavel bezwaart en de In de
aanneming van constructie. van
pachtersrechten heeft gevestigd, in
gebouwen eigen bepaling neergelegd
die mate rechtsgevolg zou worden
die de aansprakelijkheid van de aanontzegd; dat daarenboven de vernemer en de architect voor een termijn van tien jaar na de aanvaarding
weerders in hun conclusie in boger
van het werk regelt ten aanzien van al
beroep, handelend over de bevoegddan niet zichtbare gebreken die ernheden van de vrederechter ter zake
stig genoeg zijn om de stevigheid van
nog aanvoerden : « Indien nu de vrehet gebouw in gevaar te brengen; deze
derechter vaststelt dat alle rechten
eigen regeling brengt mee dat de vorvan {de verweerders) op hun nieuwe
dering tegen de aannemer en de archikavel zijn overgegaan, vrij van
tect slechts binnen de tienjarige terpacht, dan impliceert dit dat de
mijn van die artikelen kan worden
ingesteld ingeval een gebouw geheel of
vroegere akte geen rechtskracht
gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek
heeft : het tegendeel zou tot main de bouw, zelfs door de ongeschiktnifeste tegenstrijdigheden leiden,
heid van de grand (1).
namelijk indien de "verkeerde" en
de " correcte " akte beide bleven
bestaan, met evenveel rechtskracht;
de vrederechter heeft het recht en
(DE GENTSE HAARD N.V. T. DURIN P. E.A.)
de plicht dit te zeggen »;
Dat het middel feitelijke grandARREST
slag mist;
(A.R. nr. 3855)
En overwegende dat de hierna uit
te spreken verwerping van de voorziening elk belang ontneemt aan de
RET HOF; - Gelet op bet bestrevordering tot bindendverklaring van den arrest, op 8 april 1982 door het
het arrest voor de daartoe opgeroe- Hof van Beroep te Gent gewezen;
pen partij;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1792 en 2270 van
het Burgerlijk Wetboek,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
de kosten.
18 november 1983- 1• kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoD'Hoore, advocaat-generaal caten : mrs. Biitzler en van Heeke.

Nr. 152
1•

KAMER -

18 november 1983

HUUR VAN DIENSTEN -

TIENJARIGE
AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN

(1) Cfr. : Cass., 8 juli 1886 (Bull. en Pas.,
1886, I, 300); 3 april 1959 (A.C., 1959, 592); 18
mei 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 1006); 5 mei
1967 (A.C., 1967, 1079); 17 okt. 1968 (ibid., 1969,
188); 16 okt. 1969 (ibid., 1970, 165); 18 okt. 1973
(ibid., 1974, 202); 13 maart 1975 (ibid., 1975,
783); 4 maart 1977 (ibid., 1977, 730; R. W.,
1976-77, 2413); Cass. Fr., 2 aug. 1882 (Journal
du Palais, 1883, I, 5; D.P. 1883, I, 5); Brussel, 13
juli 1898 (Pas., 1899, II, 10); Liege, 22 dec. 1971
(Jurisprudence de Liege, 1971-72, nr. 25; DE
PAGE H., Traite Elementaire de Droit Civil
beige, t. IV, nr. 898; Kr.UYsKENS A., Beginselen
van Burgerlijk Recht, deel IV, De Contracten,
nr. 362; BRICMONT G., La responsabilite des
architectes et entrepreneurs, blz. 137; DELVAUX
A., Traite juridique des Batisseurs, t. I, nr. 444;
FLAMME M. en LEPAFFE J., Le contract d'entreprise, blz. 377; RIGAUX P., L'architecte, Je droit
et Ja profession, blz. 576;. DELVA , « _Over de
juridische natuur van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers •,
T.P.R., 1964, blz. 33; contra : LAURENT F., Principes de droit civil, t. XXVI, blz_. 68; DEKKERS
R., Handboek Burgerlijk Recht, deel II,
nr. 1135.
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doordat het arrest, aannemend dat de
definitieve oplevering van bet gebouw
<< Residentie Borluut » heeft plaatsgehad
op 4 juli 1966 en dat de door eiseres aangeklaagde gebreken in de constructie
van dit gebouw, te weten gebreken aan
de kroonlijst en de betonnen dakkolommen, in 1974 op tegenspraak zijn vastgesteld bij een gerechtelijk deskundigenonderzoek, de vordering van eiseres strekkende tot het verkrijgen van schadevergoeding uit hoofde van die gebreken
vanwege de verweerders, respectievelijk
de rechtsopvolgers van de architect en
de aannemer, met bevestiging van het
beroepen vonnis afwijst als laattijdig op
de overweging : << De in artikel 1792 van
het Burgerlijk Wetboek bedoelde tienjarige termijn is een vervaltermijn die, als
dusdanig, niet vatbaar is voor stuiting of
schorsing; wanneer derhalve de bouwheer of diens rechtsopvolgers nalaten
binnen deze termijn door een op regelmatige wijze voor het gerecht ingestelde
vordering schadevergoeding te eisen,
brengt zulks verval mee van hun rechten
... Waar (eiseres) naliet tijdig haar vordering ten gronde in te leiden, werd deze
door de eerste rechter terecht onontvankelijk verklaard wegens laattijdigheid;
bet boger beroep van (eiseres) is, in de
gegeven omstandigheden, dan ook ongegrond »,

haar vordering ten gronde niet tijdig
heeft ingeleid, zonder haar vordering
aan een andere wettelijke verjaringstermijn te onderwerpen, de bepalingen van
de artikelen 1792 en 2270 van bet Burgerlijk Wetboek schendt (schending van
de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat, volgens het
gemene recht van de aannemingsovereenkomst, de oplevering van het
vervaardigde werk door de aannemer en de opneming en goedkeuring ervan door de aanbesteder in
beginsel - afgezien van een uitzondering voor verborgen gebreken en
behoudens bedrog - met betrekking tot de verplichtingen van de
aannemer betekent dat de overeenkomst haar uitwerking heeft gehad,
zodat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan en verder
voor het vervaardigde werk geen
aansprakelijkheid meer moet dragen;
Overwegende dat echter, in de
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, een voor de aanneming van constructie van gebouwen
eigen bepaling is neergelegd, die de
aansprakelijkheid van de aannemer
en de architect voor een termijn van
tien jaar na de aanvaarding van het
werk regelt ten aanzien van al dan
niet zichtbare gebreken die ernstig
genoeg zijn om de stevigheid van
het gebouw in gevaar te brengen;
dat deze eigen regeling meebrengt
dat de vordering tegen de aannemer
en de architect slechts binnen de
tienjarige termijn van die artikelen
kan worden ingesteld in het geval
dat een gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de
bouw, zelfs door de ongeschiktheid
van de grand;
·

terwijl een onderscheid moet worden
ingevoerd tussen de tienj arige vervaltermijn van de artikelen 1792 en 2270 van
bet Burgerlijk Wetboek, niet vatbaar
voor schorsing of stuiting, zijnde de
garantietermijn binnen welke de gebreken aan de constructie die de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect
in het gedrang kunnen brengen, aan bet
Iicht moeten komen en de termijn waarover de aanbesteder of diens rechtsopvolgers beschikken om op grond van de
binnen de vervaltermijn van tien jaar
aan bet Iicht gekomen, ten deze op
tegenspraak vastgestelde gebreken een
vordering in aansprakelijkheid in te leiden tegen de architect en/of de aannemer, welke termijn onderworpen is aan
de gemeenrechtelijke dertigjarige verjaring van artikel 2262 van het Burgerlijk
Wetboek; het arrest, door dit onderscheid
niet te maken en de termijn voor het
Dat het arrest, dat vaststelt dat
instellen van een vordering in aanspra- eiseres haar op artikel 1792 van het
kelijkheid van de architect en de aannenier ten deze te laten samenvallen met Burgerlijk Wetboek gegronde vordede vervaltermijn van tien jaar van de ring niet binnen de in dat artikel
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk gestelde termijn heeft ingesteld,
Wetboek en door op grond van deze door haar vordering niet ontvankegelijkstelling te beslissen dat eiseres lijk te verklaren, de artikelen 1792
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en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

l:-,_ ·.·

(WICKE, VERHEYE T. VANDEWYNCKEL E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3884)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 juni 1982 in hoger
Om die redenen, verwerpt de beroep gewezen door de Rechtbank
voorziening; veroordeelt eiseres in van Eerste Aanleg te leper;
de kosten.
Over het middel, afgeleid uit de scherr18 november 1983 - 1' kamer - Voor- ding van de artikelen 97 van de Grandzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit- wet, 637, 639, 686, 687, 691, 702, 703, 704,
706, 707, 1134, 1315, 1319, 1320, 1322 van
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gelijkluidende conclusie van de h. Gerechtelijk
Wetboek,
D'Hoore, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Dassesse, Butzler en Claeys
doordat het bestreden vonnis de door

Bouuaert.

de eisers tegen de verweerders ingestelde hoofdvordering om deze te doen
veroordelen de uitweg van vier meter
breedte open te maken door het wegnemen van twee betonnen afsluitingsplaten
en palen tussen het eigendom van de
verzoekers en dat van eerste en tweede
Nr. 153
verweerders, gelegen te leper, aan de
Brugseweg, verwerpt, en ook de door de
eisers tegen eerste en tweede verweer1• KAMER - 18 november 1983
ders ingestelde tussenvordering tot wegruimen van de ter plaatse gestorte kieERFDIENSTBAARHEID - NIET VOORT· zelstenen en hindernissen verwerpt, op
DURENDE ERFDIENSTBAARHEID - CONVEN· deze grand : (de verweerders) door (de
TIONELE ERFDIENSTBAARHEID VAN OVER- eisers) niet tegengesproken worden waar
de verweerders stellen dat, nu het recht
GANG - BEVRIJDENDE VERJARING - BEvan overgang bedongen was ten behoeve
WIJSLAST.
van de uitbating van de houthandel van
Luidens de artt. 706 en 707 B. W. gaan de de rechtsvoorganger van de partijen,
erfdienstbaarheden teniet door het namelijk de doorgang van groat vervoer
niet uitoefenen daarvan gedurende voor die handel, en nu die handelsonderdertig jaren, die, wanneer het niet neming sedert lang heeft opgehouden te
voortdurende erfdienstbaarheden be- bestaan, de erfdienstbaarheid vervallen
treft, beginnen te ]open vanaf de dag is. Aangezien de partijen er dus blijkdat men heeft opgehouden daarvan baar over akkoord zijn welke de oorgebruik te maken; wanneer de bevrij- spronkelijke oorzaak en het voorwerp
dende verjaring wordt opgeworpen, waren van de clausule, stelt zich de
moet hij, die, om de uitoefening van vraag welk gevolg aan dit beding kan en
een conventionele erfdienstbaarheid mag gegeven worden. In principe zou er
van overgang te vorderen, zich beroept geen bezwaar zijn dat de eisers van de
op een titel die ouder is dan dertig erfdienstbaarheid van overgang gebruik
jaren, het bewijs leveren dat de erf- maken voor een personenwagen, hetgeen
dienstbaarheid sedert minder dan der- duidelijk geen verzwaring is tegenover
tig jaren werd uitgeoefend en dat het oorspronkelijk geformuleerd beding.
aldus de verjaring werd gestuit en .bet De laatste vraag die zich stelt is te
verval door onbruik werd vermeden weten of het recht van erfdienstbaarheid
(1).
- - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Biens, nr. 1163; LINDEMANS L., « Erfdienstbaarheden », A.P.R., nr. 882.; contra : DE PAGE H.,
(1) Cass. Fr., 2.8 mei 1957, Bulletin des arrets
Traite Elementaire de Droit Civil beide la Cour de cassation, Chambres Civiles,
ge, complement au t. VI, nr. 660; LAuRENT F.,
1957, I, nr. 2.44, blz. 199; Liege, 19 maart 1902, Principes de Droit Civil, d. VIII, nr. 317; DEKCass., 1902, II, 304; BAUDRY-LAcANTINERIE G. en KERS R., Handboek Burgerlijk Recht, d. I nr.
CHAUVEAU M., Traite de Droit Civil, d. VI, des
1418.
'
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van overgang is uitgedoofd door onbruik
zoals de verweerders poneren. Algemeen
wordt aangenomen dat de eigenaars van
het heersend erf het bewijs moeten leveren dat er geen onbruik was. Om de stelling van de verweerders te ontkennen
stellen de eisers dat de vorige eigenaars
de doorgang gebruikteil om hun land te
bemesten en verwijzen daarvoor naar
een ·zonder gevolg ge4Iasseerd strafdossier; bij lezing van dit laatste b~ijkt dat
die bewering geuit werd door erser aan
de verbalisanten. De ' eigen verklaring
van eiser kan niet als bewijs weerhouden worden. Nu de eisers dienaangaande
geen verdere bewijzeil naar voor brengen en evenmin aanbod van bewijs ~oen,
moet daaruit besloten worden dat ZIJ het
bewijs van het gebruik niet leveren.
Trouwens de verweerders steunen zich
formeel dp bet onbrtiik van het recht
van erfdienstbaarheid van overgang.
Zoals de verweerders het ook stellen, is
de erfdienstbaarheid van overgang vervallen. met stopzetting van de houthandel. Rekening houdend met de stukken
waarop de rechtsmacht vermag acht te
slaan, moet die stopzetting dateren van
meer dan dertig jaren terug, toen namelijk de eigendom Romanie Bondue op 23
april 1935 verkocht werd aan de rechtsvoorgangers van de eisers. Aangezien de
erfdienstbaarheid va:q overgang teniet
was gegaan door verjaring en niet meer
kan herleven, was de oorspronkelijke
vordering van de eisers niet gegrond,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun op 28 oktober 1981 neergelegde conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk
staande hielden dat zij overeenkomstig
de akte van vestiging het recht hadden
van de uitweg gehruik te maken, de losstaande platen weg te. doen en te vervangen door een poort en dat zulke poort
zeker nodig was wanneer de doorgang
diende plaats te grijpen, zoals de verweerders wilden, met een vrachtwagen;
het bestreden vonnis, door te beslissen
dat de eisers de stelling van de verweerders volgens welke de erdiensthaarheid
vervallen was sinds het ophouden van de
houthandel, niet zouden tegenspreken,
de hewijskracht van deze conclusie miskent, daar deze wei zulke tegenspraak
inhoudt (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de erfdiensthaarheid van overgang geenszins vervallen is
met de stopzetting van de houthandel
van Bondue, toen deze op 23 april 1935
het goed aan de rechtsvoorgangers van

de eisers verkochten; immers een erfdienstbaarheid een last is, gelegd op een
erf tot gebruik en tot nut van een erf dat
aan een andere eigenaar toehehoort en
de overgang, dus opgericht ten voordele
van het erf zelf van de rechtsvoorgangers van de eisers, niet vervalt door het
stopzetten van de uitbating van de houtzagerij en integendeel deze overgang
verder bestaat in het voordeel van heersend erf, hoewel de houthandel stopgezet
was (schending van de artikelen 637, 639,
686, 687, 691, 702, 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wethoek);
derde onderdeel, nu het recht van
overgang van de eisers door een tussen
de vroegere eigenaars van de beide
erven gesloten overeenkomst gevestigd
was geworden en dit recht niet vervallen
was door het louter feit dat in 1935 de
houthandel, uitgehaat in het heersend
erf, stopgezet was geworden, de eisers
geenszins dienden te hewijzen dat hun
recbt van overgang ondertussen niet
door onbruik was tenietgegaan; de last
van het hewijs, dat er onhruik geweest
was, op de verweerders herust die deze
exceptie tegen de titel van de eisers
inroepen (schending van de artikelen
703, 704, 1315 van het Burgerlijk Wethoek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek);
vierde onderdeel, nu het recht van
overgang van de eisers door een tussen
de vroegere eigenaars van de heide
ervan gesloten overeenkomst gevestigd
was geworden en dit recht niet vervallen
was door het louter feit dat in 1935 de
houthandel, uitgebaat in het heersend
erf, stopgezet was geworden, het ~estre
den vonnis ten onrechte het begm van
de verjaring van deze overgang, door
onbruik, op de datum van de verkoop
van 23 april 1935, toen de handel stopgezet werd, heeft geplaatst; bet stopzetten
van de handel op zichzelf immers geen
onbruik inhield van de overgang, zodat
de beslissing, dat de overgang door dertig jaar onbruik teniet gegaan is, niet
wettelijk gerechtvaardigd is (schending
van de artikelen 703, 704, 706 en 707 van
het Burgerlijk Wetboek);
vijfde onderdeel, het in aile geval
onmogelijk is na te gaan of het stopzetten van de handel al dan niet samenvalt
met het onbruik van de overgang, zodat
de motieven duister en dubbelzinnig zijn
en de hestreden beslissing niet wettelijk
rechtvaardigen (schending van de artike-
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len 97 van de Grond:"Yet, 703, 704, 706 en dertig jaren en aldus de verjaring
707 van het BurgerhJk Wetboek) :
werd gestuit en het verval door
onbruik werd vermeden;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende dat de rechters uit
de in het onderdeel bestreden considerans niet afleiden dat de eisers
geen aanspraak maken op het recht
Om die redenen, verwerpt de
de overgang te gebruiken, maar
enkel te kennen geven dat partijen voorziening; veroordeelt de eisers in
blijkbaar akkoord gaan omtrent de de kosten.
oorspronkelijke oorzaak en het voor18 november 1983 - 1" kamer - Voorwerp van de clausule waarbij de erf- zitter en verslaggever : de h. Janssens,
dienstbaarheid werd bedongen;
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
Dat het onderdeel feitelijke grond- conclusie van de h. D'Hoore, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier
slag mist;
en Bayart.
Wat het tweede, vierde en vijfde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechters niet
beslissen dat de erfdienstbaarheid
van overgang vervallen is met de Nr. 154
stopzetting van de houthandel van
de rechtsvoorganger van partijen,
1• KAMER - 18 november 1983
maar wel dat die erfdienstbaarheid
teniet is gegaan door verjaring, op
grond dat de stopzetting van die
BUITEN
houthandel dateert van meer dan AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - BURGERLIJK WETdertig j aren geleden en de eisers
BOEK, ART. 1385 - HET « ZICH BEDIENEN ,
niet bewijzen en evenmin aanbieden
VAN EEN DIER- BEGRIP.
te bewijzen dat de doorgang sedertdien door hen of hun rechtsvoorgan- Art. 1385 B. W: Jaat de aansprakelijkheid
ger nog werd gebruikt;
voor de gedragingen van een dier rusten op de eigenaar ervan of op degene
Dat de onderdelen niet kunnen
die
er zich van bedient terwijl hij het
worden aangenomen;
in gebruik heeft; het « zich bedienen »
van een dier impliceert dat de betrok-

Wat het derde onderdeel betreft:
kene het volledig meesterschap heeft
Overwegende dat, met toepassing
over het dier, dit wil zeggen een niet
ondergeschikte bevoegdheid van Ieivan de artikelen 706 en 707 van het
ding en toezicht (1).
Burgerlijk Wetboek, de erfdienstbaarheden tenietgaan door het niet
uitoefenen daarvan gedurende der- (MANEGE ZEVENBERGEN V.Z.W. T. ANDRIES E.A.)
tig jaren; dat bij niet voortdurende
erfdienstbaarheden de dertig jaren
ARREST
beginnen te lopen vanaf de dag dat
men heeft opgehouden daarvan
(A.R. nr. 3907)
gebruik te maken; dat, wanneer de
HET HOF; - Gelet op net bestrebevrijdende verjaring wordt opgeworpen, hij die zich beroept op een den arrest, op 2 maart 1982 door het
titel die ouder is dan dertig jaren
om de uitoefening van een conven(1) Cass., 19 april 1963 (Bull. en Pas., 1963, I,
tionele erfdienstbaarheid van over- 880; R. W:, 1963-64, kol. 911); 30 april 1975 (A. C.,
948); 2.0 april 1979 (A.C., 1978-79, 993;
gang te vorderen, het bewijs moet 1975,
R. W:, 1979-80, kol. 112.6); 2.6 juni 1981 (A. C.,
leveren dat de erfdienstbaarheid 1980-81, nr. 629; R. W., 1981-82., kol. 2.628); 5 nov.
werd uitgeoefend sedert minder dan 1981 (A.C., 1981-82, nr. 159).

1_1_~
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Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

bewaarder van een dier dient te worden
beschouwd de persoon die, op het ogenblik van het schadelijk feit, het meesterschap over het dier heeft, wat een niet
Over beide middelen samen :
ondergeschikte bevoegdheid van Ieiding
het eerste, afgeleid uit de schending en toezicht omvat, zonder tussenkomst
van de artikelen 97 van de Grondwet en van de eigenaar; zodat het hof van
beroep, door te beslissen dat het slacht1385 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, om eiseres offer de bewaring van het paard niet
als bewaarder van het paard aansprake- kon hebben omdat het slechts zijn derde
lijk te verklaren voor de schade die door Ies volgde en zich aldus in de technische
Anne Andries werd geleden, overweegt : en materiele onmogelijkheid bevond om
het dier te gebruiken, zijn beslissing niet
« dat bet bestreden vonnis terecht de
vereniging :z:onder winstoognierk Manege wettelijk rechtvaardigt vermits de louZevenbergen
(eiseres) · aansprakelijk tere Oll).standigheid dat de ruiter - bij
heeft bevonden voor het ongeval, bij uit- gebrek aan ervaring - niet over volsluiting vah de andere partijen, op grond doende bekwaamheden beschikt om· corvan de:z:e juiste ontleding van feiten en rect het meesterschap over een pa(lrd uit
van rechtsgronden, afgeleid uit artikel te oefenen, op zichzelf niet kan volstaan
1385 van het Burgerlijk Wetboek; dat om eruit af te leiden dat de ruiter geen
appellante (eiseres) de:z:e ontleding niet bewaarder van het dier was op het ogenweerlegt; dat bet dertienjarige slachtof- blik van het schadelijk feit, doch er intefer, die haar derde Ies volgde, als leer- gendeel in de feiten moest worden
ling geen schuld treft; dat :z:ij niet de onderzocht of de ruiter, op het ogenblik
bewaring had van het paard, door tech- van het schadelijk feit, een niet ondergenische en materiele onmogelijkheid en schikte macht van Ieiding en toezicht uitdoor afwe:z:igheid van :z:elfstandige macht oefende, afgezien van de wijze waarop
om het te gebruiken, Iaat staan een van dit gebeurlijk meesterschap gebruik
macht die gelijkaardig :z:ou :z:ijn aan die werd of kon worden gemaakt (schending
van de eigenaar; dat integendeel (eise- van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetres) het paard gebruikte voor eigen reke- hoek);
ning, met mogelijkheid van toe:z:icht,
het tweede, afgeleid uit de schending
·bestuur en controle, als eigenares; en er
voor aansprakelijk bleef toen het ver- van artikel 97 van de Grondwet,
dwaald of ontsnapt was. "•
doordat het hof van beroep overweegt :
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in « dat (eiseres) ten onrechte voorhoudt
haar regelmatig neergelegde conclusie dat het ongeval behoort tot de aanvaarde
Iiet gelden dat het slachtoffer trouwens risico's, of dat het ongeval gebeurde na
reeds ervaring met paarden had; dat :z:ij een
normale gedraging van het
op de manege reeds lessen volgde sinds paard "• of " waaraan de ruiter zich
maart 1977; dat :z:ij aldus verschillende moest verwachten en hetwelk hij moest
lessen gevolgd had en dat :z:ij daarenbo- baas kunnen » - zelfs niet met buitenvert een week in een Bloso~paardenkamp gewone inspanningen van het slachtoffer
had verbleven waar :z:ij dagelijks reed; zoals de eerste rechter opmerkt - daar
het hof van beroep steunt op een gebrek de normale gedragingen van het paard,
aan ervaring, de materiele en technische indien hierbij hoort het weglopen uit de
onmogelijkheid voor het slachtoffer om groep van paarden en uit de greep van
van het paard gebruik te maken, het feit de inst.ructeur, daarom aan de leerling
dat het slachtoffer :z:ijn derde les volgde, onbekend waren omdat zij als leerling
en daaruit besluit dat het slachtoffer niet tot een groep behoorde, onder Ieiding,
als bewaarder van het paard kon worden om de normale gedragingen van een
beschouwd en geen schuld trof, :z:onder paard te doen leren, en omdat zij niet
te antwoorden op het bovenvermeld kan geacht worden in staat te zijn een
omstandig, in feite toegelicht middel van op hoi geslagen paard in toom te houden
eiseres· waardoor :z:ij liet gelden dat en ha de derde les in de instelling van (eisewaarom het slachtoffer ervaring met res); dat de· omstandigheden waarin het
paarden had, zodat het arrest, bij gebrek ongeval gebeurde, niet behoren tot de
aan antwoord op de conclusie, niet regel- aanvaarde of aanvaardbare risico's », en
matig gemotiveerd is (schending van derhalve besliste dat uitsluitend eiseres
artikel 97 van de Grondwet);
voor de schadelijke gevolgen van het
tweede onderdeel, overeenkomstig arti- ongeval aansprakelijk kon worden
kel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, als gesteld,
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had gekund, te weten het op hoi
slaan;
Dat het arrest aldus antwoordt op
de conclusie van eiseres omtrent de
vroegere ervaring van de mindefjarige, de gedragingen van het paiud
en de mogelijkheid van schuldige
onhandigheid van het kind zelf; ·
Wat het tweede onderdeel van het
eerste middel betreft :
Overwegende dat artikel 1385 van
het Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheid voor de gedragingen yan
een dier laat rusten op de eigenaar
of, terwijl hij het in gebruik heeft,
degene die er zich van bedient; dat
het « zich bedienen » van een dier
impliceert dat de betrokkene pet
tweede onderdeel, eiseres in haar volledige meesterschap heeft oyer
regelmatig neergelegde conclusie, om
aan te tonen dat het slachtf':!':.::r in staat het dier, dit wil zeggen een rliet
was een paard in toom te houden, inriep ondergeschikte bevoegdheid van Iei·
dat « het slachtoffer trouwens reeds ding en toezicht;
ervaring met paarden had; dat zij op de
Overwegende dat het arrest vast-·
manege reeds lessen volgde sinds maart stelt dat eiseres eigenares was van
1977; dat zij aldus verschillende lessen het dier en dat de minderjarige ruigevolgd had en dat zij daarenboven een
week in een Bloso-paardenkamp had ter « niet de bewaring had van het
verbleven waar zij dagelijks reed •, paard, door technische en materiiHe
zodat het hof van beroep, door aan te onmogelijkheid )) en omdat zij net
nemen dat het slachtoffer niet in staat paard niet kon gebruiken « met
was een op hoi geslagen paard in toom enige zelfstandige macht, laat staan
te houden omdat het slechts drie lessen een macht die gelijkaardig zou zijn
had gevolgd, dit middel niet beantwoordt aan die van de eigenaar »;
en zijn beslissing niet regelmatig motiDat het arrest aldus te kennen
veert (schending van .artikel 97 van de
geeft dat de minderjarige noch de
Grondwet) :
fysieke bekwaamheid noch de juridische bevoegdheid had om het dier
Wat het eerste onderdeel van het zelfstandig te gebruiken en zoeerste middel en wat het tweede doende de beslissing dat zij niet
aansprakelijk was, naar recht vermiddel betreft :
antwoordt;
Overwegende dat het arrest beDat het middel niet kan worden
slist dat de minderjarige dochter
aangenomen;
van de verweerders geen schuld
treft en in de consideransen die in
het middel worden aangehaald, erop
wijst dat zij nog maar dertien jaar
Om die redenen, verwerpt de
oud was, pas haar derde les in de voorziening; veroordeelt eiseres in
instellirig volgde, nog in groep en de kosten.
onder Ieiding, dat zij zelis de norlB november 1963 - 1' kamer - Voormale gedragingen van een paard
nog moest leren, maar dat het onge- zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit- Verslaggever : de h. Soetaert val niet gebeurde na een « normale ter
Gelijkluidende conclusie van de · h.
gedraging » van het paard, maar na D'Hoore, advocaat-generaal
Advoeen gedraging die zij zelfs niet met caten : mrs. De Gryse en Biitzler.
terwijl, eerste onderdeel, eiser in haar
regelmatig neergelegde conclusie niet
aileen inriep dat het slachtoffer het
risico van een ongeval had aangenomen,
maar ook dat het slachtoffer een fout
had begaan bij het berijden van het
paard en zij daartoe liet gelden : enerzijds, « dat het ongeval trouwens niet
anders kan worden uitgelegd dan door
een foutieve rijwijze van de ruiter of dan
ten gevolge van een normale gedraging
van het paard waaraan de ruiter zich
moest verwachten en hetwelk hij moest
baas kunnen •, anderzijds « dat het dus
zeer goed kan zijn dat de minderjarige
ten val is gekomen ten gevolge van een
eigen onhandig maneuver »; zodat het
hof van beroep, dat dit middel niet
beantwoordt, zijn beslissing niet regelmatig motiveert (schending van artikel
97 van de Grondwet);
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1° BETEKENING VAN EXPLOTEN GERECHTELIJKE BESLISSING - KEUZE VAN
WOONPLAATS - GEVOLG T.A.V. DE RECHTSMIDDELEN.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - VORM - BETEKENING - KEUZE VAN WOONPLAATS IN DE
BETEKENING VAN DE BESTREDEN BESLISSING.

Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat :
eiseres haar voorziening op 25 maart
1983 heeft doen betekenen ten kantore
van gerechtsdeurwaarder Van Backle,
omdat verweerster, in haar akte van
betekening van het bestreden arrest,
daar woonplaats had gekozen; die keuze
van woonplaats strikt moet worden gei:nterpreteerd en slechts betrekking heeft
op maatregelen en eventuele betwistingen bij de uitvoering van de betekende
beslissing :

Overwegende dat de keuze van
woonplaats die, zoals ten deze,
3° ARBEIDSOVEREENKOMST - BEEIN- gebeurde in de regelmatig overgelegde betekening van een rechterDIGING - TEKORTKOMING VAN EEN PARTIJ
lijke beslissing, geldt ten aanzien
AAN HAAR VERPLICHTINGEN - DOET OP
ZICHZELF DE ARBEIDSOVEREENKOMST NIET van de rechtsvorderingen welke met
die beslissing verband houden, en
EINDIGEN.
onder meer ten aanzien van de
1" Keuze van woonplaats in de beteke- rechtsmiddelen die ertegen kunnen
ning van een gerechtelijke beslissing worden aangewend;
geldt ten aanzien van de rechtsvordeDat het middel van niet-ontvankeringen welke met die beslissing verband houden en onder meer ten aan- Iijkheid niet kan worden aangenozien van de rechtsmiddelen die erte- men;
gen kunnen worden aangewend (1).
Over het middel, afgeleid uit de schen(Art. 39 Ger.W.)
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142,
1184 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 5, 14,
2" De voorziening in cassatie wordt rechts- 15, 18, 20, 22 van de wetten betreffende
geldig betekend aan de woonplaats die het bediendencontract, gecoordineerd bij
gekozen is in de betekening van de- koninklijk besluit van 20 juli 1955, gewijbestreden beslissing (2). (Art. 1079 zigd door de wet van 21 november 1969,
Ger.W.)
en, wat artikel 5 betreft, door de wet van
5 december 1968, 1, 3, 13, 15 van de wet
3" Op zichzelf doet een tekortkoming van 30 juli 1963 tot insteiiing van het stavan een partij aan haar verplichtingen tuut der handelsvertegenwoordigers en
de arbeidsovereenkomst niet eindigen 97 van de Grondwet,
(3).
doordat het arrest oordeelt dat eiseres
eenzijdig en op onrechtmatige wijze de
arbeidsovereenkomst heeft verbroken,
(AFSLAG T. VAN EETVELDT)
en het derhalve de vordering tot betaling
van een opzeggingsvergoeding en van
ARREST
een uitwinningsvergoeding toewijst, op
grond : dat bewezen is dat eiseres op
(A.R. nr. 4000)
onverantwoorde wijze weigerde de verschuldigde commissielonen, het gewaarHET HOF; - Gelet op het bestre- borgd loon bij ziekte en het loon voor
den arrest, op 28 september 1982 wettelijke feestdagen aan verweerster
door het Arbeidshof te Brussel uit te betalen; dat volgens een constante
rechtspraak en rechtsleer het niet uitbeg_e_w_e_z_e_n_;______________1 talen en/of het laattijdig uitbetalen van
het loon een zware tekortkoming uit(1) 'en (2) Cass., 18 s~t. en 16 okt. 1980 (A. C., maakt van een van de meest essentHHe
1980-81, nrs. 47 en 105).
elementeii van de arbeidsovereenkomst
(3) Cass., 5 jan. 1977 (A.C., 1977, 487) met en aldus ongetwijfeld contractbreuk door
noot; Cass., 14 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 512) de werkgever tot gevolg heeft; dat eisemet cone!. O.M. in R. W., 1980-81, 979.
res zich schuldig heeft gemaakt aan een
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onrechtmatige eenzijdige verbreking van
de arbeidsovereenkomst door het niet
betalen van de verschuldigde bezoldiging, gewaarborgd loon en vergoeding
voor de wettelijke feestdagen, zodat verweerster recht heeft op een passende
opzeggingsvergoeding, alsook op een uitwinningsvergoeding, nu alle vereisten tot
het bekomen van zodanige vergoeding
wat haar betreft, vervuld zijn,
terwijl, eerste onderdeel, een tekortkoming van een partij aan haar verplichtingen, op zichzelf, de arbeidsovereenkomst niet doet eindigen maar enkel,
naar omstandigheden, voor de tegenpartij een reden kan zijn om de arbeidsovereenkomst op staande voet wegens
dringende reden te beiHndigen of om de
ontbinding van de overeenkomst te vorderen met toepassing van artikel 1184
van het Burgerlijk Wetboek; de feitenrechters in ieder geval niet kunnen oordelen dat de overeenkomst door een contractuele tekortkoming van een partij
werd beiHndigd, zonder vast te stellen
dat deze partij de wil had een essentieel
bestanddeel van de overeenkomst te wijzigen en deze aldus te beeindigen; het
arrest derhalve, door te oordelen dat
eiseres de arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft beeindigd op de enkele grond
dat zij aan haar contractuele verplichtingen is tekortgekomen, alle voormelde
bepalingen, met uitzondering van artikel
97 van de Grondwet, schendt;
tweede onderdeel, eiseres in haar conclusie aanvoerde dat, mochten de contractuele tekortkomingen die haar verweten werden, bewezen zijn, hetgeen zij
betwistte, « het zich voordoen van e!i!n
contractuele fout op zichzelf niet als verbreking van de arbeidsovereenkomst volstaat wanneer hieruit de wil niet blijkt
een einde te stellen aan de bestaande
overeenkomst "• en « in al de door (verweerster) ingeroepen feiten de wilsuitdrukking niet kan gevonden worden van
(eiseres) (om) de arbeidsovereenkomst te
beeindigen "• te meer daar over de
onderscheidene punten van de vordering
« .betwisting bestond en nog bestaat tussen partijen »; het arrest dit middel niet
beantwoordt, zodat het, door op dit regelmatig bij conclusie voorgedragen middel
niet te antwoorden, artikel 97 van de
Grondwet schendt :

W at het eerste onderdeel betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het
onderdeel opgeworpen en hieruit

afgeleid dat eiseres nalaat te preciseren of en in welke mate een, sommige of alle van de vijftien in het
onderdeel vermelde wetsbepalingen
zijn geschonden :
Overwegende dat uit het onderdee! duidelijk blijkt dat, naar het
oordeel van eiseres, alle vijftien vermelde wetsbepalingen geschonden
zijn;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het onderdeel zelf
Overwegende dat uit de in het
middel geciteerde consideransen
blijkt dat het arrest oordeelt dat
eiseres
de
arbeidsovereenkomst
heeft beeindigd door zwaar tekort te
komen aan haar verplichtingen ten
aanzien van een van de meest
essentiele bestanddelen van de overeenkomst;
Overwegende evenwel dat de
tekortkoming van een partij, zelfs
aan haar essentiele verplichtingen,
op zichzelf de arbeidsovereenkomst
niet beeindigt;
Dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat eiseres de arbeidsovereenkomst heeft beeindigd;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het middel,
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest
in zoverre het eiseres veroordeelt
tot betaling van een opzeggingsvergoeding en een uitwinningsvergoe"
ding, en de kosten gevallen in hoger
beroep te haren laste legt; beveelt
dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Antwerpen.
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21 november 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : Rauws - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Nelissen
Grade en Biitzler.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG- socrALE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID FAILLISSEMENT OPNEMING VAN EEN
SCHULDVORDERING IN HET PASSIEF.

pen vonnis toegekende bedragen dienen
te worden opgenomen in het bevoorrecht
passief van het faillissement van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stokvis en ge!ntimeerde
qualitate qua (tweede verweerder) tevens
veroordeelt tot opneming van de gerechtskosten in dat passief,
terwijl een vordering tot het opnemen
van schuldvorderingen in het passief van
een faillissement een vordering is die
rechtstreeks ontstaat uit · het faillissement overeenkomstig de voorschriften
van het Wetboek van Koophandel eli
waarvan de gegevens voor de oplossing
zich bevinden in het bijzonder :recht
dat het stelsel van het faillissement
beheerst; die vordering derhalve tot de
exclusieve bevoegdheid van de rechtbank
van koophandel behoort :

Overwegende dat het arrest aan
eerste verweerder diverse bedragen
De arbeidsgerechten zijn niet bevoegd toekent als opzeggingsvergoeding,
om de opneming van een schuldvordering in het passief van het faillisse- achterstallig loon, dertiende maand
ment te bevelen (1). (Art. 574, 2", voor 1980 en vervoeronkosten, en
beslist dat aile sociale bescheiden
Ger.W.)
aan de betrokkene dienen te worden
afgeleverd; dat het arrest bovendien
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN voor recht zegt dat voormelde bedraBEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE DESMET T. MR.
gen dienen te worden opgenomen in
VANDERLEENEN - CURATOR VAN RET FAILLIShet bevoorrecht passief van het failSEMENT STOKVIS P.V.B.A.)
lissement van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkARREST
heid Stokvis, gewezen werkgever
van · eerste verweerder, en tweede
(A.R. nr. 4006)
verweerder qualitate qua veroorHET HOF; - Gelet op het bestre- deelt in aile kosten van het geding
den arrest, op 16 november 1982 en tot opneming ervan in het pas~
door het Arbeidshof te Brussel sief van dat faillissement;
gewezen;
Overwegende dat, luidens artikel
574, 2•, van het Gerechtelijk WetOver het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 105 van de Grand- hoek, de rechtbank van koophandel,
wet, 574, 2", van het Gerechtelijk Wet- zelfs wanneer de partijen geen hanhoek, gewijzigd bij de wet van 24 maart delaar zijn, onder · meer kennis
1975, en 496 tot 508 van het Wetboek van neemt van vorderingen en geschilKoophandel,
len rechtstreeks ontstaan uit het
overeenkomstig de
doordat het arbeidshof, na uitspraak te faillissement
hebben gedaan over het hoger beroep voorschriften van het Wetboek van
van eerste verweerder strekkende tot het Koophandel en waarvan: de gegec
bekomen van een opzeggingsvergoeding, vens voor de oplossing zich bevinvoor recht zegt dat het bedrag van die den in het bijzonder recht dat het
vergoeding en de andere door het beroestelsel van het faillissement be---------------------------------; heerst;
(1) Zie Cass., 19 juni 1974 (A.C., 1974, 1161),
0
·d d ·
d ·
·22 febr. 1975 (ibid., 1975, 744), 17 maart 1976
verwegen e at een vor ering
(ibid., 1976, 831), 26 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. tot aanvaarding van schtildvorderin"
381, en 22 okt. 1981 {ibid., 1981-82, nr. 134).
gen in het passief van een. faillisse-
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ZIEKENFONDS GEEN TOEPASSING VAN
ment een vordering is in de zin van
ART. 68 ARBEIDSONGEVALLENWET.
voormeld artikel, zodat alleen de
rechtbank van koophandel bevoegd
2° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE
is om ervan kennis te nemen;
ZAKEN- ARBEIDSONGEVAL- GEDING TUSDat het arbeidshof derhalve niet
SEN EEN VERZEKERAAR EN EEN ZIEKENbevoegd is om voor recht te zeggen
FONDS - GEEN TOEPASSING VAN ART. 68
dat de aan eerste verweerder toegeARBEIDSONGEVALLENWET.
kende bedragen en de kosten van
het geding in het passief van het 1o en 2° Art. 68 Arbeidsongevallenwet,
luidens hetwelk de kosten van alle vorfaillissement van de personenvenderingen gesteund op deze wet ten
nootschap met beperkte aansprakelaste van de verzekeraar vallen,
lijkheid Stokvis dienen te worden
behalve wanneer de eis roekeloos en
opgenomen;
tergend is, is niet toepasselijk op een
Dat het middel gegrond is;
geding tussen een verzekeraar en een

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het voor
recht zegt dat de aan eerste verweerder toegekende bedragen dienen te worden opgenomen in het
bevoorrecht passief van het faillissement van de personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid
Stokvis en tweede verweerder qualitate qua veroordeelt tot opneming
van alle kosten van het geding in
net passief van dat faillissement;
beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
21 november 1983 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter ...:.._
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal.
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KOSTEN
GEDING TUSSEN EEN VERZEKERAAR EN EEN

ziekenfonds dat tegen deze laatste een
vordering heeft ingesteld tot terugbeta~
ling van aan zijn verzekerde betaalde
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,. op
grand van art. 70, § 2, Ziekte- en Invaliditeitswet (1).
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. NOORDSTAR EN BOERHAAVE N.V., BLAL)
ARREST

(A.R. nr. 4008)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 februari 1982 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest « aan (eiser) zijn
eigen kosten ten laste (laat) », na te hebben vastgesteld dat eiser, in zijn hoedanigheid van gesubrogeerde in de rechten
van zijn verzekerde Fatna Blal, op grond
van artikel 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, van
eerste verweerster betaling vorderde van
de door eiser verrichte uitkeringen voor
geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, binnen de perken van de door eiser
verrichte uitkeringen enerzijds, en van
de door eerste verweerster als arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigde vergoedingen anderzijds, en na bijgevolg te

1° ARBEIDSONGEVAL

{1) Cass., 6 dec. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 210).
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heliben vastgesteld dat eisers vordering
steunde op de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, nu eisers vordering immers
werd. ingesteld in zijn hoedanigheid van
gesubrogeerde in de rechten van zijn
verzekerde en eiser bijgevolg de rechten
van zijn verzekerde uit hoofde van de
Arbeidsongevallenwet tegen de arbeidsongevallenverzekeraar, eerste verweerster; uitoefende, en na ten slotte eisers
vordering ongegrond te hebben bevonderi, zonder evenwel vast te stellen dat
zijn eis tergend en roekeloos was,
terwijl de kosten van alle vorderingen
gesteund op de Arbeidsongevallenwet
ten laste vallen van de arbeidsongevallenverzekeraar, behalve wanneer de eis
roekeloos en tergend is, zodat de veroordeling van eiser in zijn kosten zonder de
eis of het hager beroep als roekeloos en
tergimd te betitelen, onwettig is :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, verzekeringsinstelling inzake zielde en invaliditeit, de
terugbetaling door eerste verweerster vorderde van de uitkeringen die
hij heeft betaald, nu de arbeidsongeschiktheid van zijn verzekerde,
tweede verweerster, het gevolg was
van een arbeidsongeval en derhalve
door eerste verweerster, arbeidsongevallenverzekeraar, moest worden
vergoed;
Overwegende dat een dergelijke
vordering die de verzekeringsinstelling instelt met toepassing van artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering,
geen vordering is die steunt op de
Arbeidsongevallenwet in de zin van
artikel 68 van deze wet;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 november 198 a _ a· kamer _ Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Biitzler.
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21 november 1983

ARBEIDSOVEREENKOMST-

ONTSLAG
- DRINGENDE REDEN - LANGDURIGE AFWE·
ZIGHEID - OGENBLIK VANAF HETWELK ONT·
SLAG WORDT GEGEVEN.

Wanneer de rechter oordeelt dat de door
de werkgever aangevoerde langdurige
afwezigheid van de werknemer een
dringende reden vormt, is het ontslag
op staande voet, gegeven binnen drie
werkdagen na de in aanmerking genamen periode van afwezigheid, regelmatig, ook a1 had de werkgever, naar het
oordeel van de rechter, de afwezigheid
reeds · tevoren als dringende reden
kunnen aanvoeren (1). (Art. a5
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(MICHIELSENS T. VANDEVORDT E.A.)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie het volgende gezegd :
De voo:vziening stelt de vraag aan de
orde wanneer ontslag wegens dringende
reden mag of moet worden gegeven, zo
de dringende reden bestaat uit een voortdurende gedraging, in deze zaak een
voortdurende afwezigheid van de werknemer.
Het arbeidshof oordeelt dat, vanaf het
ogenblik dat de afwezigheid een dringende reden wordt, de voortduring ervan
eveneens een dringende reden is, die
steeds geldig door de werkgever die kennis heeft van de voortduring, kan worden ingeroepen, zolang er geen drie
werkdagen zijn verstreken sedert het
einde van de afwezigheid.
Volgens eiser moet de dienstbetrekking onmiddel!ijk beeindigd worden
zodra de afwezigheid een dringende
reden is geworden. Hij steunt daarbij op
het voorschrift van artikel a5, derde lid,
van de Arbeidsovereenkomstenwet, valgens hetwelk het ontslag moet worden
gegeven binnen drie werkdagen nadat
het feit ter rechtvaardiging van de dringende reden aan de ontslaggevende partij bekend is. Deze termijn mag niet worden verlengd met de tijd dat de afwezigheid voortduurt, tot drie werkdagen na
het einde van de afwezigheid.

l-----------------(1) Zie cone!. van het O.M. hieronder.
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Terecht merken de verweerders op dat
het arbeidshof de ganse periode gedurende welke eiser afwezig is geweest d.i. totdat hij ontslagen is - als dringende reden in aanmerking neemt en
niet de periode totdat de afwezigheid
tevoren reeds een dringende reden is
geworden. Daaruit leiden zij af dat het
eerste onderdeel van het middel gericht
is tegen een overtollig motief en derhalve ·niet ontvankelijk is.
Het is zeker geen motief dat het
arbeidshof ten overvloede aan zijn
rede~geving heeft toegevoegd; het lijdt
geen twijfel dat het voor de rechters een
doorslaggevend argument is geweest om
het ontslag op staande voet regelmatig
te achten.
Een andere vraag is of de beslissing
ook niet zonder die schakel in de redenering naar recht verantwoord is. Men zou
inderdaad kunnen stellen dat het
arbeidshof aileen moest beslissen of de
ganse afwezigheid tot op het ogenblik
van het ontslag een dringende reden was
en niet moest onderzoeken - en dat ook
niet gedaan heeft - of ook een kortere
afwezigheid reeds een dringende reden
vormde. Maar het middel betoogt precies
dat in dat geval de langdurige afwezigheid niet meer als dringende reden mag
worden ingeroepen. De beslissing kan
dus maar naar recht verantwoord zijn,
zo die redenering fout is. Om de ontvankelijkheid van het middel te beoordelen,
moet men dus eerst de gegrondheid
ervan onderzoeken. En in dat geval mag
het middel volgens de rechtspraak van
het Hof niet als onontvankelijk worden
afgewezen (2).

*
*

*

Wat nu de aan de orde zijnde rechtsvraag zelf betreft, uitgangspunt van het
antwoord lijkt mij te zijn dat het aanvoeren van een dringende reden om ontslag
op staande voet te geven, een recht is,
geen verplichting.
Artikel 35, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet zegt duidelijk dat
elke partij de arbeidsovereenkomst op
staande voet wegens een dringende
reden kan beeindigen. Het staat de
betrokken partij dus vrij de dienstbetrekking niettemin te Iaten voortduren of

------------------1
{2) Cass., 8 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 680), 15
okt. 1981, A.R. nr. 6375, en 1 feb. 1982, A.R.
nr. 6450 (A.C., 1981-82, nrs. 118 en 328).

eventueel 'een einde eraan te maken met
inachtneming van de wettelijk voorgeschreven opzeggingstermijn.
Op het eerste gezicht lijkt het nogal
vreemd dat de dienstbetrekking toch -in
stand kan blijven, hoewel zich een
omstandigheid heeft voorgedaan die, valgens de wettelijke omschrijving van de
dringende reden, elke professionele
samenwerking tussen partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het
lijkt wei een contradictie te zijn dat een
onmogelijke samenwerking niettemin
wordt voortgezet. En toch laat de wet het
toe.
Dit toont aan dat de wettelijke
omschrijving van de dringende reden
wei wat al fe absoluut is geformuleerd.De definitie van de Nederlandse wet bijvoorbeeld lijkt mij heel wat realistischer.
Volgens de artikelen 1639p en 1639q van
het Nederlandse Burgerlijk Wetboek
gaat het om « zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de arbeider • of om « zodanige omstandigheden », « die ten gevolge hebben dat van
de werkgever (respectievelijk de arbeider) redelijkerwijze niet kan gevergd worden de dienstbetrekking te
Iaten voortduren ». Het Sociaalrechtelijk
Woordenboek spreekt van een « omstandigheid of voorval, op grond waarvan het
voortduren van de dienstbetrekking voor
een bij een arbeidsovereenkomst betrokken partij zo bezwaarlijk is dat deze
dienstbetrekking
onder
onverwijlde
mededeling van de reden zonder opzegging kan worden beeindigd. »
Deze omschrijvingen stellen het subjectieve beoordelingselement van de partij die ontslag geeft, duidelijker in het
Iicht. Het staat uiteindelijk deze partij te
oordelen of het voortzetten van de
arbeidsverhouding nog mogelijk is, zelfs
gedurende de beperkte tijd van de opzeggingstermijn.
De Belgische wet wekt de indruk dat
de dringende reden een louter objectief
gegeven is dat, naar de bewoordingen
van het genoemde artikel ~5, eerste lid,
« aan het oordeel van de rechter wordt
overgelaten. »
De rechter oordeelt inderdaad of de
aangevoerde reden een dringende reden
is, wanneer daaromtrent betwisting tussen partijen bestaat. Maar daaraan is
noodzakelijk het oordeel van de partij
die ontslag op staande voet gegeven
heeft, vooraf gegaan. In werkelijkheid
oordeelt de ontslaggevende partij of
samenwerking voor haar onmogelijk is

-

geworden en beoordeelt de rechter
aileen het oordeel van de betrokken
par~ij.
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336 ling niet behoefde te doen en ook dit
onderdeel dus tevergeefs wordt voorgesteld.
Conclusie : verwerping.

D.~ rechter kan nooit zelf het initiati~f
ner{i.en om een omstandigheid of gedraging als een dringende reden te beschouweJl, wanneer de betrokken partij deze
ARREST
niet zelf als zodanig heeft aangevoerd
om ·de arbeidsovereenkomst op staande
(A.R. nr. 4048)
voet te beeindigen. Hij kan wei van oordeel zijn dat een bepaalde omstandigheid van die aard is dat de betrokken
HET HOF; - Gelet op het bestrepartU daaruit de onmogelijkheid om de den arrest, op 21 december 1982
diei:J.stbetrekking te handhaven, had kun- door het Arbeidshof te Brussel
nen.. afleiden. Maar dat oordeel mag het gewezen;
recht van de betrokken partij niet aantast~n om zelf te beslissen wanneer de
Over het middel, afgeleid uit de scherrsam'enwerking niet meer mogelijk is om
de dienstbetrekking dienvolgens op ding van de artikelen 35, inzonderheid
staande voet te beeindigen. De rechter tweede en derde lid, 39, § 1, 82, § 3, van
oordeelt aileen of de omstandigheid op de wet van 3 juli 1978 betreffende de
gro~d
waarvan de dienstbetrekking arbeidsovereenkomsten en 97 van de
beiHn,digd is, een dringende reden is, niet Grondwet,
of e;en andere omstandigheid die niet is
doordat het arrest oordeelt dat veraangevoerd, als dringende reden had weerster terecht de onder de punten
kunhen worden aangevoerd.
twee en drie van de door haar op 23
oktober 1980 ter post aangetekende ontlq onderhavige zaak is eiser ontslagen slagbrief vermelde feiten (afwezigheid in
wegens zijn afwezigheid van 1 septem- de school sedert de tweede examenzittijd
ber tOt 22 oktober 1980 en het arbeidshof in september 1980 en verzuim adminisoordeelt dat verweerster die afwezigheid tratieve aangelegenheden te hebben
- dus tot 22 oktober - terecht als een afgewerkt niettegenstaande de aangetedrinpende rec;ien heeft beschouwd. Daar- kende brieven van 14 augustus 1980 en 9
bij ll:omt niet aan de orde of verweerster september 1980 met ingebrekestelling,
de ~fwezigheid tot v66r die datum reeds ten gevolge waarvan een docent finanals dringende reden had kunnen aanvoe- cieel nadeel heeft ondervonden) als een
ren. Zij heeft het niet gedaan en dat is dringende reden heeft beschouwd, zodat
haar goed recht, wat daarover ook de eiser geen aarispraak kan maken op
mening van de rechter is.
een bij de Arbeidsovereenkomstenwet
In de bekritiseerde redengeving van bepaalde vergoeding, geen recht heeft op
bet arrest gaat het arbeidshof er kenne- een vergoeding wegens schade veroorlijk van uit dat een langdurige afwezig- zaakt door misbruik van het ontslagrecht
heid van de werknemer op een bepaald en zijn vordering, gericht tegen de vier
ogenblik een dringende reden kan wor- verweerders, als beheerders van verden en dat ogenblik in aile objectiviteit weerster en als ondertekenaars van
kan worden vastgesteld, los van de voormelde ontslagbrief, moet worden
mening van de werkgever, m.a.w. ook al afgewezen, daar zij tegenover eiser perwas de werkgever van oordeel dat de ~oonlijk geen fout hebben bedreven,
samenwerking nog niet dermate onmo- onder meer op grond : « dat bet ogenblik
gelijk was geworden dat de dienstbetrek- waarop de ongerechtvaardigde afwezigking onverwijld diende te worden heid bet karakter van een dringende
reden verkrijgt, afhangt van de feitelijke
beeindigd.
omstandigheden; dat vanaf dat ogenblik
Die opvatting lijkt mij verkeerd te de voortduring van die ongerechtvaarzijn. Maar die misvatting heeft geen digde afwezigheid eveneens een drininvloed op de wettigheid van de aange- gende reden voor onmiddellijk ontslag is,
vochten beslissing. Deze blijft niettemin die steeds geldig door de werkgever, die
naar recht verantwoord.
kennis heeft van de voortduring, kan
Daarom kan het eerste onderdeel van worden ingeroepen zolang er geen drie
bet middel niet slagen, terwijl daaruit werkdagen zijn verstreken sedert het
eveneens volgt dat het arbeidshof de in einde van die toestand van afwezigbet tweede onderdeel bedoelde vaststel- heid »,
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terwijl, naar luid van artikel 35 van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978, het feit dat ontslag zonder opzegging zou verantwoorden, om te mogen
worden aangevoerd, niet sedert meer
dan drie dagen aan de partij, die ontslag
geeft, bekend mag zijn en daartoe vereist is, doch ook volstaat dat bedoelde
partij omtrent het bestaan van dit feit en
de omstandigheden die daarvan een
dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis
van zaken een beslissing te kunnen
nemen, met name voor haar eigen overtuiging en tevens tegenover de andere
partij en het gerecht, ongeacht of het feit
na dit tijdstip al dan niet voortduurt,
zodat, eerste onderdeel, het arrest,
door er integendeel van uit te gaan dat
de werkgever, die kennis heeft van de
voortduring van een ongerechtvaardigde
afwezigheid, welke het karakter van een
dringende reden voor onmiddellijk antslag heeft verkregen, ze steeds geldig
kan aanvoeren zolang er geen drie werkdagen zijn verstreken sedert het einde
van die toestand van afwezigheid, de
aangevochten beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 35, inzonderheid tweede en derde lid,
39, § 1, en 82, § 3, van de wet van 3 juli
1978),
tweede onderdeel, het arrest alleszins
niet vaststelt sedert welke datum de als
dringende reden beschouwde feiten
moesten geacht worden aan verweerster
bekend te zijn, met andere woorden
sedert welke datum deze moest geacht
worden met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen; het arrest aldus
de door het Hof uit te oefenen wettigheidscontrole onmogelijk maakt (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

die toestand van afwezigheid, de
beslissing schraagt dat verweerster
eiser op 23 oktober 1980 geldig heeft
ontslagen wegens een dringende
reden, namelijk zijn ongegronde
afwezigheid van 1 september 1980
tot en met 22 oktober 1980 in de
onderwijsinstelling waarvan hij de
leiding had;
Dat het onderdeel derhalve niet
van belang is ontbloot;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het onderdeel zelf
Overwegende dat, wanneer de
rechter oordeelt dat de door de
werkgever aangevoerde langdurige
afwezigheid van de werknemer een
dringende reden vormt, het ontslag
op staande voet, gegeven binnen
drie werkdagen na de in aanmerking genomen periode van afwezigheid, regelmatig is, oak al had de
werkgever, naar het oordeel van de
rechter, de afwezigheid reeds tevoren als dringende reden kunnen
aanvoeren;

Overwegende dat het arbeidshof
oordeelt « dat de ongegronde afwezigheid van 1 september 1980 tot en
met 22 oktober 1980, op de onderwijsinrichting waarvan (eiser) als
directeur de leiding heeft, door (verweerster) terecht als een dringende
rel;len werd beschouwd »; dat het
W at het eerste onderdeel betreft : derhalve wettig beslist dat verweerster eiser op 23 oktober 1980 geldig
Over de grond van niet-ontvankelijk- wegens dringende reden heeft ontheid, door de verweerders opgeworpen slagen;

en hieruit afgeleid dat het onderdeel
opkomt tegen een overtollige redengeving en derhalve geen belang vertoont:

Overwegende dat de vaststelling
van het arrest dat de werkgever, die
kennis heeft van de voortduring van
de ongerechtvaardigde afwezigheid
van zijn werknemer, die voortduring
steeds als dringende reden kan aanvoeren zolang geen drie werkdagen
zijn verstreken sedert het einde van

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat
het arrest de in het tweede onderdee! bedoelde vaststelling niet
behoefde te doen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

-

338

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

(V ... )
ARREST

(A.R. nr. M 517 N)
21 november 1983 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - GelijkRET HOF; - Gelet op de bestreluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. den beslissing, op 8 september 1983
door de Herkeuringsraad van de
Biitzler en De Gryse.

Provincie West-Vlaanderen gewezen;

Nr. 159
3"

KAMER -

21 november 198;j

1° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICHT - NIEUW MIDDEL - VRIJSTELLING
OP LICHAMELIJKE GROND - DIENSTPLICHTIGE DIE GEACHT WORDT VAN ZIJN AANVRAAG AF TE ZIEN - WEIGERING EEN
GENEESKUNDIG ONDERZOEK TE ONDERGAAN
- MIDDEL DAT STEUNT OP DE REDEN VAN
DE WEIGERING.

2° DIENSTPLICHT -

HERKEURINGSRAAD
- WEIGERING VAN DE DIENSTPLICHTIGE EEN
GENEESKUNDIG ONDERZOEK TE ONDERGAAN
BESLISS!NG DAT DE DIENSTPLICHTIGE
GEACHT WORDT VAN ZIJN AANVRAAG OM
VRIJSTELLING AF TE ZIEN - GEVOLG.

1" Wanneer de herkeuringsraad beslist
dat, overeenkomstig art. 49 Dienstplichtwet, de dienstplichtige die weigert tijdens zijn inobservatiestelling
een geneeskundig onderzoek te onder- ·
gaan, geacht wordt van zijn aanvraag
om vrijstelling op lichamelijke grand
te hebben afgezien, kan een middel
dat steunt op de reden van de weigering niet voor de eerste maal voor het
Hoi worden voorgedragen.
2" Wanneer de dienstplichtige tijdens de
inobservatiestelling weigert een geneeskundig onderzoek te ondergaan,
dient de herkeuringsraad, die oordeelt
dat hij geacht wordt van zijn aanvraag
om vrijstelling op lichamelijke grand
af te zien, de geschiktheid van de
dienstplichtige niet meer te onderzoeken (1). (Art. 49 Dienstplichtwet.)

------------------!
(1) Zie Cass., 17 mei 1982 (A.C., 1981-82,

nr. 553).

Over het middel, hieruit afgeleid dat
de herkeuringsraad, uitspraak doende
over eisers « aanvraag om vrijstelling of
voorlopige afkeuring op lichamelijke
grond >>, beslist dat hij geacht wordt af te
:den van zijn aanvraag op grond dat,
gelet op bet naar aanleiding van zijn
inobservatiestelling opgestelde deskundigenverslag, eiser weigert bet medisch
onderzoek te ondergaan, waarmede de
daartoe aangewezen militaire dokter was
be last,
terwijl, eerste onderdeel, eiser zich
niet met opzet, maar naar eigen bestwil
aan het onderzoek in bet militair hospitaal heeft onttrokken, en wei omdat hij
heeft gemeend de voorrang te moeten
geven aan het controle-onderzoek door
I.V.P., dat hij inmiddeis op 16 augustus
1983 onder het toezicht van zijn eigen
dokter heeft ondergaan; de werkelijke
reden van zijn weigering was dat twee
I.V.P.'s op nauwelijks drie weken tijd
schadelijke gevolgen voor de patient
kunnen meebrengen; eiser betreurt dat
de adjudant V.D., die voor hem verantwoordelijk was in het militair hospitaal,
de herkeuringsraad niet nader heeft
ingelicht over de diepere gronden van
zijn houding;
tweede onderdeel, de herkeuringsraad
de bepalingen van bet koninklijk besluit
van 5 november 1971 tot vaststelling van
de keuringscriteria inzake lichamelijke
geschiktheid voor de militaire dienst van
de dienstplichtigen evenals voor de
dienst van de andere militairen en van
bet personeel van de rijkswacht schendt;
1• dat koninklijk besluit immers duidelijk
bepaalt dat voor de uro-genitale organen
de experten hun beslissing mogen staven
met bewijskrachtige documenten; eiser
dan ook niet begrijpt waarom dokter D.,
die in bet militair hospitaal was belast
met zijn onderzoek, geen gebruik mocht
maken van het door eiser overgelegde
fotomateriaal betreffende zijn toestand
voor de heelkundige ingreep; dokter D.
na het inkijken van die foto's trouwens
van oordeel was dat er geen probleem
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339 onderzoek te ondergaan, de herkeuringsraad die op deze grond oordeelt
dat de dienstplichtige geacht wordt
van zijn aanvraag af te zien, diens
lichamelijke geschiktheid niet meer
dient te onderzoeken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

bestond voor eisers afkeuring; volgens
adjudant V.D. enkel foto's genomen in
het militair hospitaal aanvaard werden;
eiser daarom meent dat de herkeuringsraad, ten gevolge van een onregelmatige
handelwijze in het militair hospitaal, verkeerdelijk werd ingelicht en misleid bij
de boordeling van de zaak; 2" hetzelfde
koninklijk besluit de militaire geneesheer ook ertoe verplicht een specialist te
raadplegen; het in dit opzicht wenselijk
kan zijn professor D.S. te raadplegen
omdat hij op eiser een heelkundige
ingreep heeft verricht en zijn geval dus
van dichtbij kent; eiser daarom een
kopie overlegt van het door die professor
naar aanleiding van het I.V.P. van
16 augustus 1983 opgemaakte verslag; de
herkeuringsraad anders zou gereageerd
hebben indien hij kennis had genomen
van een dergelijke getuigenis :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
21 november 1983 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal.

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, luidens artikel
49 van de Dienstplichtwet, de
betrokkene die zich niet leent tot de
keuring of een inobservatiestelling,
geacht wordt van zijn aanvraag om Nr. 160
vrijstelling of voorlopige afkeuring
op lichamelijke grond te hebben
2" KAMER - 22 november 1983
afgezien;
Dat niet blijkt dat eiser de reden
waarom hij geweigerd heeft het
geneeskundig onderzoek te onder- 1° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORgaan, voor de herkeuringsraad heeft
DELING - OPSCHORTING VAN DE UITdoen gelden;
SPRAAK VAN DE VEROORDELING - MOGEDat eiser weliswaar na zijn inobLIJKHEID DOCH GEEN VERPLICHTING VOOR
servatiestelling niet werd opgeroeDE RECHTER.
pen om opnieuw voor de herkeuringsraad te verschijnen; dat hij 2° VEROORDELING MET UITSTEL EN
zich daarover voor het Hof evenwel
OPSCHORTING VAN DE VEROORniet beklaagt;
DELING - OPSCHORTING VAN DE UITDat een middel, dat steunt op de
SPRAAK VAN DE VEROORDELING DOOR DE
reden waarom de dienstplichtige
EERSTE RECHTER AAN ALLE BEKLAAGDEN
zich gerechtigd acht te weigeren een
TOEGESTAAN RECHTERS IN HOGER
geneeskundig onderzoek te onderBEROEP VAN OORDEEL DAT DE OPSCHORTING NIET MOET WORDEN BEHOUDEN WAT
gaan en dat niet aan de herkeuEEN BEKLAAGDE BETREFr, DOCH WEL WAT
ringsraad ter kennis is gebracht
DE OVERIGE BEKLAAGDEN BETREFT - WETalvorens deze raad over de aanTELIJKE VERANTWOORDING.
vraag uitspraak doet, niet voor het
eerst voor het Hof kan worden aan3° VEROORDELING MET UITSTEL EN
gevoerd;
OPSCHORTING VAN DE VEROORWat het tweede onderdeel beDELING - OPSCHORTING VAN DE UITtreft :
SPRAAK VAN DE VEROORDELING DOOR DE
Overwegende dat, wanneer de
EERSTE RECHTER AAN ALLE BEKLAAGDEN
dienstplichtige tijdens de inobservaTOEGESTAAN RECHTERS IN HOGER
tiestelling weigert een geneeskundig
BEROEP VAN OORDEEL DAT DE OPSCHOR-
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TING NIET MOET WORDEN BEHOUDEN WAT
EEN VAN DE BEKLAAGDEN BETREFT, DOCH
WEL WAT
DE
OVERIGE
BEKLAAGDEN
BETREFT - REDENGEVING.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF·
VORDERING - CONCLUSIE - BESLISSING
DIE, OP GROND VAN BEPAALDE FEITELIJKE
GEGEVENS, ANDERE OF DAARMEE STRIJDIGE
FEITELIJKE GEGEVENS VERWERPT - REGEL·
MATIG MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

5° GRONDWET -

ARTIKEL 6 - GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE
VEROORDELING NIET TOEGESTAAN AAN EEN
BEKLAAGDE EN WEL AAN DE OVERIGE
BEKLAAGDEN - GEEN MISKENNING VAN DE
GRONDWETTELIJKE REGEL.

moet worden behouden wat een der
beklaagden betreft (2).
4" Regelmatig met redenen omkleed is

de beslissing die, op grand van
bepaalde feitelijke gegevens, andere of
daarmee strijdige feitelijke gegevens
van de conclusie verwerpt (3). (Art. 97
Gw.)
5" Schending

van de grondwettelijke
regel van de gelijkheid van de Belgen
kan niet worden afgeleid uit het enkel
feit dat de rechter, op grand van de
omstandigheden die eigen zijn aan de
zaak en aan de beklaagden individueel
en die hij vermeldt, aan een beklaagde
niet en aan de overige beklaagden wei
de opschorting van de uitspraak van
de veroordeling toestaat (4).

1• De wet van 29 juni 1964 betreffende

de opschorting, het uitstel en de probatie legt aan de rechter niet de verplichting op, doch verleent hem slechts de
mogelijkheid de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling te gelasten, wanneer de bij art. 3, eerste lid,
van die wet bepaalde voorwaarden zijn
vervuld (1).
2" De rechters in hager beroep die, gelet

(DE MEYER)
ARREST

(A.R. nr. 8052)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1983 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat eiser zijn cassatieberoep heeft beperkt tot de beslissingen op de tegen hem ingestelde
strafvordering;

op de aard, de omvang en de gewichtigheid van de ten laste van eim
beklaagde bewezen verklaarde feiten,
oordelen dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling, door de
eerste rechter aan alle beklaagden toegestaan, niet moet worden behouden
wat die beklaagde betreft, doch wei
moet worden behouden wat de overige
I. In zoverre de voorziening
beklaagden betreft omdat voor hen de
veroordeling te zware professionele gericht is tegen de beslissing, waargevolgen zou hebben, verantwoorden bij eiser wordt vrijgesproken van de
hem ten laste gelegde feiten E, F, G
zodoende wettelijk hun beslissing.

en H:
Overwegende dat de voorziening,
van de veroordeling de reclassering
van de beklaagde tot doe] heeft, belet bij gebrek aan belang, niet ontvandit de rechters in hager beroep niet kelijk is;

3" Zo de opschorting van de uitspraak

om, rekening houdende met aile
omstandigheden van de zaak, o.m. met
de aard, de omvang en de gewichtigII. In zoverre de voorziening
heid van de bewezen verklaarde feiten gericht is tegen de beslissing, waaren de gevolgen van de straf voor ieder 1--------------~--
beklaagde individueel, onaantastbaar
(2) Zie Cass., 23 mei 1977, vermeld in de
in feite te beslissen dat de door de -eer- noot
1.
ste rechter toegestane opschorting niet
(3) Cass., 20 feb. 1979 (A.C., 1978·79, 733).
(1) Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1977, 967) en
(4) Zie Cass., 6 mei 1980 (A.C., 1979-80,
8 okt. 1980 (ibid., 1980·81, nr. 86).
. nr. 565) en 24 juni 1983 (ibid., 1982-83, nr. 594).
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bij eiser wordt veroordeeld wegens
de feiten A, B, D1, D2, D3 en I :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6 en 97 van de
Grondwet en van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, inzonderheid van
artikel 3,
,doordat het arrest, na een louter
kwantitatieve vaststelling, namelijk betreffende de hoeveelheid van de teruggevonden goederen welke door het misdrijf zouden verkregen zijn, zonder daaraan zelfs maar enige overweging nopens
de ernst van de misdrijven of de reclasseringsmogelijkheden van de dader te
koppelen en zonder de besluiten dienaangaande te beantwoorden, de gunst
van de opschorting van de uitspraak van
de veroordeling van een enkele
beklaagde niet verleent doch wel, ,onder
de motivering dat een strafrechtelijke
veroordeling • voor deze beklaagden
te zware professionele gevolgen zou hebben », aan vijf medebeklaagden, daders
en mededaders van dezelfde feiten,
terwijl de vermelde kwantitatieve vaststelling uiteraard geen criterium is voor
de zwaarwichtigheid van de feiten, noch
in geen geval voor de omstandigheden
en mogelijkheden van de reclassering
van de dader, welke mogelijkheden
nochtans naar de letter en de geest van
de wet van 29 juni 1964 de enige maatstaven bieden voor het toekennen van de
opschorting, en derhalve met de meest
grote mate van objectiviteit, conform het
ook in onze strafrechtsbedeling fundamentele gelijkheidsbeginsel, op een ieder
zonder uitzondering dienen toegepast te
worden:

Overwegende dat eiser bij conclusie het hof van beroep verzocht de
opschorting van de uitspraak van de
veroordeling, die door de eerste
rechter te zijnen voordele werd
gelast, te bevestigen; dat hij tot staving van zijn verzoek, na te hebben
aangestipt dat hij een blanco strafregister had, onder meer aanvoerde : « De grote ruchtbaarheid
die aan de zaak, onder andere via
de pers, werd gegeven, alsook het
feit in voorhechtenis te hebben
gezeten, -hebben ongetwijfeld de
mogelijkheden van concluant - en
zelfs van zijn verloofde die onrechtstreeks door een zelfde odium is

getroffen - om aan het werk te
geraken en te blijven, bezwaard; de
huidige debatten, na meer dan twee
jaar, blijven een hinderpaal voor het
zich maatschappelijk rehabiliteren
van de jonge man, die concluant is;
hij heeft nochtans al zijn uiterste
best gedaan, getuige daarvan de tallaze sollicitaties; er moet aan deze
situatie nu maar eens voorgoed een
einde gemaakt worden : de straf weze het dan dat er geen straf in de
juridische zin is uitgesproken - is
reeds zwaar genoeg geweest, voor
hem en zijn omgeving »; dat eiser
mitsdien opwierp dat het uitspreken
van een veroordeling zijn reclassering nog meer in gevaar zou brengen en zijn verdere declassering zou
veroorzaken;
Overwegende dat het arrest zegt :
« De foto's van de inbeslaggenomen
goederen tonen aan dat tafels nodig
waren ter lengte van 17 meter om
de ontzaglijke hoeveelheden geneesmiddelen open te spreiden, en ter
zitting van de eerste rechter, op
16 december 1981, verklaarde de
deskundige, apotheker-kolonel Pironet, onder eed dat de hoeveelheden
_anabolica die aan De Meyer werden
voorgeschreven - door elf geneesheren te Gent en door vijf geneesheren te Tervuren ~ voldoende zouden zijn geweest om het Belgisch
leger gedurende zes jaar te bevoorraden. Naar het oordeel van het Hof
zijn er, in strijd met de zienswijze
van de eerste rechter, geen redenen
om aan de eerste beklaagde De
Meyer de gunst van de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling te verlenen , en << W at de overige beklaagden betreft, ... treedt het
hof (van beroep) de zienswijze bij
van de eerste rechter. Een strafrechtelijke veroordeling zou voor deze
beklaagden te zware professionele
gevolgen hebben »;
Overwegende dat de wet van 29
juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie de
rechter niet de verplichting oplegt,
doch hem enkel de mogelijkheid
verleent de opschorting van de uit-

- 342 spraak van de veroordeling te gelas- eiser bewezen verklaarde feiten en
ten, wanneer de bij artikel 3, eerste de tegen ieder van de overige
lid, van die wet bepaalde voorwaar- beklaagden bewezen verklaarde feiden zijn vervuld;
ten niet dezelfde zijn, onder meer
wat de omschrijving en de omvang
Overwegende dat het hof van van de feiten betreft, en, anderzijds,
beroep door de voormelde redenge- dat het beroep van eiser en het
ving oordeelt dat, gelet op de aard, beroep van de overige beklaagden
de omvang en de zwaarwichtigheid niet hetzelfde is, het arrest door de
van de ten laste van eiser bewezen voormelde motivering artikel 6 van
verklaarde feiten, de opschorting de Grondwet niet schendt;
van de uitspraak van de veroordeling, door de eerste rechter toegeDat het middel niet kan worden
staan, niet dient te worden gehand- aangenomen;
haafd, terwijl, wat de ten laste van
de overige beklaagden bewezen verklaarde feiten betreft, de door de
eerste rechter toegestane opschorting van de uitspraak van de veroordeling moet worden behouden
Om die redenen, verwerpt de
omdat een strafrechtelijke veroorde- voorziening; veroordeelt eiser in de
ling voor ·hen te zware professionele kosten.
gevolgen zou hebben; dat het hof
van beroep zodoende zijn beslissing
22 november 1983 - 2' kamer- Voorwettelijk verantwoordt;
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitOverwegende dat, zo de opschor- ter - Verslaggever : de h. Matthijs ting van de uitspraak van de veroor- Gelijkluidende conclusie van de h. Tilledeling de reclassering van de kaerts, avocaat-generaal - Advocaten
beklaagde tot doel heeft, dit de rech- mrs. Van Eeckhaut en Penr.ing, Gent.
ters in hoger beroep niet belet om,
rekening houdende met aile omstandigheden van de zaak, onder meer
met de aard, de omvang en de
zwaarwichtigheid van de bewezen
verklaarde feiten en de gevolgen
van een straf voor ieder beklaagde Nr. 161
individueel, onaantastbaar in feite
te beslissen dat de door de eerste
2" KAMER - 22 november 1983
rechter toegestane opschorting van
de uitspraak van de veroordeling
niet dient te worden bevestigd wat
eiser betreft, doch wei, wegens de CASSATIE - VERZET - STRAFZAKEN ARREST VAN RET HOF WAARB!J EEN CASSA·
redenen die het arrest aangeeft,
TIEBEROEP IS \IERWORPEN - BEPALINGEN
moet worden gehouden wat de oveVAN ART. 420TER SV. IN ACHT GENOMEN rige beklaagden betreft;
VERZET NIET ONTVANKELIJK.

Overwegende dat het arrest, door
zijn beslissing te laten steunen op Niet ontvankelijk is het verzet tegen een
de in de voormelde motivering
arrest van het Hoi van Cassatie waarbepaalde feitelijke gegevens, de
bij, met inachtneming van art. 420ter
Sv., het cassatieberoep van de verzetdoor eiser bij conclusie aangevoerde
doende partij is verworpen (1).
andere of strijdige feitelijke gegevens verwerpt en aldus die conclusie
beantwoordt;
(1) Cass., 12 okt. 1971 (A.C., 1971, 165), 13
Overwegende dat, nu uit het juni 1979 (ibid., 1978-79, 1219) en 27 sept. 1983,
arrest blijkt, enerzijds, dat de tegen supra nr. 49).
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343Overwegende dat, indien - zoals
eiser aanvoert - de rechtsdag niet
ARREST
aan hemzelf en aan zijn raadsman
ter kennis is gebracht, dat verzuim
(A.R. nr. 8334)
geen schending uitmaakt van de
artikelen 420ter van het Wetboek
HET HOF; - Gelet op het bestre- van Strafvordering en 1106 van het
den arrest, op 27 september 1983 Gerechtelijk Wetboek;
door het Hof gewezen (2);
Dat het middel faalt naar recht en
Overwegende dat eiser verklaart het verzet derhalve niet ontvankeverzet te doen tegen het arrest van lijk is;
het Hof van 27 september 1983
waarbij zijn voorzieningen tegen de
arresten, onder de nrs. 7921 en 7968
op 26 april 1983 door het Hof geweOm die redenen, ongeacht eisers
zen, worden verworpen;
brieven van 4, 7 en 28 oktober 1983
Over het middel, afgeleid uit de schen- die niet de ontvankelijkheid van het
ding van de artikelen 420 ter van bet verzet betreffen, verwerpt het verWetboek van Strafvordering en 1106 van zet; veroordeelt eiser in de kosten.
(ENCKELS)

bet Gerechtelijk Wetboek,
·
doordat bet arrest werd gewezen zonder dat aan eiser en aan zijn raadsman
kennis werd gegeven van de rechtsdag,
zodat het arrest bij verstek werd gewezen en bet daartegen ingestelde verzet
derhalve ontvankelijk is :

Overwegende dat de door het Hof
van Cassatie uitgesproken arresten
geacht worden op tegenspraak te
zijn gewezen en derhalve in principe niet voor verzet vatbaar zijn;
dat eiser in cassatie slechts tot dit
rechtsmiddel zou kunnen worden
toegelaten zo de in artikel 420ter
van het Wetboek van Strafvordering
bepaalde rechtsvormen en termijnen niet in acht waren genomen,
wat ten deze niet het geval is;
Overwegende dat naar luid van
artikel 420ter van het Wetboek van
Strafvordering - in afwijking van
artikel 1106, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek - de rechtsdag, zonder verdere verwittiging,
wordt aangetekend op de tabel van
de bij het Hof aanhangige zaken
minstens vijftien dagen v66r de dag
van de zitting waarop de zaak zal
worden opgeroepen; dat door eiser
niet wordt aangevoerd dat die
rechtsvormen en termijnen niet in
acht zijn genomen;
(2) Cass., 27 sept. 1983, A.R. nrs. 8102 en
8103 (A.C., 1983-84, nr. 49).

22 november 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Vanden Eynde, Brussel.

Nr. 162
2• KAMER

~

22 november 1983

1° VOORLOPIGE HECHTENIS TAIREN -

MILI-

TOEPASSELIJKE WETGEVING.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

MILITAIR IN VERZEKERDE BEWARING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
- BEHANDELING VAN EN UITSPRAAK OVER
RET VERZOEK.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

MILITAIR- WETBOEK VAN REGTSPLEGING BIJ DE
LANDMAGT VAN 20 JULI 1814, ART. 164 DRAAGWIJDTE.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -

MILITAIR - VERZEKERDE BEWARING BEVOLEN
DOOR DE KRIJGSRAAD BIJ HET VEROORDELEND VONNIS ~ HOGER BEROEP ~ VERZOEK
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VERWERPING ~ WETTELIJKE VERANTWOORDING.

-
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5° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 5, LID 1,
A - BEKLAAGDE MILITA!R - VERZEKERDE
BEWARING BEVOLEN BIJ HET VEROORDELEND VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD
BEVOEGDE RECHTER- BEGRIP.

(PAUWELS)
ARREST

(A.R. nr. 8340}

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1983
ren is niet geregeld door de wet voor- door het Militair Gerechtshof gewelopige hechtenis doch wel door het zen;

1" De voorlopige hechtenis van militai-

Wetboek van Regtspleging bij
Landmagt van 20 juli 1814 (1}.

de

2" Uit geen enkele bepaling Wetboek van
Regtspleging bij de Landmagt van
20 juli 1814, noch uit enige andere
wetsbepaling, noch uit enig algemeen
rechtsbeginsel kan worden afgeleid dat
de behandeling van een verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling en de uitspraak over zodanig verzoek door de
militaire gerechten in raadkamer dienen te geschieden.
3" Uit de bepalingen van art. 164 Wet-

boek van Regtspleging bij de Landmagt van 20 juli 1814 volgt dat de militaire gerechten, ook in de loop van het
geding, de beklaagde in verzekerde
bewaring kunnen stellen wanneer de
aard van de zaak zulks wettigt.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen beginsel
betreffende de behandeling van een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling in
raadkamer, bevestigd in artikel 7 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis,
doordat het bestreden arrest, dat het
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
van eiser verwerpt, gewezen werd na
een behandeling in openbare zitting en
in het openbaar werd uitgesproken,
terwijl, overeenkomstig het algemeen
beginsel waarvan toepassing wordt
gemaakt in artikel 7 van de wet van 20
april 1874 op de voorlopige hechtenis, het
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
in raadkamer wordt onderzocht, en de
beslissing in raadkamer wordt gewezen,
zodat het bestreden arrest, dat uitgesproken werd in het openbaar, na een behandeling van de zaak in openbare zitting,
niet wettelijk verantwoord is (schending
van het in het middel aangehaalde algemeen beginsel} :

4" Wettelijk verantwoord is de beslissing
waarbij het Militair Gerechtshof het
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde, wiens verzekerde bewaring door de krijgsraad is
Overwegende dat het middel,
bevolen bij het veroordelend vonnis
waartegen hoger beroep is ingesteld, zoals het is gesteld, geen verband
verwerpt op grond van de aard van de heeft met de wettelijke verantwoorzaak en van redenen die aan de zaak ding van het arrest;
eigen zijn.

Overwegende dat, in zoverre eiser
bedoelt
dat het arrest nietig is, in
5" Art. 5, lid 1, a, Verdrag Rechten van
de Mens, luidens hetwelk niemand van militaire zaken de voorlopige hechzijn vrijheid mag worden beroofd, tenis geregeld wordt, niet door de
behalve indien hij op rechtmatige wet van 20 april 1874 op de voorlowijze wordt gevangen gehouden door pige hechtenis, maar door het Weteen daartoe bevoegde rechter, wordt hoek van Regtspleging bij de Landniet miskend door de krijgsraad die, magt van 20 juli 1814;
na een tussenvonnis waartegen de
beklaagde militair hager beroep heeft
ingesteld, bij het veroordelend vonnis
de verzekerde bewaring van de
beklaagde beveelt, ook al is nog geen
uitspraak gedaan over het voormelde
hoger beroep.
(1) Cass., 22 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 635).

Overwegende dat uit geen enkele
bepaling van dit wetboek, noch uit
enige andere wetsbepaling, noch uit
enig beweerd algemeen beginsel
kan worden afgeleid dat de behandeling van een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling en de uit. spraak over zodanig verzoek door de
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- 345 militaire gerechten in raadkamer het Europees Verdrag over de Rechten
van de Mens, ter zake evenwel niet wetdienen te geschieden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 164 van
het Wetboek van 20 juli 1814 van
« Regtspleging bij de Landmagt >>, 6, lid
2, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest het verzoek van
eiser tot onmiddellijke invrijheidstelling
verwerpt, op grand onder meer : dat er
· nag steeds redenen aanwezig zijn om te
vrezen dat hij zich aan de uitvoering van
zijn straf zou kunnen onttrekken; dat
eiser, alhoewel steeds aanwezig op
iedere terechtzitting van de krijgsraad,
hardnekkig iedere schuld ontkent en
hiertoe alle mogelijke middelen heeft
aangewend; dat het te vrezen is, gelet op
de aard van de zaak en van de uitgesproken straf, dat hij zich aan de uitvoering
ervan zou pogen te onttrekken,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
verzoekschrift tot onmiddellijke invrijheidstelling inriep dat niet moet
gevreesd worden dat hij zich aan het
gerecht zou onttrekken, op grand dat hij
al zijn bindingen in Belgie en in Duitsland heeft, dat hij een stabiel en gelukkig gezinsleven met echtgenote en vier
grate zonen heeft, dat hij niet bevreesd
is voor de berechting van zijn zaak en
dat hij niets te verdienen heeft met te
vluchten; het bestreden arrest met geen
woord rept over dit regelmatig door eiser
ingeroepen middel, zodat het arrest, dat
niet antwoordt op een in het verzoekschrift ingeroepen middel, niet
regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de onmiddellijke
aanhouding, door de krijgsraad uitgesproken met toepassing van artikel 164
van het Wetboek van 20 juli 1814 van
« Regtspleging bij de Landmagt >>, enkel
verantwoord is indien te vrezen is dat de
veroordeelde zou pogen zich aan de uitvoering van zijn straf te onttrekken;
deze vrees niet kan worden afgeleid uit
het louter feit van « de aard van de zaak
en van de uitgesproken straf •, doch
integendeel minstens ten dele steun
moet vinden in de persoonlijkheid van
de veroordeelde; het loutere feit dat de
veroordeelde gebruik maakt van het
recht zijn schuld te ontkennen, gewaarborgd bij onder meer artikel 6, lid 2, van

tig in aanmerking kan genomen word~n •.
zodat het arrest, door vast te stellen dat
eiser steeds aanwezig is geweest 1op
iedere zitting van de krijgsraad, ddch
niettemin zijn verzoek om onmiddellijke
invrijheidstelling te verwerpen, enerzijps
op grand dat eiser hardnekkig iedere
schuld ontkent en hiertoe alle mogelij,ke
middelen heeft aangewend, en anderzijds, gelet op de aard van de zaak en
van de uitgesproken straf, zijn beslissing
steunt op rechtens ontoelaatbare motieven en derhalve niet wettelijk is vera:r\.twoord (schending van de artikelen 164
van het Wetboek van 20 juli 1814 v~n
« Regtspleging bij de Landsmagt » en,
voor zoveel als nodig, 6, lid 2, van het
Europees Verdrag over de Rechten vim
de Mens) :

Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat, naar luid Viln
artikel 164 van het Wetboek van
Regtspleging bij de Landmagt, de
militaire gerechten, ook in de loop
van het geding, de beklaagde in verzekerde bewaring kunnen stellen
wanneer " ... de zaak is van dien
aard dat een beschuldigde, welke op
vrije voeten is, onder verzekerde
bewaring behoort te worden gesteld ));
Overwegende dat hieruit blijkt dat
voor het bevelen van die maatregel
de aard van de zaak volstaat;
Overwegende dat het arrest de
verzekerde bewaring, die door de
krijgsraad werd bevolen, handhaaft
op volgende gronden : er nog steeds
redenen aanwezig zijn om te vrezen
dat (eiser) zich aan de uitvoering
van zijn straf zou kunnen onttrekken; (eiser) alhoewel steeds aanwezig op iedere zitting van de krijgs~
raad, hardnekkig iedere schuld antkent en hiertoe alle mogelijke middelen heeft aangewend, het nochtans te vrezen is, gelet op de aard
van de zaak en van de uitgesproken
straf, dat hij zich aan de uitvoering
ervan zou pogen te onttrekken;
Overwegende dat uit die redengeving blijkt dat de appelrechters hun
beslissing niet laten steunen op de
. omstandigheid dat eiser gebruik

-

346 -

maakt van zijn recht om de hem ten spreken en zijn vrijheidsberoving te
laste c gelegde feiten te loochenen, bevelen; de door de krijgsraad bevolen
maar wel op de aard van de zaak en vrijheidsberoving derhalve bnwettig is,
het bestreden arrest, dat de handde omstandigheid dat de krijgsraad zodat
having beveelt van een vrijheidsberoeen zware straf heeft uitgesproken ving, uitgesproken door een « onbeniettegenstaande eiser .steeds de fei- voegde " rechter, in de zin van artikel 5,
ten hardnekkig is blijven loochelen lid 1, a, van het Europees Verdrag, niet
en dat dit de vrees doet ontstaan wettelijk is verantwoord (schending van
dat . hij zich aan de strafuitvoering artikel 5, lid 1, a, van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens) :
zou kunnen onttrekken;
" Overwegende dat het arrest met
Overwegende dat, naar luid van
die consideransen de redenen aanartikel
5, lid 1, a, van het Europees
geeft, eigen aan de zaak, waarop het
de beslissing laat steunen en aldus Verdrag tot Bescherming van de
de andere of daarmee strijdige feite- Rechten van de Mens, niemand van
lijke gegevens, die in het ver- zijn vrijheid mag worden beroofd
zoekschrift worden aangevoerd, ver- · behalve ... a) indien hij op rechtmawerpt; dat het zodoende eisers ver- tige wijze wordt gevangen gehouden
weer beantwoordt en de beslissing na veroordeling door een daartoe
bevoegde rechter;
naar recht verantwoordt;
Overwegende dat met de bewoorDat het middel niet kan worden dingen « door een daartoe bevoegde
aangenomen;
rechter » bedoeld wordt dat de vrijOver het derde middel, afgeleid uit de heidsbeneming dient te zijn bevolen
schending van artikel 5, lid 1, a, van het door een rechter die krachtens de
Europees Verdrag tot Bescherming van wet bevoegd was om desaangaande
de Rechten van de Mens en de Funda- uitspraak te doen en niet door een
mentele Vrijheden, ondertekend te Rome rechter die zich de bevoegdheid zou
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij hebben toegeeigend om uitspraak te
wet van 13 mei 1955,
doen in een zaak die krachtens de
doordat het bestreden arrest het ver- wet behoort tot de bevoegdheid van
zoek tot onmiddellijke invrijheidstelling
afwijst en aldus de onder verzekerde een andere rechter;
Overwegende dat eiser .aanvoert
bewaarstelling van eiser, zoals door de
eerste rechter. bevolen, handhaaft,
dat de krijgsraad de verdere behanterwijl een persoon die, zoals eiser, in deling van de zaak had dienen te
eerste aanleg veroordeeld is, zich bevindt schorsen, zolang door het Militair
in een geval van vrijheidsberoving als Gerechtshof geen uitspraak was
bedoeld bij artikel 5, lid 1, a, van het gedaan over het hoger beroep door
Europees Verdrag over de Rechten van hem ingesteld tegen het tussenvonde Mens; een dergelijke vrijheidsberoving bijgevolg slechts wettig is, indien zij nis van de krijgsraad van 2 mei
bevolen is door een « daartoe bevoegde 1983;
rechter •; de onmiddellijke aanhouding
Overwegende dat hieruit blijkt dat
ten deze bevolen werd door de krijgs- eiser, hoewel hij aanvoert dat de
raad, op een ogenblik dat hoger beroep krijgsraad onbevoegd was om uitc
was ingesteld tegen diens beslissing van
2 mei 1983, waarbij beslist werd dat spraak te doen over de grond van de
de eerste substituut-krijgsauditeur Van zaak en de verzekerde bewaring te
Even gehoord kon worden ais getuige, en bevelen, in werkelijkheid voorhoudt
over dit beroep nog geen uitspraak was dat het eindvonnis van 8 september
gedaan door het Militair Gerechtshof; de 1983 waarbij de krijgsraad uitspraak
behandeling van de zaak voor de krijgs- deed, nietig is;
raad diende geschorst te blijven tot aan
Overwegende dat ten deze de
de uitspraak van de appelrechter over
het incident; de krijgsraad derhalve niet krijgsraad - in acht genomen de
« bevoegd • was, in de zin van artikel 5, aard van .. de telastleggingen en de
lid 1, a, van het Europees Verdrag, om hoedanigheid van eiser - bevoegd
een veroordeling lastens eiser uit te was om uitspraak te doen op de
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VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - VOOR-.
tegen hem ingestelde strafvordering
ZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE EINDen zijn verzekerde bewaring te
BESLISSING - NIET ONTVANKELIJKE VOORbevelen; dat de vraag of het vonnis
ZIENING.
van de krijgsraad van 8 september
1983 wettig is of niet - betwisting 1o Een geschil inzake bevoegdheid doet
waarover het Militair Gerechtshof
zich voor wanneer wordt betoogd dat
ingevolge eisers hoger beroep tegen
de rechter zich de bevoegdheid van
het vonnis van 2 mei 1983 zal dieeen andere rechterlijke overheid heeft
toegeeigend; een geschil betreffende de
nen te beslissen - daaraan geen
ontvankelijkheid van de strafvordering
afbreuk doet;
wegens in het buitenland gepleegde
Overwegende dat derhalve het
misdrijven of betreffende het best;J,an
bestreden arrest, dat eisers verzoek
van bezwaren tegen de verdachte is
tot voorlopige invrijheidstelling vergeen geschil inzake de bevoegdheid
werpt, de vrijheidsbeneming handvan de rechter (1}
haaft die werd gelast door een daartoe bevoegde rechter in de zin van 2o Wanneer de bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten noch voor de
artikel 5, lid 1, a, van het Europees
raadkamer noch voor de kamer van
Verdrag tot Bescherming van de
inbeschuldigingstelling is betwist, is
Rechten van de Mens;
niet ontvankelijk de voorziening v66r
Dat het middel naar recht faalt;
de eindbeslissing tegen het arrest van

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 november 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. De Gryse.
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1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP.

GESCHIL

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE
KAMER
VAN
INBESCHULD!GINGSTELLING
DAT HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN
EEN BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - GEEN UITSPRAAK
OVER EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID

de kamer van inbeschuldigingstelling
dat, zonder uitspraak te doen over een
geschil inzake bevoegdheid, het verzet
van de verdachte tegen de beschikking
tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank niet ontvankelijk verklaart
(2}. (Art. 416 Sv.)
(VAN EYLEN)
ARREST

(A.R. nr. 8345}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1983
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest eisers
verzet tegen de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Leuven van
8 maart 1983, waarbij hij naar de
correctionele rechtbank verwezen
wordt, niet ontvankelijk verklaart
op de gronden dat : de artikelen 130
en 135 van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de wet
van 6 maart 1963 ... in beginsel geen
enkel verhaal voorzien in hoofde
van de verdachte tegen de beschik(1) en (2) Cass., 8 sept. 1982 (A.C., 1982-83,
nr. 21) en de noten 2, 3 en 4.

- 348 king van de raadkamer die zijn ver- kelijkheid van de strafvordering
wijzing naar de correctionele recht- betwistte;
bank beveelt; dat geen enkele
Overwegende dat de beschikking
andere wetsbepaling een hciger van de raadkamer derhalve een
beroep tegen dergelijke beslissing voorbereidende beslissing en een
instelt; de enige mogelijkheid om beslissing van onderzoek is; dat het
dergelijke beslissing te bestrijden in bestreden arrest, dat evenmin uitartikel 539 van het Wetboek van spraak doet over een geschil inzake
Strafvordering vervat is, met name bevoegdheid, een beslissing is van
wanneer een exceptie van onbe- dezelfde aard als de beroepen
voegdheid wordt opgeworpen; ver- beschikking waartegen, krachtens
dachte ten onrechte voorhoudt dat artikel 416 van het Wetboek van
hij een betwisting over de bevoegd- Strafvordering,
een
voorziening
heid in de zin van artikel 539 van slechts ontvankelijk is na de eindbehet Wetboek van Strafvordering slissing;
heeft opgeworpen; het ... opgeworDat de voorziening mitsdien niet
pen probleem geen exceptie van
onbevoegdheid betreft, maar de ont- ontvankelijk is;
vankelijkheid van de strafvordering;
Overwegende dat eiser bij conclusie voor de raadkamer aanvoerde
Om die redenen, verwerpt de
dat, wat de telastleggingen I (oplichting) en II (overtreding van de wet voorziening; veroordeelt eiser in de
van 1 maart 1961) betreft, de feiten, kosten.
gepleegd te Parijs, als dusdanig in
22 november 1983 - 2• kamer - VoorFrankrijk niet strafbaar waren en zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitderhalve aan het vereiste van arti- ter - Verslaggever : de h. D'Haenens kel 7 van de voorafgaande titel van Gelijkluidende conclusie van de h. Tillehet Wetboek van Strafvordering niet kaerts, advocaat-generaal.
was voldaan; dat hij zich, voor het
overige, ertoe beperkte aan te voeren dat er tegen hem geen bezwa-ren waren-wat de voormelde telastleggingen en de telastlegging III Nr. 164
(smaad),
gepleegd
te
Leuven,
betreft; dat hij, op grond daarvan,
2• KAMER - 23 november 1983
de raadkamer verzocht, in hoofdorde, zich onbevoegd te verklaren
ratione loci en, subsidiair, vast te
stellen dat er geen voldoende bezwa- BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST BEGRIP.
ren tegen hem bestonden om hem
naar de correctionele rechtbank te De rechter die beslist dat een autobeverwijzen;
stuurder zich schuldig heeft gemaakt
c

Overwegende dat de beslissing
van de raadkamer waarbij eiser
naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen, geen uitspraak
doet over een geschil inzake
bevoegdheid, nu eiser in werkelijkheid niet stelde dat de raadkamer,
door uitspraak te doen op de vordering tot verwijzing naar de correctionele rechtbank, zich de bevoegdheid van een ander gerecht zou
toeeigenen, maar aileen de ontvan-

aan het misdrijf doden door onvoorzichtigheid en, om te bepalen of de
aansprakelijkheid moet worden verdeeld, vaststelt dat geen enkele lout
bewezen is a an de zijde ·van de getroffene en dat niet is aangetoond dat hij
zich op onvoorzichtige wijze op de rijbaan heeft begeven, miskent niet __de_
regels betreffende de bewijslast in
strafzaken (1).
(1) Zie Cass., 9 feb. 1982 (A. C., 1981-82,
nr. 352) en 14 dec. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 224).

--~
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(THOMASSIN· T. D'HEUR, LANDSBOND DER
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2998)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 maart 1983 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van Thomassin :

fout het gebrek aan voorzichtigheid en
voorzorg oplevert dat ten grondslag ligt
aan de overtreding van de artikelen 418
en 419 van het Strafwetboek; dat immers
niet kan worden betwist dat, welke ook
de botsing was die uiteindelijk de dood
van het slachtoffer heeft veroorzaakt, de
eerste aanrijding door eiser rechtstreeks
aan de basis ligt van dat overlijden; (...)
dat geen enkele fout is bewezen aan de
zijde van voetganger D'Heur; (...) dat
immers uit geen enkel gegeven van het
dossier kan worden afgeleid dat de (aanrijding) naast de oversteekplaats voor
voetgangers zou gebeurd zijn en dat het
niet bewezen is dat .het slachtoffer zich
onvoorzichtig op die rijbaan met druk en
ononderbroken verkeer heeft gewaagd of
niet gelet heeft op de naderende voertuigen; dat het slachtoffer door de overdreven snelheid van eiser in zijn normale
verwachtingen was bedrogen »,

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de verjaring van de wegens de
telastleggingen B tot E ingestelde
strafvordering wordt vastgesteld :
Overwegende dat de voorziening
terwijl, eerste onderdeel, wanneer een
niet ontvankelijk is ·bij gebrek aan beklaagde zich op een rechtvaardigingsgrond beroept die niet van alle grond
.belang;

ontbloot is, het openbaar ministerie en
de burgerlijke partijen moeten bewijzen
gericht tegen de beslissing op de dat die rechtvaardigingsgrond niet voorhanden is; beklaagde hieromtrent geen
door de Landsbond der Christelijke enkele
bewijslast draagt; hij met name
Mutualiteiten tegen eiser ingestelde het bestaan van de door hem aancivielrechtelijke vordering :
gevoerde rechtvaardigingsgrond niet
Overwegende dat eiser afstand behoeft te bewijzen; eiser in zijn voor
het hof van beroep regelmatig genomen
doet van zijn voorziening;
conclusie een welbepaalde rechtvaardigingsgrond aanvoerde, namelijk dat het
C. Op het overige van de voorzie- ongeval enkel te wijten was aan de fout
ning:
van het slachtoffer dat zich op een
gevaarlijke oversteekplaats van een
Over het middel, afgeleid uit de schen- drukke . rijbaan waagde zonder zich
ding van het algemeen rechtsbeginsel ervan te vergewissen dat de weg in
dat in strafzaken het openbaar ministe- beide richtingen vrij was en zonder er
rie en de burgerlijke partijen alle zich rekenschap van te geven dat zijn
bestanddelen van het misdrijf moeten aanwezigheid op het midden van de weg
bewijzen en van artikel 97 van de Grand- een niet te voorziene hindernis oplewet,
verde; eiser stelde dat dit verweer werd
doordat het arrest de telastlegging van gestaafd door gegevens van het dossier
doden door onvoorzichtigheid ten aan- en met name door de vaststellingen van
zien van eiser bewezen verklaart, hem de verbaliserende agenten en de andere,
uit dien hoofde tot een gevangenisstraf bij het ongeval betrokken bestuurders
van een maand en tot een geldboete van die allen hadden verklaard dat de voet200 frank veroordeelt, hem volledig aan- ganger zeer moeilijk te zien was; het
sprakelijk verklaart voor het ongeval en arrest niet heeft beslist dat die rechthem derhalve veroordeelt om aan de vaardigingsgrond van alle grond ontbloot
burgerlijke partijen de door hen gevor- was; de overweging van het arrest volderde vergoedingen te betalen, met gens welke eiser zich door zijn ove.rdrename op grond dat eiser met een over- ven snelheid in de onmogelijkheid had
dreven snelheid reed, « dat hij zich aldus gesteld om te stoppen voor een in zijn
zelf in de onmogelijkheid heeft gesteld lichten opduikende hindernis immers
om te stoppen voor een hindernis die niet impliceert dat de voetganger zichtvoor hem opdook binnen het beperkte baar was geworden op het verste, door
stralingsbereik van zijn lichten; dat die de lichten van eiser beschenen punt en

B. In zoverre de voorziening is

-

350 inits beklaagde over de geringe
zichtbaarheid op de plaats van het
gebeurde klaagt en dat hij met zijn
dimlichten reed; dat hij zich aldus
zelf in de onmogelijkheid heeft
gesteld om te stoppen voor een hindernis die voor hem opdook binnen
het beperkte stralingsbereik van
zijn lichten; (... ) dat die fout het
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg oplevert dat ten grondslag ligt
aan de overtreding van de artikelen
418 en 419 van het Strafwetboek »;

dernalve een te voorziene hindernis was
die hij had kunnen ontwijken door trager te rijden; het arrest derhalve de
telastlegging pas bewezen mocht verklaren nadat het had vastgesteld dat het
openbaar ministerie en de burgerlijke
partijen bewezen dat de voetganger geen
enkele fout had begaan door zich op de
rijbaan te begeven en dat hij derhalve
geen onvoorziene hindernis opleverde;
het arrest, nu het enkel vaststelt dat
geen fout bewezen was aan de zijde van
de voetganger, dat uit geen enkel gegeven van het dossier kon worden afgeleid
dat de aanrijding zich naast de oversteekplaats voor voetgangers had voorgedaan en dat het slachtoffer zich onvoorzichtig op de rijbaan had begeven, de
bewijsregels in strafzaken miskent, vermits het eiser de bewijslast oplegt voor
een feit dat niet door hem moet worden
bewezen, namelijk dat het ongeval aan
de fout van het slachtoffer te wijten was;
het arrest bijgevolg niet naar recht is
verantwoord (schending van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de
bewijslast in strafzaken);
tweede onderdeel, de redengeving van
het arrest tegenstrijdig of in elk geval
dubbelzinnig is; het enerzijds beslist dat
de fout.van het slachtoffer niet bewezen
is, wat dus de eventualiteit van een dergelijke fout niet uitsluit; het anderzijds
erop wijst dat het slachtoffer door de
overdreven snelheid van eiser in zijn
redelijke verwachtingen is bedrogen, wat
elke fout aan de zijde van het slachtoffer
lijkt uit te sluiten; die tegenstrijdigheid, ·
meer nog, die dubbelzinnigheid gelijkstaat met het ontbreken van een redengeving; daaruit volgt dat het bestreden
arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Dat het arrest, nu het aldus heeft
aangeduid dat eiser de hem ten
laste gelegde overtreding heeft begaan, de mogelijkheid dat het
slachtoffer een fout heeft begaan,
slechts onderzoekt ten einde te kunnen beslissen of de aansprakelijkheid moet worden verdeeld;
Dat het arrest aldus de beslissing
regelmatig met redenen omkleedt
en de regels betreffende de bewijslast niet miskent, waar het vaststelt
dat geen enkele fout bewezen is aan
de zijde van de voetganger en dat
het niet is bewezen dat het slachtoffer zich onvoorzichtig op de rijbaan
heeft begeven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat er geen enkele
tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid schuilt in de vaststellingen,
enerzijds « dat geen enkele fout.
bewezen is aan de zijde van de voetganger » en, anderzijds, « dat het
slachtoffer door de overdreven snelheid van Thomassin ... in zijn normale verwachtingen is bedrogen »;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op
het betoog van eiser dat hij geen
fout in oorzakelijk verband met het
ongeval had begaan, antwoordt dat
hij meer dan 70, zelfs eerder 80 kiDat het middel berust op een
lometer per uur reed en « dat die
onjuiste
lezing van het arrest en feisrielheid, welke op zich al niet toegelaten is, gevaarlijk was, te meer telijke grondslag mist;
daar Thomassin een oversteekplaats
En overwegende dat, wat de strafvoor voetgangers naderde die was vordering betreft, de substantiEHe of
aangekondigd door een op 38 meter op straffe van nietigheid voorge70 voor die plaats aangebracht ver- schreven rechtsvormen in acht zijn
keersbord A/21; dat de snelheid genomen en de beslissing overeenbovendien niet was aangepast ver- komstig de wet is gewezen;
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(BURELLE T. DESTREBECQ)
II. Op de voorziening van de
Landsbond der Christelijke MutualiARREST ( vertaJing)
teiten :
Overwegende dat niet gebleken is
(A.R. nr. 3136)
dat eiseres, burgerlijke partij, haar
voorziening heeft doen betekenen
HET HOF; - Gelet op het bestreaan de partij tegen wie ze is gericht;
den vonnis, op 26 mei 1983 in hager
Dat de voorziening niet ontvanke- beroep gewezen door de Correctiolijk is;
nele Rechtbank te Bergen;
Overwegende dat het vonnis enkel
over de burgerlijke belangen uitspraak doet;
Om die redenen, verleent akte
Over het middel, afgeleid uit de schenvan de afstand van de voorziening
van eiser Thomassin, in zoverre ze ding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de bedrais gericht tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van de gen die door de deskundige zijn vastgesteld voor de huur van een vervangings~
Landsbond der Christelijke Mutuali- tractor
tot een derde vermindert op
teiten; verwerpt de voorzieningen grond
dat « de gegevens van het deskunvoor het overige; veroordeelt iedere digenrapport ... noodzakelijkerwijze een
eiser in de kosten van zijn voorzie- vals beeld geven vermits de burgerlijke
ning.
partij het bestaan van een derde tractor,
23 november 1983 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

OMVANG VAN DE
SCHADE- BEDRAG VAN DE VERGOEDINGBEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

De feitenrechter beoordeelt in feite en
derhalve op onaa11tastbare wijze de
omvang van de schade- veroorzaakt
door een onrechtmatige daad, alsmede
het bedrag van de vergoeding tot voiledig herstel daarvan (1). (Artt. 1382,
1383 B.W.)
___..;_____________-1
(1) Cass., 20 juni 1977 (A.C., 1977, 1082); zie
Cass., 8 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 15) en
16 feb. 1983 (ibid., 1982-83, nr. 340).

een Zetor van 45 pk met een vermogen
dat voldoende was om de meeste werken
in de landbouwexploitatie van de heer
Burelle uit te voeren, verzwegen heeft •
en dat « de aanduidingen van het deskundigenrapport het oordeel wettigen
dat de sterkste tractor, deze van 75 pk,
nodig was voor een derde van de werken
... terwijl de v66r het ongeval gekochte
Zetor zeker volstond voor de uitvoering
van twee derde yan de werken »,

terwijl eiser in zijn voor de rechtbank
regelmatig genomen conclusie aanvoerde
dat « het landbouwmaterieel van de conclusienemer niet was aangepast aan die
kleine tractor die hem slechts a£ en toe
van nut was en niet voor dezelfde doeleinden kon worden gebruikt als de verongelukte tractor •; het bestreden vonnis
niet antwoordt op dat middel, zodat het
niet regelmatig met redenen is omkleed;

Overwegende dat het arrest, zonder eisers conclusie te betwisten volgens welke de kleine tractor die hij,
v66r het ongeval met de sterkere
tractor, had gekocht, niet voor
dezelfde doeleinden kon worden
gebruikt als de laatstgenoemde,
erop wijst dat er een afweging moet
worden gedaan van de prestatievermogens van de twee tractoren en op
basis van het deskundigenrapport
beslist dat de sterkste tractor nodig
was voor een derde van de werken
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en dat de andere volstond voor de
uitvoering van de overige twee
derde;
Dat het aldus antwoordt op de in
het middel vermelde conclusie;
Pat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de ·.schending van de artikelen 1382 en
1363, van het Burgerlijk Wetboek,
d{Jordat het bestreden vonnis niet
ingaat op het verzoek tot indexering van
het bedrag van 350.872 frank dat door de
eefste rechter op 25 mei 1982 was toegekend overeenkomstig het deskundigenvetslag van 15 januari 1982 en dat uit de
volgende bedragen bestond; ... , op grond
dat . « er geen reden is om de bedragen te
indexeren, daar ze reeds zijn aangepast »,
terwijl de rechter de volledige vergoeding moet bevelen van de door het
slachtoffer van een onrechtmatige daad
geleden schade en daartoe · die schade
moet ramen op het tijdstip waarop hij
uit!!praak doet; het bestreden vonnis de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schendt wanneer het geen rekening houdt met de muntontwaarding die
zicij heeft voorgedaan tussen het tijdstip
waj;lrop de eerste rechter uitspraak heeft
geelaan en het tijdstip waarop het uitspraak doet;

Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mrs.
Dassesse en Simont.

Nr. 166
2•

KAMER -

23 november 1983

1° ONDERZOEKSGERECHTEN-

RAAD·
KAMER- OPSCHORTING VAN DE VEROORDE·
LING - RECHTSMIDDEL TEGEN DE VEROORDELING IN DE KOSTEN - TERMIJN.

2° HOGER BEROEP -

RAADKAMER OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING RECHTSMIDDEL TEGEN DE VEROORDELING
IN DE KOSTEN - TERMIJN.

3° VERZET -

RAADKAMER - OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- RECHTSMIDDEL TEGEN DE VEROORDELING IN DE KOSTEN - TERMIJN.

4° VEROORDELING MET UITSTEL EN

Overwegende dat het vonnis
OPSCHORTING VAN DE VEROORbeslist dat de berekeningswijze en
DELING - RAADKAMER - OPSCHORTING
de ramingen van de deskundige in
VAN DE VEROORDELING - RECHTSMIDDEL
principe in aanmerking kunnen worTEGEN DE VEROORDELING IN DE KOSTEN TERMIJN.
den genomen en dat er geen reden
is om de bedragen te indexeren,
zoals eiser gevraagd had, daar de
toegekende bedragen reeds zijn aan- 5° GERECHTSKOSTEN - OPSCHORTING
VAN DE VEROORDELING - RECHTSMIDDEL
gepast;
TEGEN DE VEROORDELING IN DE KOSTEN Dat de beslissing aldus naar recht
TERMIJN.
verantwoord is;
Dat het middel niet kan worden 1", 2", 3", 4" en 5" Het verzet binnen vieraangenomen;
entwintig uren voor de kamer van

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de·
kosten.
23 november 1983- 2• kamer- Voor-·
zitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain I,

inbeschuldigingstelling is het enige
rechtsmiddel dat kan worden aangewend tegen de veroordeling in de kosten uitgesproken door de raadkamer
die de opschorting van de veroordeling
uitspreekt (1). (Art. 4, § 2, wet 29 juni
1964.)
(1) Zie
192)·

Cass., 4 mei 1876 (Bull. en Pas., 1876,

·'-:.::-_
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353(WEINRECH, SITRUK)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. 3236 en 3237)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 17 augustus 1983
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de onder de nrs.
3236 en 3237 van de algemene rol
van het Hof ingeschreven zaken
samenhangend zijn; dat er grond
bestaat tot voeging;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel bij beschikking van
24 juni 1983 heeft beslist dat er voor
de telastleggingen van balansvervalsing en bedrieglijke bankbreuk geen
voldoende
bezwaren
bestonden,
de telastleggingen van eenvoudige
bankbreuk en niet regelmatig bijhouden van de koopmansboeken
bewezen heeft verklaard, de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling wegens die telastleggingen heeft gelast en de beklaagden in de kosten van de strafvordering heeft veroordeeld; dat de verdachten hoger beroep hebben ingesteld tegen die beslissing, in zoverre
ze daarbij in alle kosten worden verwezen;
Overwegende dat het Hof van
Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, het verzet niet
ontvankelijk heeft verklaard;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het hof van beroep dat kennis
heeft genomen van de conclusie waarin
de eisers zich beriepen op « het algemeen recht van de beklaagde om in correctionele zaken op te komen tegen een
in eerste aanleg gewezen beslissing en
dit binnen de gewone, voor correctionele
zaken _voorgeschreven termijn van vijftien dagen » en waarin ze zich, ten overvloede, beriepen op artikel 6 van de wet
van 29 juni 1964 waarbij de gewone ter"
mijn om op te komen tegen de beschikkingen van de raadkamer tot regeling

van de burgerlijke belangen wordt
bevestigd, niet heeft geantwoord op het
voornaamste middel, nu het niet uitdrukkelijk verantwoordt waarom de gewone
termijn niet van toepassing is op een
veroordeling in de kosten :

Overwegende dat de arresten vermelden dat de veroordeling in de
kosten, blijkens de bewoordingen
van de beroepen beschikking,
betrekking heeft op de kosten van
de strafvordering; dat, hoewel de
veroordeling in de kosten geen straf
is maar een burgerlijke sanctie, ze
toch een bijkomende veroordeling is
. in de zin van artikel 50 van het
Strafwetboek; dat de veroordeling in
de kosten van de strafvordering
niets te maken heeft met de « burgerlijke belangen » waarvan sprake
in artikel 6 van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie; dat bijgevolg
het verzet diende te worden gedaan
binnen de door artikel 4, § 2, van
genoemde wet voorgeschreven termijn van 24 uren; dat de arresten
beslissen dat, nu zulks niet gebeurd
is, het verzet niet ontvankelijk is;
Dat de arresten, nu ze aldus de
redenen aangeven waarom het
rechtsmiddel tegen de veroordeling
in de kosten van de beslissing waarbij de opschorting van de uitspraak
wordt gelast, niet ontvankelijk is,
antwoorden op de in het middel
aangegeven conclusie;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede en derde middel
samen,
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet en de
artikelen 199 en 203 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat de arresten de hogere beroepen van de eisers niet ontvankelijk verklaren op grand van artikel 4, § 2, van de
wet van 29 juni 1964 volgens hetwelk
enkel om een welbepaalde reden kan
worden opgekomen tegen de beslissing
waarbij de opschorting van de uitspraak
wordt gelast, en niet op grand van de
artikelen 199 en 203 die, behoudens een
welbepaalde uitzondering, betrekking
hebben op elk rechtsmiddel, dat wordt
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354 aangewend tegen beslissingen in corDat dit rechtsmiddel gericht is
rectionele zaken en met name tegen een tegen de beslissing op de strafvordebeslissing waarbij een veroordeling in de ring;

kosten wordt uitgesproken door het
onderzoeksgerecht dat binnen het raam
Overwegende dat de veroordeling
van de wet van 29 juni 1964 uitspraak
doet als een vonnisgerecht;
in de kosten, . zelfs al is ze geen
het derde, afgeleid uit de schending straf, een juridisch gevolg is van de
van artikel 97 van de Grondwet en van beslissing op de strafvordering; dat,
de artikelen 4 en 6 van de wet van . derhalve, het verzet binnen vieren29 juni 1964,
twintig uren het enige rechtsmiddel

doordat de arresten beslissen dat artikel 4, § 2, van de wet van 29 juni 1964
dat een termijn van vierentwintig uren
voorschrijft om tegen de beslissing waarbij de opschorting wordt gelast, op te
komen op grond dat aan de voorwaarden
tot verlening van de opschorting niet is
voldaan, van toepassing is op het rechtsmiddel dat wordt aangewend tegen de
beslissing waarbij een veroordeling in de
kosten wordt uitgesproken, zonder dat
de veroordelende beslissing die de
opschorting gelast, zelf wordt aangevochten en dat artikel 6 van de wet van
29 juni 1964 ten deze niet van toepassing
is,

is dat tegen die veroordeling kan
worden aangewend;

Overwegende dat artikel 6 van
genoemde wet niet afwijkt van die
regel; dat het vierde lid van
genoemd artikel, volgens hetwelk
het hoger beroep tegen de beschikkingen van de raadkamer tot regeling van de burgerlijke belangen,
binnen dezelfde termijn, onder
dezelfde voorwaarden en in dezelfde
vormen als het hoger beroep in correctionele zaken wordt ingesteld,
enkel betrekking heeft op de burgerterwijl artikel 6 bepaalt dat de ver- lijke belangen en niets te maken
dachte in de kosten wordt veroordeeld heeft met de veroordeling in de kosen dat tegen de beslissing tot regeling ten van de strafvordering;

van de burgerlijke belangen binnen een
termijn van vijftien dagen moet worden
opgekomen:

Overwegende dat artikel 4, § 2,
van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie bepaalt : « De procureur
des Konings en de verdachte kunnen tegen de beschikking van de
raadkamer waarbij de opschorting
wordt uitgesproken, verzet doen om
reden dat aan de voorwaarden tot
verlening van de opschorting niet is
voldaan. Ret verzet, dat binnen vierentwintig uren moet worden aangetekend, wordt voor de kamer van
inbeschuldigingstelling gebracht »;
Dat volgens die wetsbepaling het
verzet binnen vierentwintig uren
het enige rechtsmiddel is dat tegen
de opschortingsbeslissing kan worden aangewend en dat dit rechtsmiddel bovendien enkel kan worden
ingesteld in het geval dat aan de
voorwaarden tot het uitspreken van
die maatregel niet is voldaan;

Dat beide middelen falen naar
recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, voegt de onder
de nrs. 3236 en 3237 van de algemene rol van het Hof ingeschreven
zaken; verwerpt de voorzieningen;
veroordeelt iedere eiser in de kosten
van zijn voorziening.
23 november 1983 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ch. Unikowski,
Brussel.
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23 november 1983

KAMER -

UITLEVERING -

BEVEL TOT AANHOUDING
DOOR DE BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND - WET VAN 15 MAART 1874, ART. 5,
TWEEDE LID, BETREFFENDE DE DUUR VAN
DE VOORLOPIGE AANHOUDING NIET VAN
TOEPASSING OP DE PROCEDURE VAN ART. 3
ZELFDE WET.

Art. 5, tweede lid, wet 15 maart 1874,
waarbij de duur van de voorlopige aanhouding van een vreemdeling met het
oog op zijn uitlevering tot drie weken
wordt beperkt, is niet van toepassing
op de door art. 3 van dezelfde wet
voorgeschreven procedure betreffende
de uitvoerbaarverklaring van het door
de vreemde bevoegde overheid afgeleverde bevel tot aanhouding (1).
. (PARA)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3266)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1983 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 5, eerste en tweede
lid, van de wet van 15 maart 1874 op de
uitlveringen en 7 van het Frans-Belgisch
uitleveringsverdrag van 15 augustus
1874, gewijzigd op 14 november 1889,
doordat het arrest, ten einde te bepalen op welk tijdstip de termijn ingaat
waarbinnen de vreemdeling mededeling
moet ontvangen van het in het buitenland verleende bevel tot aanhouding,
welke termijn is vastgesteld in elk van
de in het middel aangewezen teksten,
beslist dat onder aanhouding in de zin
van elk van die teksten moet worden
verstaan het door de onderzoeksrechter
verleende bevel tot aanhouding,
terwijl met het woord aanhouding in
elk van de in het middel aangewezen
teksten enkel de vrijheidsberoving kan
zijn bedoeld; het strafrecht uiteraard
(1) Zie Cass., 13 sept. 1977 (A.C., 1978, 51).

een eenvoudige, directe, duidelijke en
gewone taal moet gebruiken, vermits het
zich rechtstreeks richt tot de gewone
mens en niet tot juristen of specialisten;
eiser ten deze op 21 juni 1983 door de
politie van Brussel van zijn vrijheid
werd beroofd, zodat de aanhouding in
werkelijkheid dagtekent van 21 juni en
niet, zoals het arrest ten onrechte
beslist, van 22 juni 1983, dag waarop in
Belgie een voorlopig aanhoudingsbevel
werd verleend :

Overwegende dat het hof van
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, na kennis te hebben genamen van het hager beroep dat door
eiser was ingesteld tegen de
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel waarbij het door de onderzoeksrechter te Grenoble verleende
bevel tot aanhouding uitvoerbaar
werd verklaard, dat hager beroep
ungegrond heeft bevonden en de
bestreden beschikking heeft bevestigd;
Overwegende dat artikel 5, tweede
lid, van de wet van 15 maart 1874,
naar luid waarvan de voorlopig aangehouden vreemdeling, onder de
daarin bepaalde voorwaarden, in
vrijheid wordt gesteld binnen een
termijn van drie weken lopende
vanaf zijn aanhouding, niet van toepassing is op de door artikel 3 van
dezelfde wet voorgeschreven procedure betreffende de uitvoerbaarverklaring van het door de vreemde
bevoegde overheid afgeleverde bevel
tot aanhouding;
Dat hetzelfde ook geldt voor artikel 7 van het tussen Belgie en
Frankrijk gesloten uitleveringsverdrag;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de 2' Feitelijke grondslag mist het middel
voorziening; veroordeelt eiser in de
dat op een onjuiste uitlegging van de
kosten.
bestreden beslissing berust (1).
23 november 1983- 2" kamer- Voor- 3' en 4' De verplichting voor de echtgezitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitnoten om aan hun kind kost, onderbaud en opvoeding te verschaffen, einter - Verslaggever : de h. Bosly digt niet noodzakelijk en in elk geval
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
met de meerderjarigheid van het kind,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
maar kan voortduren totdat het voor
Mandelblat, Brussel.
zijn levensonderhoud zelf kan instaan
(2); ofschoon in zodanig geval de
rechtsvordering, in de regel, wordt
ingesteld door het meerderjarig geworden kind, mag de vordering van een
Nr. 168
der echtgenoten niet onontvankelijk
worden verklaard op grand aileen dat
het kind meerderjarig was geworden
1" KAMER- 24 november 1983
op de dag waarop de vordering werd
ingesteld (3). (Art. 203 B.W.)
1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - DUBBELZINNIGE REDENGEVING - MOTIVERING NIET DUBBELZINNIG GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP EEN
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING GEMIS AAN FEITELIJKE
GRONDSLAG.

3° HUWELIJK -

ARTIKEL 203 BURGERLIJK
WETBOEK - VERPLICHTING VOOR DE ECHTGENOTEN OM AAN HUN KIND KOST, ONDERHOUD EN OPVOEDING TE VERSCHAFFEN VERPLICHTING T.A.V. MEERDERJARIG KIND VORDERINGSGERECHTIGDE.

4° LEVENSONDERHOUD -

BURGERLIJK
WETBOEK, ART. 203 - VERPLICHTING VOOR
DE ECHTGENOTEN OM AAN HUN KIND KOST,
ONDERHOUD EN OPVOEDING TE VERSCHAFFEN - VERPLICHTING T.A.V. MEERDERJARIG
KIND - VORDERINGSGERECHTIGDE.

5° VORDERING IN RECHTE -

BURGERLUKE ZAKEN - VEREISTE VAN EEN REEDS
VERKREGEN EN DADELIJK BELANG - REEDS
VERKREGEN EN DADELIJK BELANG
BEGRIP.

5' Geen rechtsvordering « ad futurum »
is de vordering die een echtgenoot of
een gewezen echtgenoot tegen zijn
echtgenoot of zijn gewezen echtgenoot
instelt tot betaling van een bijdrage in
het onderhoud van het meerderjarig
geworden gemeenschappelijk kind
waarvoor die echtgenoot of gewezen
echtgenoot, wegens het volledig of
gedeeltelijk verzuim van de andere
echtgenoot of gewezen echtgenoot,
voor het grootste dee] aileen in de
onderhoudskosten heeft ingestaan.
(Art. 18 Ger.W.)
(F... T. S ... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6925)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 december 1982 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 203, 280 (oud), 303,
1134 van bet Burgerlijk Wetboek, 17, 18,
1' Feitelijke grondslag mist het middel 1288 van bet Gerechtelijk Wetboek en 97
volgens hetwelk de redengeving van van de Grondwet,
een beslissing dubbelzinnig is, t e r w i j l l - - - - - - - - - - - - - - - - - zij niet dubbelzinnig is, omdat zij aan(1) Cass., 22 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 265).
geeft op welke gronden de exceptie
(2) Zie Cass., 14 maart 1980 (A.C., 1979-80,
van niet-ontvankelijkheid wordt verworpen en vermeldt welke wetsbepa- nr. 446) en noot 1.
lingen aan de beslissing ten grondslag
(3) Cass., 14 maart 1980, zie hiervoor, noot 2,
liggen.
redenen.
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doordat het bestreden vonnis, met wijziging van de beslissing van de eerste
rechter, de rechtsvordering van verweerster tot bijdrage in de kosten voor het
onderhoud en de opvoeding van de meerderjarige kinderen die geboren zijn
uit haar ten gevolge van echtscheiding
door onderlinge toestemming ontbonden
huwelijk met eiser, ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond verklaart, op grond :
dat, ook al verplichtte de in het kader
van het echtscheidingsgeding gesloten
voorafgaande overeenkomst eiser slechts
ertoe om tot aan de meerderjarigheid
van de gemeenschappelijke kinderen bij
te dragen in de kosten voor hun onderhoud en opvoeding, die overeenkomst
nochtans de uit de artikelen 203 en 303
van het Burgerlijk Wetboek voortvloeiende verplichtingen van de echtgenoten
jegens hun kinderen niet kon wijzigen of
beperken; dat die overeenkomst .« kan
worden gewijzigd, in zoverre de ouder
die de kinderen onder zijn bewaring of
ten laste heeft, gelet op zijn inkomsten
en de bijdrage van de andere ouder, niet
langer in staat is om de kinderen alles te
verschaffen waarop zij recht hebben,
namelijk de levensstandaard en het
opvoedingsniveau dat met het peil van
hun ouders overeenstemt »; dat de verplichting van de ouders om hun kind
kost en opvoeding te verschaffen « niet
ophoudt bij de meerderjarigheid maar op
het ogenblik dat het kind, gelet op
beroepsopleiding en sociaal milieu, normaal voor zijn levensonderhoud kan
instaan »; dat « die plicht bij beide
ouders berust, zolang de vorming en de
opvoeding van de kinderen, hun maatschappelijke positie in aanmerking genomen, niet voltooid zijn, zelfs in de veronderstelling dat zij geen studies aan de
universiteit beginnen »; dat « de ouder
die deze verplichting nakomt en de kinderen ten laste heeft, zelfs als ze meerderjarig zijn, op grond van artikel 303
van het Burgerlijk Wetboek kan eisen
dat ook de andere ouder die verplichting
nakomt; dat een door de meerderjarige kinderen ingestelde rechtsvordering
« geen voorwerp zou hebben, vermits het
geschil betrekking heeft op de respectieve en persoonlijke bijdrage van de
partijen in de nakoming van die verplichting jegens hun kinderen >>,
terwijl, eerste onderdeel, die redengeving dubbelzinnig is, nu hieruit niet met
de nodige zekerheid kan worden opgemaakt of het vonnis de beslissing grondt
op de bevoegdheid van de rechter om
de aan de echtscheiding door onderlin-

ge toestemming voorafgaande overeenkomst te wijzigen, dan wel op het feit
dat de ouders jegens hun kinderen een
algemene onderhouds- en opvoedingsverplichting hebben, zelfs bij verslapping of
verbreking van de huwelijksband, zodat
de redengeving van het vonnis dubbelzinnig is, hetgeen gelijkstaat met het
ontbreken van redengeving (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het bestreden vonnis ten deze in elk geval de beslissing
ten onrechte grondt op de bevoegdheid
van de rechter om de aan de echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst te wijzigen; die
overeenkomst de bijdrage van de ouders
in het onderhoud van de kinderen niet
hoeft te regelen tegen de tijd dat ze
meerderjarig zullen zijn geworden; de
overeenkomst ten deze geen enkele regeling hieromtrent bevatte; de gewezen
echtgenoot de rechtsvordering, die ertoe
strekte de andere te verplichten bij te
dragen in de kosten voor het onderhoud
en de opvoeding van die kinderen, niet
meer op die overeenkomst kon gronden
nadat het huwelijk ontbonden was en de
kinderen meerderjarig waren geworden;
zodat het vonnis, in zoverre het de
beslissing grondt op de bevoegdheid van
de rechter om de overeenkomst te wijzigen, de aan die overeenkomst eigen
regels miskent alsook de algemene
regels betreffende de contracten, inzonderheid het beginsel dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt (schending van de artikelen 280 (oud), 303, 1134
van het Burgerlijk Wetboek en 1288 van
het Gerechtelijk Wetboek};
derde onderdeel, het bestreden vonnis
eveneens ten onrechte oordeelt dat de
ouder die een meerderjarig kind ten
laste heeft, van de andere kan eisen dat
ook hij bijdraagt in het onderhoud en de
opvoeding; de nakoming van die verplichting door het meerderjarig kind
dient te worden gevorderd; de echtgenoot
of de gewezen echtgenoot zijn huidige of
zijn gewezen echtgenoot niet kan aanspreken om bij te dragen in de kosten
voor het onderhoud en de opvoeding van
het meerderjarig kind, tenzij hij die kosten heeft gedragen terwijl zijn huidige of
zijn gewezen echtgenoot, gelet op zijn
inkomsten en de behoeften van het kind,
daartoe niet of slechts in onvoldoende
mate heeft bijgedragen; eiseres haar
rechtsvordering niet grondde op het feit
dat in het verleden geen bijdrage of
slechts een onvolledige bijdrage was
betaald, doch met haar rechtsvordering
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normaal in hun levensonderhoud te
voorzien en dat, wat dit betreft, het
sociaal milieu waarin zij zijn groot
gebracht en hun beroepsopleiding in
aanmerking dienen te worden genamen;
Overwegende dat die redengeving,
enerzijds,
aangeeft
op
welke
gronden de exceptie van niet-ontvankelijkheid wordt verworpen, en,
anderzijds, vermeldt welke wetsbepalingen aan de beslissing ten
grondslag liggen; dat ze derhalve
niet dubbelzinnig is;
Dat het eerste onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Wat het tweede onderdeel beOverwegende dat eiser in zijn treft :
conclusie in hoger beroep de ontOverwegende dat uit het antwoord
vankelijkheid van de vordering van
op
het eerste onderdeel van het midverweerster betwistte, op grond :
dat « de aan de echtscheiding del blijkt dat het vonnis de veroordoor onderlinge toestemming voor- deling van eiser niet grondt op de
afgaande overeenkomst die het aan de echtscheiding door onderakkoord tussen de partijen bevat, linge toestemming voorafgaande
eiser de verplichting (oplegde) om overeenkomst en op de bevoegdheid
aan (verweerster) ten behoeve van van de rechter om deze te wijzigen,
de kinderen een onderhoudsbijdrage doch beslist dat eiser, krachtens de
te betalen tot aan hun meerderjarig- artikelen 203 en 303 van het Burgerheid; dat, nu beide kinderen meer- lijk Wetboek, zijn aandeel in de kosderjarig geworden zijn, de uit de ten voor onderhoud en opvoeding
voorafgaande overeenkomst voort- van de kinderen aan verweerster
vloeiende verplichting niet meer moet blijven voortbetalen, ook al
zijn de kinderen meerderjarig
bestaat »;
geworden;
Overwegende dat het vonnis dit
Dat dit onderdeel op een onjuiste
middel van niet-ontvankelijkheid
lezing
van de beslissing berust en
verwerpt op grond dat, hoewel de
tussen echtgenoten in een voor- derhalve feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
afgaande overeenkomst getroffen
regeling in beginsel onaantastbaar
Overwegende dat eiser in zijn
is, dit niet het geval is wat de rege- conclusie voor de appelrechter
ling betreft van de rechten die de betoogde dat verweerster niet het
uit het huwelijk geboren kinderen recht had om nu nog onderhoudsontlenen aan de artikelen 203 en 303 geld te eisen voor haar twee mee.rvan het Burgerlijk Wetboek;
derjarig geworden kinderen, en dat
Dat het vonnis vervolgens eraan « er geen twijfel over kan bestaan
toevoegt dat, overeenkomstig de dat deze zelf rechtstreeks aan
voormelde bepalingen, de verplich- (eiser) de eventuele hulp moeten
ting van de ouders om naar evenre- vragen waarop zij menen aanspraak
digheid van hun middelen bij te dra- te mogen maken »;
gen in de kosten voor het onderOverwegende dat het vonnis op
houd en de opvoeding van de kinde- dit betoog antwoordt dat de ouder
ren niet verdwijnt bij de meerderja- die instaat voor het onderhoud en
righeid van de kinderen, doch blijft de opvoeding van de gemeenschapde betaling van een maandelijks bedrag
nastreefde voor de toekomst, welke vordering aileen door de kinderen van de
partijen kon worden ingesteld; het vonnis bijgevolg, in zoverre het de beslissing
grondt op de algemene onderhouds- en
opvoedingsverplichting van de vader en
de moeder, de bijzondere bepalingen
betreffende de op die verplichting gegronde rechtsvordering miskent alsook
de algemene regels betreffende de voorwaarden om in rechte op te treden, inzonderheid de voorwaarde dat de eiser
hoedanigheid en belang moet hebben om
de rechtsvordering in te stellen (schending van de artikelen 17, 18 van het
Gerechtelijk Wetboek en 203 van het
Burgerlijk Wetboek) :

1~---
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pelijke kinderen, « zelfs als ze meerderjarig zijn, op grond van artikel 303 van het Burgerlijk Wetboek,
van de andere ouder zijn bijdrage
tot de uitvoering van die verplichting kan vorderen, en dat « bijgevolg een door de meerderj arig geworden kinderen ingestelde
rechtsvordering geen voorwerp zou
hebben omdat het geschil betrekking heeft op de respectieve en persoonlijke bijdrage van de partijen
in de nakoming van die verplichting ... »;
Dat het vonnis aldus naar recht is
verantwoord;
Overwegende dat het middel
bovendien het vonnis verwijt te hebben beslist dat verweerster zelf van
haar gewezen echtgenoot een bijdrage mocht eisen in de kosten voor
het onderhoud en de opvoeding van
de kinderen, ofschoon het niet bewezen was dat zij die kosten werkelijk
had gedragen en dat eiser daarin
niet of slechts in onvoldoende mate
had bijgedragen, zodat de vordering
niet zou gegrond zijn op het feit dat
in het verleden de bijdrage niet of
slechts onvolledig was betaald, doch
ertoe zou strekken voor de toekomst
betaling te verkrijgen van een
maandelijks bedrag », welke verdering alleen door de meerderj arig
geworden kinderen kon worden
ingesteld;
Overwegende dat het vonnis enerzijds erop wijst dat eiser sedert september 1981 niets meer heeft
betaald en anderzijds vermeldt dat
<< ook al genoot (verweerster) werkloosheidsuitkeringen, haar inkomsten alleen niet voldoende waren om
haar kinderen alles te geven waarop
ze recht hebben »;
Overwegende dat de appelrechter
met die consideransen vaststelt dat
de vordering ertoe strekt eiser te
doen bijdragen in de kosten voor
het onderhoud en de opvoeding van
de kinderen waarvoor verweerster,
wegens het volledig of gedeeltelijk
verzuim van haar gewezen echtgenoot, voor het grootste deel alleen
heeft ingestaan; dat het hier der-

halve geen rechtsvordering << ad
futurum » betreft, voor het instellen
waarvan verweerster geen hoedanigheid of belang zou hebben;
Dat het derde onderdeel niet kan
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 november 1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en Ansiaux.
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24 november 1983

1° BERUSTING -

BURGERLIJKE ZAKENSPONTANE UITVOERING VAN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING UITVOERING IMPLICEERT NIET NOODZAKELIJK BERUSTING.

2° BERUSTING -

BURGERLIJKE ZAKEN UITDRUKKELIJKE BERUSTING - ADVOCAAT
DIE NAMENS ZIJN CLIENT IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING BERUST - BIJZONDERE
MACHTIGING VEREIST.

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NU'ITE - ART. 4, § 4, ONTEIGENINGSWET

_

AUTOSNELWEGEN, GEW. BIJ WET VAN 7 JULI
1978 ARTIKEL VOLGENS HETWELK DE
WAARDE DER ONTEIGENDE ONROERENDE
GOEDEREN WORDT BEREKEND
ZONDER
INACHTNEMING VAN DE WAARDEVERMEERDERING OF -VERMINDERING DIE HET GEVOLG
IS, HETZIJ VAN HET AANLEGGEN VAN AUTOWEGEN, HETZIJ VAN WERKEN DIE DE ONTEIGENDE HEEFT UITGEVOERD NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN EEN MAAND,
BEPAALD IN ART. 8 WET VAN 12 JULI 1956 TOEPASSELIJK OP DE PROCEDURES DIE NOG
HANGENDE ZIJN TEN TIJDE VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 7 JULI 1978.
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4° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- BURGERLIJKE ZAKEN - WERKING IN DE
TIJD ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - ART. 4, § 4, ONTEIGENINGSWET
AUTOSNELWEGEN, GEW. BIJ WET VAN 7 JULI
1978 ARTIKEL VOLGENS HETWELK DE
WAARDE DER ONTEIGENDE ONROERENDE
GOEDEREN WORDT BEREKEND ZONDER
INACHTNEMING VAN DE WAARDEVERMEER·
DERING OF -VERMINDERING DIE HET GEVOLG
IS, HETZIJ VAN HET AANLEGGEN VAN AUTOWEGEN, HETZIJ VAN WERKEN DIE DE ONTEIGENDE HEEFI' UITGEVOERD NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN EEN MAAND,
BEPAALD IN ART. 8 WET VAN 12 JULI 1956 TOEPASSELIJK OP DE PROCEDURES.DIE NOG
HANGENDE ZIJN TEN T!JDE VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 7 JULI 1978.

1° In

burgerlijke zaken impliceert de
spontane uitvoering van een rechterlijke beslissing door de veroordeelde
partij niet noodzakelijk dat zij daarin
berust. Uit de gegevens van de zaak
moet met zekerheid blijken dat de partij in die beslissing berust (1).
(Art. 1045 Ger.W.)

2° De advocaat kan namens zijn client

niet rechtsgeldig berusten in een rechterlijke beslissing, indien hij door hem
niet in het bijzonder daartoe is
gemachtigd (2). (Artt. 1044 en 1045,
tweede lid, Ger.W.)
3° en 4o De bepaling van art. 4, § 4, Ontei-

geningswet Autosnelwegen, gew. bij
wet van 7 juli 1978, volgens hetwelk de
waarde der onteigende onroerende
goederen wordt berekend zonder
inachtneming van de waardevermeerdering of -vermindering die het gevolg
is, hetzij van het aanleggen van de
autosnelweg, hetzij van de werken die
de onteigende heeft uitgevoerd na het
verstrijken van de termijn van een
maand, bepaald in art. 8 wet van
12 juli 1956, is toepasselijk op de procedures die nag hangende zijn ten
tijde van de inwerkingtreding van de
wet van 7 juli 1978 (3).

------------------l
(1) Cass., 22 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 128).
(2) Cass., 11 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1084).
(3) Cass., 15 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 528)
met noot 1.

(BIRCK

T.

BELGISCHE STAAT
FINANCIEN)

-

MIN.

V.

ARREST ( vertaling)

(A.R. ilr. 6926)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1982 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van het enig artikel van de wet van
7 juli 1978 tot wijziging van artikel 4, § 4,
van de wet van 26 juli 1962 betreffende
de onteigeningen ten algemenen nutte
en de concessies voor de bouw van de
autosnelwegen, van het v66r de wijziging
bij de wet van 7 juli 1978 bestaande artikel 4, § 4, van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en de verkeerde toepassing
van het algemeen beginsel dat de wet
geen terugwerkende kracht heeft,
doordat het arrest, met verwijzing
naar de redengeving van het beroepen
vonnis, vaststelt dat de door de Staat,
thans verweerder, tegen eiseres ingestelde vordering strekte tot herziening
van de voorlopige vergoedingen die de
Vrederechter van het tweede kanton te
Luik bij vonnis van 25 april 1979 aan
haar heeft toegekend wegens onteigening van een handelshuis te Luik, rue
Hemricourt 52; dat verweerder het
bedrag van de door de vrederechter vastgestelde voorlopige vergoedingen in de
Depositoen
Consignatiekas heeft
gestort en van eiseres de terugbetaling
eist van het bedrag van 949.434 frank
met de interest en de kosten; dat het
geschil primair betrekking heeft op de
vaststelling van de verkoopwaarde van
het pand die door de vrederechter op
2.747.509 frank werd geraamd; dat het
arrest vervolgens, met gedeeltelijke wijziging van het beroepen vonnis, de
waarde van het onteigende goed op
2.000.000 frank, de wederbeleggingsvergoeding op 420.000 frank, de interest
voor de wachttijd op 40.000 frank en de
vergoeding wegens huurverlies op 13.716
frank vaststelt, dat maakt een totale vergoeding van 2.473.716 frank; eiseres bijgevolg veroordeelt om aan verweerder
een bedrag van 919.437 frank plus de
interest terug te betalen, welk bedrag
door de Deposito- en Consignatiekas aan
eiseres is betaald voor de periode tussen
de consignatie en de opvraging, het
geheel verhoogd met de tegen de wette-
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lijke interestvoet berekende interest
vanaf de opvraging tot aan de terugbetaling aan verweerder, en de kosten van
beide instanties compenseert, op grond :
« dat vooreerst moet worden uitgemaakt
op welke datum het onteigende goed
moet worden geraamd; dat artikel 4, § 4,
van de wet van 26 juli 1962 die datum
nauwkeurig en op dwingende wijze voorschrijft, dat is ten deze 8 september 1972;
dat artikel 4, § 4, van de wet van 26 juli
1962 een aangelegenheid betreft waar
het geld van de Staat mee gemoeid is en
bijgevolg moet worden geacht van openbare orde -te zijn; dat de Staat zelf derhalve ·van de toepassing ervan niet mag
afzien, hetgeen hij trouwens ook niet
doet, ondanks de dubbelzinnigheid van
zijn conclusie op dit punt; dat het enig
artikel van de wet van 7 juli 1978 strekt
tot wijziging en niet tot uitlegging van
de vorige wet die, nu ze niet afwijkt van
het beginsel dat de wet niet terugwerkt,
·ten deze niet van toepassing is; dat derhalve het aanbod (van verweerder) om
de waarde van het onteigende goed op
2.000.000 frank vast te stellen ofschoon
de gerechtelijke deskundige die waarde
op 1.720.257 frank raamt, redelijk moet
worden geacht »,
terwijl het enig artikel van de wet van
7 juli 1978 tot wijziging van artikel 4, § 4,
van de wet van 26 juli 1962 dat artikel
Vervangt door de volgende tekst : « de
waarde der onteigende onroerende goederen wordt berekend zonder inachtneming van de waardevermeerdering of
-vermindering die het gevolg is, hetzij
van het aanleggen van de autosnelweg,
hetzij van de werken die de onteigende
heeft uitgevoerd na het verstrijken van
de termijn van een maand, bepaald in
artikel 8 van de wet van 12 juli 1956 »;
die wetsbepaling van toepassing is op de
onteigeningsvergoedingen die nog niet
definitief waren va:stgesteld v66r de
inwerkingtreding van de wet van 7 juli
1978; het arrest bijgevolg, nu het de
beslissing grondt op artikel 4, § 4, van de
wet van 26 juli 1962 zonder acht te slaan
op de wijzigingswet van 7 juli 1978,
ofschoon het na de inwerkingtreding van
die wet is gewezen, de bepalingen en het
algemeen rechtsbeginsel schendt die in
het middel worden vermeld :

Over het door verweerder tegen
de voorziening opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid, hieruit
afgeleid dat eiseres op 28 april 1982
het verschuldigde, bij het bestreden
arrest vastgestelde bedrag aan ver-

-weerder heeft gestort en dat haar
raadsman bij niet vertrouwelijke
brief van 4 november 1982 aan \i'erweerders raadsman schreef : « Mijn
cliente heeft besloten zich neer1' te
leggen bij het arrest van het pof
van beroep )) en bijgevolg vroeg
« om de afrekening (van de kosten)
ten einde de rekeningen af te sluiten » :
Overwegende dat bij de overschrijving van het ter uitvoerihg
van de bestreden beslissing v~r
schuldigde bedrag - wordt verm~ld
dat de betaling gebeurt « onder ~lle
mogelijk voorbehoud, meer bepaald
wat cassatie betreft en zonder qat
zulks een schuldrekening inhoudt »;
Overwegende dat, enerzijds, berusting voortvloeit uit akten . of
feiten waaruit de duidelijke en niet
dubbelzinnige instemming met de
gewezen beslissing blijkt; dat daar··
van geen sprake is wanneer de
beslissing, zoals ten deze, onder uitdrukkelijk voorbehoud wordt uitgevoerd;
·
Dat, anderzijds, noch uit de brief
van 4 november 1982 die niet door
eiseres was ondertekend, noch uit
enig stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de raa:dsman van eiseres, qvereenkom!;)tig
het vereiste van artikel 1045, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek de
bijzondere machtiging heeft ontvangen om in de beslissing te berusten;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
W at het middel betreft :
Overwegende dat artikel 4, § 4,
van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor
de bouw van de autosnelwegen
bepaalde : << Voor de berekening van
de vergoeding wordt als waarde van
de te onteigenen goederen in aanmerking genomen, die welke geldt
bij het verstrijken van de termijn
van een maand, bepaald in artikel 8
van de wet van 12 juli 1956; het tijdstip van de inaanmerkingneming
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mag echter niet. meer dart vijf jaar
aan de dag van het verzoek om
onteigening . voorafgaan », welke
bepaling de verplichting inhield om,
bij de raming van het in bezit genomen · goed de waarde van het goed
op 8 september 1972 in aanmerking
te nemen, daar het verzoek om
onteigening op 8 september 1977 is
ingediend;
Overwegende dat artikel 21 van
de wet van 26 juli 1962 bepaalt dat
« de gerechtelijke procedures die bij
'de .inwerkingtreding van deze wet
aan de gang zijn onder de beheersing van de besluitwet van 3 .februari 1947 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemen,Em nutte, overeenkomstig die
besluitwet worden voortgezet »;
. Overwegende dat de wet van
7 juli 1978, artikel 4, § 4, van de wet
van 26 juli 1962 heeft gewijzigd en
vervangen door de volgende tekst :
« De· waarde der onteigende onroerende goederen wordt berekend zonder inachtneming van de waardevermeerdering of -vermindering die het
gevolg is, hetzij van het aanleggen
van de auto~nelweg, hetzij van de
werken die de onteigende heeft uitgevoerd . na het verstrijken van de
termijn van een maand, bepaald in
artikel 8 van de wet van 12 juli
1956 »;
· Overwegende dat de vrederechter
ten deze bij vonnis van 29 september 1977 het aan eiseres te storten
bedrag van de voorlopige vergoedingen heeft vastgesteld; dat de rechtbank van eetste aanleg op 30 juni
1981 ,uitspraak deed over de vordering. tot herziening; dat het hof van
beroep, op het hoger beroep van de
onteigenende overheid en eiseres,
bij arrest van 17 maart 1982 de toegekende vergoeding heeft verlaagd
door de waarde van het goed op
8 september l!H2 in aanmerking te
rtemen, na te hebben vermeld dat
<< het ·enig artikel van de wet van·
'7 · jtili 1978 strekt tot wijziging .en
niet tot uitlegging van de vorige wet
die, nu ze niet afwijkt van het

beginsel van de wet niet terugwerkt,
ten deze niet van toepassing is »;
Overwegende dat artikel 21 van
de wet van 26 juli 1962 de werking
van de wet in de tijd regelde, terwijl
de wet van 7 juli 1978 nergens ,uitdrukkelijk afwijkt van het algemeen
beginsel dat de wet niet terugwerkt;
dat niettemin uit de tekst van ·die
wetten en de aan de goedkeupng
van die wet voorafgaande parlemen~
hiire voorbereiding blijkt dat het de
bedoeling van de wetgever was om
de nieuwe bepaling toe te passen op
de lopende zaken, ten einde te voorkomen dat de onteigeningsprqcedures die op het tijdstip van de in'!l'erkingtreding van de wet van 7 juli
1978 nog aan de gang doch niet beeindigd waren, helemaal van voren
af aan zouden moeten worden overgedaan;,
·
·
Overwegende dat artikel 4, § 4,
zowel van de wet van 26 juli 1962
als van de wijzigingswet van 7 juli
1978, de berekeningswijze vaststelt
van de door artikel 11 van de
Grondwet voorgeschreven << billijke » vergoeding; dat de rechter derhalve de nieuwe wet moet toepassen, behalve in het geva.l dat de
vergoeding reeds definitief is vastgesteld op het tijdstip van de inwerkingtreding van die wet;
Overwegende dat het arrest, nu
het de wijzigingswet van 7 juli 1978
buiten toepassing laat en de na de
inwerkingtreding van die wet gewezen beslissing grondt op het voormalig artikel 4, § 4, van de wet van
26 juli 1962, de in het middel aangewezen bepalingen schendt en een
verkeerde toepassing maakt van
artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek alsook van het algemeen
beginsel dat de wet niet terugwerkt;
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 het vernietigde
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arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.

(« WERISTER CHARBON " N.V., « CHARBONNAGES
DE WERISTER • N.V. T. CONFEDERATION DES
SYNDICATS CHRETIENS)

24 november 1983 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelignsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

(A.R. nr. 6947)

Nr. 170
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28 november 1983

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VEILIGHEIDSCOMITE
- VERKIEZING VAN DE PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN - GESCHIL OVER DE VRAAG OF
VERKIEZINGEN MOETEN WORDEN GEHOUDEN
- AANLEG.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

AANLEG - SOCIALE ZAKEN - VEILIGHEIDSCOMITE - GESCHIL OVER DE VRAAG OF VERKIEZINGEN MOETEN WORDEN GEHOUDEN OM
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN AAN TE WIJZEN.

1" en 2" Wanneer de werkgever in een

onderneming de aan de verkiezingen
voorafgaande procedure bepaald bij de
artt. 4, 5 en 6 van het K.B. 18 okt. 1978
niet heeft gevolgd, doet de arbeidsrechter in eerste aanleg uitspraak over
de vraag of in de onderneming al dan
niet verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in het veiligheidscomite
moeten worden gehouden (1). (Artt. 7,
78bis K.B. 18 okt. 1978; artt. 616, 619
Ger.W.)

----------------1
(1) Zie Cass., 24 dec. 1979 (A.C., 1979-80,

nr. 262).

ARREST ( verta/ing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 januari 1983 dpor
de Arbeidsrechtbank te Luik gewezen;
Over het door het openbaar mi~is
terie, overeenkomstig artikel 1097
van het Gerechtelijk Wetboek, tegen
de voorziening ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvankelij~heid, hieruit afgeleid dat het vonms
niet in laatste aanleg is gewezen. :
Overwegende dat, naar luid 'van
artikel 616 van het Gerechtelijk
Wetboek, tegen ieder vonnis hager
beroep kan worden ingesteld, tenzij
de wet anders bepaalt;
Overwegende dat, krachtens artikel 1, § 4, i, van de wet van 10 juni
1952 betreffende de gezondheid en
de veiligheid van de werknemers,
alsmede de salubriteit van het w~rk
en van de werkplaatsen, de Koning,
met name voor de geschillen in verband met de toepassing van die wet
en de uitvoeringsbesluiten ervan; in
bijzondere regelen van rechtspleging kan voorzien;
Dat, ter uitvoering van die be,paling, het bij artikel 32 van het
koninklijk besluit van 5 november
1982 ingevoegde artikel 78bis, 5",
van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 betreffende de
ondernemingsraden en de comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van
de
werkplaatsen
bepaalt dat aileen de vonnissen in
het kader van de geschillen bedoeld
bij de artikelen 7, 30 en 38 niet vatbaar zijn voor hager beroep;
Overwegende dat de eiseressen
betogen dat het vonnis uitspraak
heeft gedaan over een op grand van
artikel 7 van het voormelde koninklijk besluit van 18 oktober 1978
ingesteld beroep;

---=-------

- 364 Overwegende dat, volgens die dat overeenkomstig het gemeen
bepaling, de betrokken werknemers, recht aan de · arbeidsrechtbank is
.·
alsook de betrokken representatieve voorgelegd; , · . .
werknemersorganisaties uiterlijk de
Dat . een dergelijk vonnis cniet
achtentwintigste dag die de aanplak- wordt bedoeld in artikel 18bis, 5",
king voorafgaat van de datum van van hE;)t koninklijk . besluit van
de verkiezingen, tegen de in arti- 8 oktober 1978 en, derhalve, vatbaar
kel 6 vermelde beslissingen of, bij is v6or.hoger beroep;
ontstentenis van een beslissing van
Dat de beslissing niet in laatste
de werkgever, beroep kunnen instel- aanleg is gewezen, zodat de voorzielen bij de rechtbank;
ning, met toepassing van artikel 608
Dat die tekst impliceert, enerzijds, van het Gerechtelijk Wetboek, niet
dat de werkgever, overeenkomstig ontvankelijk is;
artikel 4, 2", in fine, van het koninklijk besluit, de datum heeft medegedeeld waarop hij het . bericht wil
aanplakken waarin de datum van de
verkiezingen wordt aangekondigd
Om die redenen, verwerpt de
en, anderzijds, dat de werkgever, voorziening; veroordeelt de eiseresalvorens een van de bij artikel 6 van sen in de kosten.
dat besluit bedoelde beslissingen te
28 november .1983 - 3" kamer - Voornemen of dat niet te doen uiterlijk de vijfendertigste dag die de zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkaanplakking voorafgaat, overeen- luidende
conclusie van de h. Duchatelet,
komstig artikel 4, 2", van bedoeld eerste advocaat-generaal - Advocaat :
besluit, de overlegorganen van de mr. De Bruyn.
onderneming schriftelijk heeft geraadpleegd, ten einde de leden van
het leidinggevend personeel te kunnen aanduiden en ten einde, in het
in artikel 5 van bedoeld koninklijk
besluit bepaalde geval, de technische bedrijfseenheden te bepalen Nr. 171
waarvoor
een
veiligheidscomite
~oet worden opgericht;
2" KAMER - '29 november 1983
Overwegende dat uit het vonnis
blijkt dat aileen eerste eiseres een
lid van de ondernemingsraad heeft 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
ingelicht over .het feit dat, nu ze het
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - MILITAIR
bestaan betwistte van een door de
IN ACTIEVE DIENST - POLITIEK MISDRpF.
twee vennootschappen gevormde
technische bedrijfseenheid, er voor 2° BEVOEGDHEID EN AANLEG
haar geen aanleiding toe bestond
BEVOEGDHEID STRAFZAKEN - · RIJKSom een beslissing te nemen betrefWACHTER - MISDRIJVEN IN VERBAND MET
fende de functies van het leidinggeDE RECHTERLIJKE DIENST VAN DE "RECHTBANKEN EN DE ADMIJYISTRATIEVE . POLITIE
vend personeel;
EN ANDERE MISDRIJVEN.
Dat het vonnis derhalve geen uit·spraak doet over een beroep in de
zin van artikel 7 van het koninklijk 3° REGELING VAN REG:HTSGEBIED
- . STRAFZAKEN - 'BESCHIKKING VAN DE
besluit van 18 oktober 1978, doch
RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE
.over een geschil dat is gerezen over
NAAR
DE CORRECTIONELE
RECHTBANK
het feit dat de eiseressen de aan de
WORDT VERWEZEN WEGENS GECORRECTIOverkiezingen voorafgaande proceNALISEERDE MISDADEN EN WEGENS WANBE·
dure in de zin van voormeld koninkDRIJVEN - CORRECTIONELE RECHTBANK DIE
Iijk besluit niet hebben gevolgd en
ZICH NIET BEVOEGD VERKLAART OP GROND

-

365 leg te Brussel, bij beschikking van
31 januari 1983 : 1" Fran~ois Leon
Fernand Marcel, rijkswachtofficier,
geboren te Saint-Hubert op 18 februari 1937, wonende te Oudergem,
Paepedellelaan 9; 2" Monsieur Leon
1"' Wanneer een politiek misdrijf ten Jozef, rijkswachtofficier, geboren te
laste wdrdt gelegd aan een persoon die Zele op 23 december 1939, wonende
onder de bevoegdheid van het militair te Genk, Hameistraat 13; 3" Theeten
gerecht valt, is dat rechtscollege en Jacqui Camiel Cornelius, rijkswachtnit:)t het hoi van assisen bevoegd om
daarvan kennis te nemen (1). (Artt. 98 officier, geboren te Vlamertinge op
28 maart 1943, wonende te Lovendeen 105 Gw.) gem, Azaleastraat 57, naar de Cor2" Wanneer een rijkswachter wordt ver- rectionele Rechtbank te Brussel
volgd wegens verschillende samenhan- heeft verwezen ter zake van : te
gende misdrijven waarvan de ene ver- Tongeren, tussen 22 mei 1977 en
band houden met de rechterlijke 20 oktober 1977, :iich schuldig te
dienst van de rechtbanken en de admi- hebben gemaakt aan de misdrijven
nistratieve politie en de andere nie~ bepaald bij de artikelen 233 tot 262
dan is de gewone rechtbank bevoegd
om van het geheel van de misdrijven en 266 van het Strafwetboek (telastkennis te nemen. (Art. 26, tweede lid, leggingen B), met aanneming van
MiL Sv., gew. bij art. 15, wet 30 april verzachtende omstandigheden voor
de daaronder bedoelde misdrijven
.. 1~ib) .
..die misdaden opleveren;
3" Wanneer de raadkamer een verdachte
Overwegende dat de Correctionele
naar de correctionele rechtbank verwijst' wegens gecorrectionaliseerde Rechtbank te Brussel, bij op tegen'misdaden · en ·wegens wanbedrijven en spraak · gewezen vonnis van 29 april
de correctidnele rechtbank zich venial- 1983, zich onbevoegd heeft verklaard
gens onbevoegd vetklaart op grand dat om van de feiten kennis te nemen
sommige misdnjvim politieke misdrij- op volgende gronden : « dat · somven zijn, gaat het Hoi, tot regeling van mige van de inbreuken uit hoofde
het rechtsgebied, na of de beslissingen van dewelke de beklaagden naar
van de raadkamer en de correctionele deze rechtbank werden verwezen,
rechtbank in kracht van gewijsde zijn
gegaan en of de_ onbevoegdverklaring politieke misdrijven zijn, hetgeen
gegrond schijnt; in beyestigend geval onder meer blijkt uit de door de
vernietigt het Hoi de beschikking en artikelen 234, 235 en 255 van het
verwijst de zaak naar de kamer van . Strafwetboek bepaalde hechtenis~
inbesch uldigingstelling.
straf; dat krachtens artikel 98 van
de Grondwet politieke misdrijven
ressorteren onder de uitsluitende
(VRANCKEN T. MONSIEUR, THEETEN, FRANc;:OIS)
bevoegdheid van het hof van assisen; dat de rechtscolleges die
bevoegd zijn om van een misdrijf
ARREST
kennis te nemen, eveneens bevoegd
(A.R. nr. 8115)
zijn om te beslissen over de met dit'
misdrijf samenhangende misdrijven
HET HOF; ~ Gelet op het ver- waarvan de stukken tegelijkertij d
zoekschrift tot regeling van rechts- worden voorgelegd »;
gebied, op 25-. mei , 1983 ingediend
Overwegende dat de beschikking
door Jean. Vrancken, burgerlijke
van de raadkamer van 31 januari
partij;
1983 en het vonnis van de correcOverw'egende dat de raadkamer tionele rechtbank van 29 april 1983
van de ·l{_echtbank van Eerste Aan- in kracht van gewijsde zijn gegaan,
en dat uit hun onderlinge tegenstrij(1) Cass.,·22 feb .. 1983 (A.C., 1982-83, nr. 354).
digheid een geschil over rechtsDAT SOMMIGE MISDRIJVEN POLITIEKE. MISDRIJVEN ZIJN :- CONTROLE DOOR HET HOF
- ONBEVOEGDVERKLARING VAN DE RECHTBANK GEGROND LIJKEND - VERNIETIGING
VAN DE BESCHIKKING- VERWIJZING NAAR
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

.,. . . . . .____.,.....----------!

- 366 macht is ontstaan dat de rechtsgang zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verwijst
bel~mmert;
Overwegende dat de telastlegging de zaak naar de kamer van inbeB onder meer de misdaden omvat schuldigingstelling van het Hof van
bepaald bij de artikelen 234, 235 en Beroep te Brussel.
255 van het Strafwetboek, waarop
29 november 1983 - 2• kamer - Voorals straf hechtenis is gesteld; dat zitter : de h. Boon, waarnemend voorzithet politieke misdaden zijn waar- ter- Verslaggever: de h. D'Haenensvan; naar luid van artikel 98 van de Gelijkluidende conclusie van de h.
Gri:mdwet, aileen het hof van assi- Declercq, advocaat-generaal - Advosen kennis kan nemen; dat samen- caat : mr. Kenis, Brussel.
hang schijnt te bestaan tussen die
misdaden en de andere misdaden en
wanbedrijven waarop de telastlegging B betrekking heeft;
Overwegende dat de drie beklaagden, leden van de rijkswacht, mili- Nr. 172
tair in actieve dienst waren op het
ogenblik van de hun ten laste
2• KAMER - 29 november 1983
gelegde feiten;
Overwegende dat de militaire
gerechten in beginsel ook bevoegd GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
zijn voor politieke misdrijven die
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - TOE·
aan militairen ten laste gelegd worPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.
den;
doet over de kosten van
Overwegende dat uit de stukken Dedestrafrechter
strafvordering en de civielrechtevan de rechtspleging schijnt te blijlijke vordering uitspraak volgens de
ken dat sommige van de feiten van
artt. 50 Sw., 162, 194, 211 en 365 Sv. en
de telastlegging zouden gepleegd
niet volgf!ns art. 1017 Ger. W.
zijn door de beklaagden in hun hoedanigheid van lid van de rijkswacht
(DE PEUTER)
optredend voor de rechterlijke
dienst van de rechtbanken of de
ARREST
administratieve politie; dat dit echter niet het geval is voor andere in
(A.R. nr. 8131)
de telastlegging vermelde misdrijven;
RET HOF; - Gelet op het bestreDat ingevolge artikel 25 van de den arrest, op 29 april 1983 door het
wet van 15 juni 1899, gewijzigd door Hof van Beroep te Antwerpen geweartikel 15 van de wet van 30 april zen;
1919, niet het militair gerecht maar
wel de burgerlijke gerechten beOver het middel, afgeleid uit de schenvoegd zijn om van het geheel van de ding van de artikelen 162 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering en 1017 van
zaak kennis te nemen;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van 31 januari 1983
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
beveelt dat van dit arrest melding

het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eiser, bij bevestiging v~n het vonnis in eerste aanleg,
veroordeelt tot betaling aan de verweerders v;;m 39.915 frank, zijnde de kosten
van het deskundigenonderzoek van dokter Degryze, dokter Nolens en dokter
Pexste:rs, bevolen bij vonnis van
21 februari 1980, op grond van de overweging enerzijds dat de bepalingen van
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wethoek niet en die van de artikelen 162 en

r
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194 van het Wetboek van Strafvordering
wel :iran toepassing zijn in strafza:ken om
zoals in casu te beslissen wie de kosten
moet dragen van een bijkomende maatrege) van onderzoek die de strafrechter
beval om de schadelijke _ gevolgen te
bepcl,len van de strafrechtelijke telastlegging. en waarvoor. de beklaagde alleen
aansprakelijk werd verklaard, en op
gron:d .van de overwegingen anderzijds
dat het voorstel van het college van deskundigen om de blijvende invaliditeit te
behouden op 5 pet. geen reden was om
de e~perti~ekosten ten laste van de burgerlijke partij te leggen en dat << de
omstandigheid dat het bijkomend onder·
zoek · was aangevraagd door de burgerlijke partij geen reden is· om de ten laste
van verwezene vallende gerechtskosten
te splitsen van degene welke veroorzaakt
werd,en door de onderzoeksmaatregelen
die door de feitenrechter werden bevolen
en door deze laatste zowel na als v66r de
uitvdering ervan dienstig en billijk
bevonden en niet tergend of rm!keloos,
of zelfs niet overbodig zoals ten onrechte
beweerd door verwezene "•
t~/:wijl, eers.te onderdeel, de kosten
van een deskundigenonderzoek dat door
de ·strafrechter op verzoek van de burgerlijke partijen bevolen werd om' de
omvang van de schade van de burgeriijke partijen te kunnen bepalen, geen
kosten van de strafvordering, maar kosten · van de burgerlijke rechtsvordering
zijn,
en terwijl de strafrechter over deze
kosten van de burgerlijke rechtsvordering moet oordelen niet overeenkomstig
de bepalingen van de artikelen 162 en
194 van het Wetboek van Strafvordering,
maar overeenkomstig de bepalingen van
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wethoek, zodat het arrest dat het tegenovergestelde beslist, schending inhoudt van
de artikelen 1017 van het Gerechtelijk
Wetboek, 162 en 194 van het Wetboek
van Strafvordering;
terwijl, tweede onderdeel, in de veronderstelling dat de artikelen 162 en 194
van het Wetboek van Strafvordering toch
toepasselijk zouden zijn om te beslissen
wie de kosten moet dragen van een bijkomende onderzoeksmaatregel op burgerlijk gebied alleen, door de strafrechter op verzoek van de burgerlijke partijen bevolen, overeenkomstig deze artikelen 162 en 194 de kosten van de burgerlijke rechtsvordering gedragen moeten worden do.or de partij die op het
punt waarop de kosten werden veroorzaakt, in het ongelijk werd gesteld,

--- ____ _l
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en terwijl het aangevochten arrest derhalve niet wettig kon beslissen dat ei:;;er
de expertisekosten moet dragen, van het
college van drie geneesheren, op verzoek
van de verweerders aangesteld om hun
schade te bepalen, nu het arrest · ook
impliciet doch zeker vaststelt dat deze
drie geneesheren tot hetzelfde besluit
waren gekomen als de gerechtelijke 'des"
kundige die eerder was aangesteld en :z;ij
derhalve niet tot het besluit ware11 gej,to"
men van de deskundige die de verweerders eenzijdig hadden aangesteld e:h nu
het arrest derhalve impliciet doch zeker
vaststelt dat de verweerders ongelijk
hadden waar zij voorhielden dat de plijvende invaliditeit 25 pet. bedroeg, zodat
het arrest niet wettelijk verantwoord is
en schending inhoudt van d~ artikelen 162 en 194 van het Wetboek van
Strafvordering :

Wat het eerste onderdeel betreft:
OverW-egende dat · de kosteri van
het betreffend deskundigenonderzoek geen kosten van de_ stra£vordering, maar kosten· yan de liurgerlijke rechtsvordering zijn;
· ·
Overwegende dat de.- burgerlijke
rechtsvordering die voor de . strafrechter aanhangig is, ·beheerst
wordt door de regelen van de rechtspleging in strafzaken; dat dit het
geval blijft wanneer in strafzaken,
nadat de rechter definitief over de
strafvordering heeft beslist, bij de
feitenrechter enkel nog de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is;
dat de toepassing van de regelen
van rechtspleging niet afhangt van
de natuur van de behandelde belangen, maar wel van het ,gerecht dat
over die belangen oordeelt;
Dat de regels van de burgerlijke
rechtspleging ter zake niet toepasselijk zijn nu de strafrechtspleging in
een eigen regeling voorziet;
Dat derhalv'e de' strafrechter over
de kosten van de civielrechtelijke
vordering uitspraak doet volgens de
artikelen 50 van het StrafWetboek,
162, 194, 211 en 365 van het Wetboek
van Strafvordering en niet volgens
artikel 1017 van_ het Gerechtelijk
Wetboek; . Dat het onderdeel naar. recht
faalt;

-
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ziening gelijkstaat met afstand van
Wat. het tweede onderdeel berechtsvordering (1). (Art. 6, wet 16 feb.
treft :
1961, gew. bij art. 1, wet 20 dec. 1974.)
0verwegende dat krachtens de
artikelen 162, 194 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering de bur(• EAGLE STAR - C.B. 1821 » N.V. T. BOGEgerlijke partij die de strafvordering
MANS E., BOGEMANS R., CARDINAAL)
niet in werking heeft gesteld en die
in .het ongelijk wordt gesteld, kan
ARREST
worden veroordeeld in de kosten
jegEms de Staat en jegens de
(A.R. nr. 8193)
be~laagde of in een gedeelte ervan;
Dat het onderdeel, dat opkomt
HET HOF; - Gelet op het bestretegen de onaantastbare beoordeling den arrest, op 20 mei 1983 gewezen
vari de rechter, niet ontvankelijk is; door het Hof van Beroep te Antwerpen, jeugdkamer;
Overwegende dat door een ter
griffie van het Hof van Beroep te
Antwerpen op 3 augustus 1983
Om die redenen, verwerpt de gedane verklaring, meester A. Devo6rziening; veroordeelt eiser in de bois, advocaat bij de balie van Antwerpen, loco meester Mirdikian,
kosten.
advocaat bij de balie van Antwer29 november 1983 - 2• kamer - Voor- pen, raadsman van eiseres de naamzittr:r·: de h. Boon, waarnemend voorzitloze vennootschap Eagle Star C.B.
ter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. 1821, voor en namens deze laatste
DeClercq, advocaat-generaal Advo- afstand doet van haar voorziening;
caat: mr. De Gryse.

Nr. 173
2•

KAMER -

VOORZIENING

29 november 1983
IN

CASSATIE

AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- VOORZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESLISSING DIE HAAR VORDERING AFWIJST AFSTAND DOOR EEN ADVOCAAT DIE GEEN
HOUDER IS VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT
- AFSTAND ZONDER GEVOLG.

Het Hoi sJaat geen acht op de afstand,
gedaan door een advocaat die geen
advocaat is bij het Hoi van Cassatie
en ook geen bijzonder gemachtigde,
van de voorziening door de burgerlijke
partij ingesteld tegen een beslissing
waarbij haar eiif werd afgewezen, daar
in zodanig geval afstand van de voor-

Overwegende dat het Hof geen
acht slaat op. de afstand gedaan
door een advocaat, die geen houder
is van een bijzondere volmacht en
geen advocaat is bij het Hof van
Cassatie, van een voorziening door
de burgerlijke partij ingesteld tegen
een beslissing waarbij haar · eis
wordt afgewezen, daar de afstand
van de voorziening in dergelijk
geval met een afstand van de
rechtsvordering gelijkstaat;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, burgerlijke partij, haar voorziening heeft
doen betekenen aan de verweerders;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

1---,....-------------(1) Cass., 23 sept. 1981 en 13 okt. 1981

(A.C, 1981-82, nrs. 63 en 107). Voor het feit dat
geen bijzondere volmacht vereist is wanneer
de advocaat afstand doet onder het voorbehoud dat hij zich opnieuw in cassatie zal voorzien, zje Cass., 24 nov. 1969 (A. C., 1970, 293).

T ------- -------T
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Om die redenen,. verwerpt de Bertha Claeys en Marie-Louise
voorziening; veroordeelt eiseres in Devroe, heiden handelend in eigen
de kosten van haar voorziening en naam, tegen eiser :
van haar afstand.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1983 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;

Over bet middel, afgeleid uit. de
schending van artikel 97 van de. Grand·
wet,
doordat het arrest, na een reeks van
feitelijke overwegingen, zegt : « Overwegende dat, voor zover hij aldus onvoorzichtig zou kunnen gehandeld hebben,
zulks geen noemenswaardige gevolgen
hadde gehad indien de aconitine-concentratie niet tienmaal te hoog ware
geweest; dat zonder deze hem onbekende
omstandigheid de door hem genuttigde
dosis nauwelijks een vijfde hadde bedragen van de minimale letale dosis en dus
hoogstens een voorbijgaande lichte
malaise had kunnen tweegbrengen, terwijl hij in werkelijkheid het dubbel van
de minimale letale dosis had genut; ...
dat zodus vruchteloos te zoeken is naar
enige grand tot verdeling van de aansprakelijkheid »,
terwijl eiser onder meer bij conclusie
he eft aangevoerd : « Het innemen van- de·
verkeerde medicamenten was in casu
een fout. Deze £out staat ontegensprekelijk _ in oorzakelijk verband met de
schade, vermits niet kan worden gesteld
dat zonder deze fout de schade zich ook
zou hebben voorgedaan »; eiser had. aangevoerd dat er naast de ·fout van eiser
zelf, welke niet werd betwist, er ook een
fout van het slachtoffer was en dat zonder deze fout de schade zich niet zou
hebben voorgedaan; het arrest. in het
midden laat of het slachtoffer al dan-niet
een fout heeft begaan, zonder te stellen
dat, zelfs als zou er sprake zijn van een
fout in hoofde van het slachtoffer, de
schade zich ook zou hebben voorgedaan
zonder die fout; · het arrest met de voormelde considerans enkel beslist dat, zonder de fout van eiser, een eventuele fout
van het slachtoffer geen ernstige gevolgen zou hebben gehad, hetgeen als zodanig door eiser niet werd betwist; het
arrest echter niet antwoordt op het door
eiser bij conclusie aangevoerde standpunt dat de schade zich niet zou hebben
voorgedaan indien er geen £out van het
slachtoffer was geweest, « dit niettegenstaande het hof van beroep niet stelt dat
er in hoofde van (het slachtoffer) geen
fout bewezen is »

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissin.gen op
de civielrechtelijke vorderingen van

Overwegende dat eiser enkel bij
conclusie aanvoerde .dat het slacht"
offer, nu het een geneesmiddel heeft

29 november 1983 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Boon, waarnemend-voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters
Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 174
2" KAMER - 29 november 1983

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
DIGE REDENEN - BEGRIP.

-

TEGENSTRIJ-

Tegenstrijdig is bet arrest dat vermeldt
dat de {:mrgerlijke partij recbt beeft
op een vergoeding van 17.000 frank
wegens schade in verband met bet
voertuig en- dat in de herhaling van de
·schadeposten dat bedrag vervangt door
een niet nader toegelicht bedrag van
67.778 frank en het totale bedrag van
de schadevergoeding vaststelt op
grand van Jaatstvermeld getal. (Art. 97
Gw.)

(GHYSELINCK)
ARREST

(A.R. nr. 8231)

-
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ingenomen dat niet voor hem doch
voor zijn echtgenote, Bertha Claeys,
verweerster, was bestemd, niettegenstaande de vorm van de verpakking en de erop aangebrachte vermeldingen het slachtoffer toelieten
dit geneesmiddel duidelijk te onderscheiden van de medicamenten die
voor hem waren bestemd en tegelijkertijd werden afgeleverd, een fout
heeft begaan; dat, zonder die fout,
de schade zich niet zou hebben
voorgedaan;
Overwegende dat het arrest zegt
dat er geen aanleiding bestaat tot
verde ling van de aansprakelij kheid '' op grond : dat « toen wijlen
Devroe (het slachtoffer) de drie
geneesmiddelen, die nochtans op
twee verschillende voorschriften
figureerden, kwam afhalen, eiser
niet eens met de client besprak voor
wie wat bestemd was, noch de voorzorg nam de bestemmeling op de
verpakking te vermelden; dat wijlen
Devroe en diens echtgenote blijkbaar zo weinig met het geneesmiddel in kwestie vertrouwd waren dat
zij vreesden dat het hen verkeerdelijk overhandigd was geworden; dat
wijlen Devroe met het doosje aconitinenitraat terugkeerde naar de
zaak Naveco om zulks te doen verifieren; dat hij er te woord gestaan
werd door Hilaire Verhellen, zaakvoerder, die geen apotheker is en
die wel de naam van de dokter op
het doosje verduidelijkte, maar,
gezien zijn ondeskundigheid, evenmin uitleg vroeg of gaf; dat de
omstandigheid dat wijlen Devroe,
terwijl zijn echtgenote reeds sliep,
twee pillen uit het doosje nuttigde,
erop wijst dat hij tevoren zulk
geneesmiddel, verpakt zoals het
was, nog niet door zijn echtgenote
had weten gebruiken, temeer daar
hij overtuigd was dat het voor hem
bestemd was; dat Bertha Claeys
trouwens verklaarde dat, toen haar
man onwel werd en haar zegde twee
pillen uit het rond doosje genomen
te hebben, zij zelf niet wist dat dit
het verkeerde doosje was, met
«

andere woorden dat het niet voor
hem bestemd was geweest »;
Overwegende dat het arrest aldus
duidelijk te kennen geeft dat het
slachtoffer alle nodige voorzorgen
nam en uitsluitend door de nalatigheid van eiser in dwaling werd
gebracht, zodat het innemen van
geneesmiddelen die niet voor hem
waren bestemd, het slachtoffer niet
als fout kan worden toegerekend;
· dat het middel, in zoverre, op een
ver keerde lezing van het arrest
berust; dat het arrest met de hoger
aangehaalde
considerans
eisers
conclusie beantwoordt;
Overwegende dat de in het middel
weergegeven considerans enkel betrekking heeft op de orhstandigheid
dat het slachtoffer dat « van het
voor hem bestemde geneesmiddel
drie stuks per dag moest nemen, nu
het die dag nog geen enkele pil had
genomen, besloot er twee tegelijk te
nemen, bij het slapen gaan »; dat
het arrest ten overvloede releveert
dat, voor zover het slachtoffer aldus
mogelijk onvoorzichtig is geweest,
die handeling, zonder de fout van
eiser, geen noemenswaardige gevolgen zou hebben gehad noch diens
dood had kunnen veroorzaken; dat,
aangezien de appelrechters in hun
redengeving reeds eerder hebben
vastgesteld dat het slachtoffer door
het innemen van het verkeerde
geneesmiddel geen fout heeft begaan, het middel tegen een overtollige reden opkom.t;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op
de civielrechtelijke vordering van
Bertha Claeys tegen eiser :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep aan eiseres, in hoofdsom 530.331 frank toekent,
daarin begrepen een post van 67.778
frank (zie rubriek « herhaling »), terwijl
het arrest niet aanstipt tot vergoeding
van welke schade dit bedrag van 67.778
frank wordt toegekend; uit het arrest
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ook niet blijkt dat het enkel om een
materiiHe misslag gaat, in de zin dat
67.778 frank in plaats van 17.000 frank
zou zijn vermeld, schadepost die voorkomt onder de rubriek « schade in verband met autovoertuig », doch niet in de
rubriek « herhaling •; het arrest mitsdien
de beslissing onvoldoende motiveert :

verweerster Bertha Claeys in de
overige kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Gent.

29 november 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzit- Verslaggever : de h. Matthijs Overwegende dat het arrest in het ter
Gelijkluidende conclusie van de h.
beschikkende gedeelte eiser veroor- Declercq, advocaat-generaal - Advodeelt tot het betalen aan verweer- caat: mr. Van Remoortel, Dendermonde.
ster van 530.331 frank, in hoofdsom;

dat het, in het motiverende gedeelte,
vaststelt : eensdeels, dat verweerster
recht heeft op de volgende vergoedingen : 9.803 frank wegens
« geneeskundige kosten •, 16.334
frank wegens « begrafeniskosten »,
17.000 frank we gens « schade in ver- Nr. 175
band met het voertuig », 106.416
frank wegens « loonverlies •, 100.000
2' KAMER - 29 november 1983
frank wegens « inkomstenschade na
oppensioenstelling », 200.000 frank
wegens « morele schade » en 30.000 CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN frank wegens « schade ex haerede »,
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MIDDEL
en anderdeels, dat aan verweerster
HIERUIT AFGELEID DAT DE ElSER, AANGESTELDE, IS VEROORDEELD TOT SCHADEVERbij wijze van schadevergoeding toeGOEDING, HOEWEL DE BESLISSING NIET
komt : 9.803 + 16.334 + 67.778 +
VASTSTELT DAT BIJ HEM BEDROG, ZWARE
106.416 + 100.000 + 200.000 +
SCHULD OF EEN GEWOONLIJK VOORKO·
30.000
530.331 frank; dat het
MENDE LICHTE FOUT AANWEZIG WAS arrest mitsdien de beslissing in verBESLISSING WAARBIJ NIET WORDT VASTGEband met de post « schade in verSTELD DAT DE RECHTSBETREKKINGEN TUSband met het voertuig » op tegenSEN AANGESTELDE EN AANSTELLER VOORTstrijdige motieven laat steunen;
VLOEIDEN UIT EEN ARBEIDSOVEREENKOMST
IN DE ZIN VAN ART. 1 ARBEIDSOVEREENKOMDat het middel gegrond is;
STENWET -

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het aan
verweerster Bertha Claeys, met
betrekking tot de post « schade in
verband met het voertuig », een
bedrag van 67.778 frank, in hoofdsom toekent, en in zoverre de toegekende interesten op het bedrag van
530.331 frank daardoor worden bei'nvloed; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van het
.•
l
th ans gewezen arres t me ld1ng
za
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de kosten van betekening van het cassatieberoep en in
vier vijfde van de andere kosten, en

NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Niet ontvankelijk is het middel, hieruit
afgeleid dat de eiser, aangestelde, is
veroordeeld tot schadevergoeding hoewei de beslissing niet vaststelt dat bij
hem bedrog, zware schuld of een
gewoonlijk voorkomende lichte tout
aanwezig was, wanneer de beslissing
niet vaststelt dat de rechtsbetrekkingen tussen de aangestelde en de aansteller voortvloeiden uit een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 1
Arbeidsovereenkomstenwet (1).

l-------------'---(1) Zie Cass., 19 april 1983 (A.C., 1982-83,
nr. 452) : Ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst schade berokkent,
is hij overeenkomstig art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet enkel aansprakelijk voor zijn
bedrog, zijn zware schuld en voor Iichte
schuld als die bij hem eerder gewoonlijk dan
toevallig voorkomt.

372 (MAEYAERT T. ASPESLAGH, BELGISCHE
STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN)
ARREST

(A.R. nr. 8244)

HET HOF; - Gelet op het bestre~
den vonnis, op 24 juni 1983 in hogei'
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Overwegende dat de Politierechtbank te Brugge bij vonnis van
17 december 1982 eiser wegens overtreding van artikel 12.3.1, a, van het
Wegverkeersreglement tot een geldboete heeft veroordeeld en zijn
werkgever, Antoon Lowagie, krachtens artikel 67 van de Wegverkeerswet, burgerrechtelijk aansprakelijk
heeft verklaard voor de geldboete en
hoofdelijk aansprakelijk voor de
kosten die ten laste van zijn aangestelde zijn gelegd; dat zij, op civielrechtelijk gebied, eiser en Antoon
Lowagie in solidum heeft veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan de verweerders;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Brugge, op het hoger
beroep van eiser en binnep. de perken ervan, het vonnis van de eerste
rechter zowel op strafrechtelijk als
op civielrechtelijk gebied bevestigt;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel, woordelijk weergegeven als volgt : « het vonnis veroordeelt
eiser Maeyaert op burgerlijk gebied tot
het betalen van schadevergoedingen aan
de· burgerlijke partijen. In de strafinformatie, stuk 4, staat dat Antoon Lowagie
burgerlijk aansprakelijke is voor eiser.
Dit werd in stuk 7 van de strafinformatie
door eiser bevestigd en in stuk 14
erkende Antoon Lowagie dat hij, als
werkgever, burgerlijk aansprakelijk is
zijn
aiul.gestelde
Maeyaert.
voor
Ondanks deze klare en duidelijke gegevens oordeelde het openbaar ministerie
verkeerdelijk dat deze burgerlijk verantwoordelijke niet in de zaak moest wor"
den betrokken, en wat binnen die procedure door eiser niet kon worden recht
gezet. Welnu, de wet van 3 juli 1978 op

de Arbeidsdvereenkomsten, met' name
het artikel 18, lid l en 3, sluit de persoonlijke aansprakelijkheid uit van de
werknemer, behalve in geval·van bedrog,
zware schuld en gewoonlijk voorkomende Iichte fout, hetgeen duidelijk niet
het geval was in lioofde van eiser en wat
alleszins ook door het bestreden · vonnis
niet als . dusdanig werd vastgesteld. Nu
uit de strafinformatie de -burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever vaststond, i:noest eiser op civielrechtelijk gebied buiten de zaak worden
gesteld en had het. openbaar ministerie
van den beginne af de werkgever mee
moeten dagvaarden, .zodat de strafprocedure ab .initio nietig is. Het vonnis interpreteert bijkomend verkeerd de voorschriften omtrent' het verleneri van voorrang aan ·een in theorie prioritaire
weggebruiker. In de praktijk heeft eiser;
door te stoppen aan het kruispunt, de
voorschriften foutloos nageleefd, zoals in
conclusie werd gesteld, en waarbij verwezen werd naar de getuigenis van De Backer, en waarin ook gewezen werd op het
feit dat het lange voertuig van eiser, aan.
trage snelheid rijdende, terug reeds de
overzijde volledig bereikt had wanneer
Aspeslagh de controle over zijn stuur
verloor. Het vonnis aanvaardt ten
onrechte dat Aspes'lagh slechts op
25 meter afstand het kruispunt moest
zien en zo snel mocht rijden. dat hij voor
een intussen reeds verdwenen hindernis
mocht · gaan slippen omdat Aspesl!igh
meende dat rijden op een prioritaire weg
ontslaat van elke normale voorzichtigheid tegenover andere weggebruikers.
Het vonnis interpreteert de snelheid van
Aspeslagh aileen ten overstaan van de
aldaar toegelaten 90 kilometer per uur
en niet, zoals behoorde te gebeuren, in
funktie van de voorschriften en de Wegcode omtrent snelheid en aan welke elementen deze allemaal moet aangepast
zijn, zodat het vonnis daar de bestaande
wetgeving geweld aandoet en". onrecht
aan eiser. Het vonnis deed de elementen
van de strafinformatie dan ook geweld
aan door te durven stellen dat de burgerlijke partij Aspeslagh alles heeft gedaan
wat mogelijk was om een ongeval te vermijden. De gegevens bewijzen dat hij
het ongeval, hem overkoi:nen, niet vermeed. Hij moest aandachtiger geweest
zijn dan slechts op 25 meter besef> te
krijgen van een kruispunt en voorzichtiger dan een snelheid · te voeren die hem
niet in staat stelde af te remmen zonder.
te slippen. De conclusie, neergelegd door
eiser, werd niet beantwoord door het
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I

vonnis dat een heel eigen redenering is van 3 juli 1978 betreffende de
ga.an ~pbouwen. zonder de verschillende arbeidsovereenkomsten tot stand is
door e1ser ontw1kkelde punten te beant- gekomen·
wo_orden , : .
'
Dat
het
onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel, in
zoverre het · de nietigheid van de het Hof zou verplichten tot een
beslissing op de strafvordering onderzoek van feiten waarvoor het
grondt op de erin aangevoerde niet bevoegd is;
omstandigheid - dat bet openbaar
Dat het middel, in zoverre, . niet
ministerie eisers werkgever, als
civielrechtelijk aansprakelijke, niet ontvankelijk is;
mede he'eft gedagvaard, op een verkeerde lezing van de stukken van
de . strafrechtspleging berust; dat
immers uit die stukken blijkt dat
het openbaar ministerie Antoon
Om die redenen, verwerpt de
Lowagie, als -civielrechtelijk aansprakelijke, liet dagvaarden; dat, in voorziening; veroordeelt eiser in de
zoverre eiser bedoelt dat het open- kosten.
baar ministerie eisers werkgever
29 november 1983 - 2' kamer- Voormoest dagvaarden wat de burgerlijke _vordering betreft, het middel, zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit- Verslaggever : de h. Matthijs nu geen enkele wettelijke bepaling ter
Gelijkluidende conclusie van de h.
dergelijke verplichting aan het Declercq, advocaat-generaal - Advoopenbaar ministerie oplegt, naar caat: mr. W. Weyts, Brugge.
recht faalt;
Overwegende dat, in zoverre eiser
aanvoert dat het arrest zijn conclusie niet be~ntwoordt, het middel
niet preciseert op welke eis, weren
of exceptie niet is geantwoord; dat
de enkele verwijzing door eiser naar Nr. 176
-zijn voor de feitenrechter genomen
conclusie niet volstaat;
2' KAMER - 29 november 1983
Overwegende dat het middel, voor
het overige, opkomt tegen de beoordeling van de feiten door het vonnis- WEGVERKEER - KRUISING - WEGVERgerecht;
KEERSREGLEMENT, ARTI. 15.2 EN 15.3 - VOLDOENDE ZIJDELINGSE AFSTAND - BEGRIP.
-: Dat het middel niet kan worden
· aangenomen;
En -overwegende dat de sub- Naar recht verantwoord is het vonnis
dat, na te hebben vastgesteld dat de
stantii:He of op straffe van nietigheid
rijbaan niet breed genoeg was om het
voorgeschreven rechtsvormen in
kruisen gemakkelijk uit te voeren,
_acht zijn genomen en de beslissing
beslist dat een bestuurder die nalaat
· overeenkomstig de wet is gewezen;
uit te wijken op de gelijkgrondse berm
zonder de weggebruikers die zich
II. In zoverre de voorziening
daarop b_evinden, in gevaar te brengen,
gericht is tegen de beslissingen op
geen voldoende zijdelingse afstand
de civielrechtelijke vorderingen van
heeft gelaten (1). (Artt. 15.2 en 15.3
de verweerders tegen eiser :
Wegverkeersreglement.)
Overwegende dat het vonnis niet vaststelt dat de rechtsbetrekking
.tussen eiser en Antoon Lowagie
(1') Zie Cass., 23 april 1956 (Bull. en
ingevolge een arbel'dsovereenkomst Pas.,
1956, I, 883), Cass., 7 okt. 1957 (Bull. en
Pas., 1958, I, 101) en Cass., 1 dec. 19.75
in de zin van artikel 1 van de wet (A.C., 1976, 407).

1------------:----:--

374(MARCHAND T. VANDER DONCKT)
ARREST

(A.R. nr. 8245)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 j4rti 1983 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 vim de Grondwet,
doordat het vonnis' eiser veroordeelt
wegens overtreding van artikel 15.2 van
bet Wegverkeersreglement op grond dat
« uit de gegevens van de strafinformatie
en uit de situatieschets duidelijk blijkt
dat de aanrijding veroorzaakt werd door
appellant (eiser), doordat hij bij bet kruisen van bet voertuig, bestuurd door Dirk
Van der Donckt, op een 2,5 meter brede
rijbaan naliet uit te wijken in de gelijkgrondse grasberm »,
terwijl eiser bij conclusie aanvoerde :
dat hij traag en rechts van de rijbaan
reed; dat bet ongeval in een onoverzichtelijke bocht gebeurde, zodat de rijwijze
van Van der Donckt volledig de normale
weggebruiker verraste; dat eiser uiterst
rechts was; dat (verweerder) er zich niet
over beklaagde dat eiser niet rechts
reed; bet vonnis met de evenvermelde
considerans eisers conclusie niet beantwoordt; zulks neerkomt op een afwezigheid van redenen :

Overwegende dat eiser bij conclusie aanvoerde dCj.t de aanrijding
plaatshad bij het naderen van een
onoverzichtelijke bocht; dat hij zeer
traag reed en de rijbaan uiterst
rechts volgde; dat hij verrast werd
door verweerder die de bocht « te
vlug heeft genomen »;
Overwegende dat het vonnis,
eensdeels, zegt ·dat verweerder,
<< door naar rechts uit te wijken,
trachtte de aanrijding te vermijden;
dat het niet bewezen is dat hij een
onaangepaste snelheid voerde »;
Overwegende dat het vonnis,
anderdeels, met de in het middel
weergegeven considerans te kennen

geeft dat eiser, door geen gebruik te
maken van de gelijkgrondse berm,
bij het kruisen van verweerders
voertuig, onvoldoende naar rechts is
uitgeweken en zodoende verzuimd
heeft een voldoende zijdelingse
afstand te laten;
Overwegende dat het vonnis met
die redenen eisers conclusie beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 15.2 van bet
Wegverkeersreglement,
doordat de rechtbank eiser « verwijt
dat hij naliet uit te wijken in de gelijkgrondse berm »,
terwijl artikel 15.2 van bet Wegverkeersreglement << niet zegt dat men
de gelijkgrondse grasbermen dient te
gebruiken; de wet bovendien zeker niet
zegt dat men zo dient uit te wijken dat
men in een haag terecht komt; bet duidelijk blijkt uit bet plan van de verbalisanten dat er. op de plaats waar (eiser)
de wagen kon zien, een haag is die bet
uitwijken totaal onmogelijk maakt; de
rechtbank daar gewoon geen aandacht
heeft aan geschonken »; dit een verkeerde toepassing is van het evenvermelde artikel;

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de rijbaan ter plaatse
slechts 2,5 meter breed is;
Overwegende dat artikel 15.2, eerste lid, van het Wegverkeersreglement bepaalt dat de weggebruikers,
bij het kruisen, een voldoende zijdelingse afstand moeten laten en dat
zij, zo nodig, naar rechts moeten uitwijken;
Overwegende dat artikel 15.3 van
het reglement de bestuurder toelaat,
wanneer het kruisen wegens de
breedte van de rijbaan niet gemakkelijk kan uitgevoerd worden, de
gelijkgrondse berm te volgen, op
voorwaarde dat hij de weggebruikers die zich daar bevinden, niet in
gevaar brengt;
Overwegende dat uit de samenit:.zing van die artikelen volgt dat de
appelrechters wettig hebben kunnen
beslissen dat eiser, door in de gege-
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GAAN DOOR MINDERJARIGEN VAN MEER DAN
ven omstandigheden zich niet op de
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN ACHTTIEN
gelijkgrondse berm te begeven, de
JAAR RECHTSTREEKSE DAGVAARDING
verplichting zo nodig naar rechts uit
DOOR DE BENADEELDE PARTIJ - NIET-ONT·
te wijken, niet is nagekomen en
VANKELIJKHEID.
mitsdien artikel 15.2, eerste lid,
heeft overtreden;
2° BURGERLIJKE
RECHTSVORDEOverwegende dat uit de stukken
RING - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING
waarop het Hof vermag acht te
DOOR DE BENADEELDE PARTIJ - OVERTREslaan, niet blijkt dat eiser heeft
DINGEN VAN DE WETTEN EN VERORDENINopgeworpen dat hij, wegens de aanGEN BETREFFENDE HET WEGVERKEER, BEwezigheid van een haag, niet verder
GAAN DOOR MINDERJARIGEN VAN MEER DAN
naar rechts kon uitwijken; dat het
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN ACHTTIEN
JAAR - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
vonnis desbetreffend geen vaststellingen bevat; dat het onderzoek van
het middel het Hof zou verplichten 3° WEGVERKEER - OVERTREDINGEN VAN
feitelijke gegevens na te gaan waarDE WETTEN EN VERORDENINGEN BETREFFENDE HET WEGVERKEER, BEGAAN DOOR
voor het niet bevoegd is;
MINDERJARIGEN VAN MEER DAN ZESTIEN
Dat het middel niet kan worden
JAAR EN MINDER DAN ACHTTIEN JAAR aangenomen;
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE
En overwegende dat de subBENADEELDE PARTIJ - NIET-ONTVANKELIJKHElD.
stantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing 1°, 2° en 3° De persoori die zich benadeeld
acht door daden die volgens haar een
overeenkomstig de wet is gewezen;
overtreding zijn van de bepalingen van

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, kan een minderjarige, die meer dan zestien jaar en
minder dan valle achttien jaar oud
was op het ogenblik van de feiten, niet
rechtstreeks voor het op grand van het
gemene recht bevoegde gerecht dagvaarden wegens overtreding van voormelde bepalingen (1). (Art. 36bis
J eugdbeschermingswet.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 november 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzit··
ter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Arnold De Roeck, Gent.

Nr. 177
2'
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1° JEUGDBESCHERMING -

OVERTRE-

DINGEN VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN BETREFFENDE HET WEGVERKEER, BE-

(GOFFIN P., GOFFIN L., STEINHEUER T. BROUWERIJ WIELEMANS-CEUPPENS N.V., DELVOYE, NERI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3060)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 april 1983 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. Op de voorzieningen van de
eisers, beklaagde en burgerrechtelijk aansprakelijke partijen, tegen
de beslissingen op de rechtsvorderingen ingesteld

1---------------(1) Zie cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1983-84,
nr. 177.

-
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a) door het openbaar ministerie
tegen de verweerders Delvoye en
Neti, medebeklaagden, en de voor
laatstgenoemde burgerrechtelijk aansprakelijke naamloze vennootschap
Brouwerij Wielemans-Ceuppens:
Overwegende dat de eisers niet
bevoegd zijn om zich tegen die
beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvank~lijk zijn;
b) door rechtstreekse dagvaarding
van eiser, beklaagde :
-'Over het middel, -ambtshalve afgeleid
uit de schending van 'artikel 36bis van de
wet . van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming :

Overwegende dat uit de· stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser Patrick Goffin
geboren is op 2 februari 1965, dat de
feiten zijn gepleegd op 2 september
1981 en dat de eisers door verweerster, de naamloze vennootschap Brouwerij Wielemans-Ceuppens, rechtstreeks iijn gedagvaard voor de eerste rechter, wegens door Patrick
Goffin begane ·overtredingen van de
artikelen 10.1.1°, 10.1.3° en 12.2 van
het Wegverkeersreglement;
-Overwegende dat artikel 36bis van
de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming bepaalt dat, in
afwijking van artikel 36, 4°, en
beho11dens samenhang met vervolgingen wegens andere misdrijven
dan die welke het artikel bepaalt, de
gerechten, bevoegd op grond van
het gemene recht, kennis nemen
van de vorderingen van het openbaar ministerie jegens minderjarigen, die meer dan zestien j aar en
minder dan voile achttien jaar oud
·iijn op het ogenblik van de feiten
en die vervolgd worden wegens
overtreding van de bepalingen van
de wetten en verordeningeri betreffende het wegverkeer;
Overwegende dat noch artikel
36bis van voormelde wet nog enige
andere wetsbepaling de persoon die
zich benadeeld acht door daden die
volgi:ms haar een overtreding zijn

van de bepalingen van de wetten en
verordeningen betreffende het wegverkeer, het recht toekennen om
een minderjarige die meer dan zestien jaar en minder dan voile achttien jaar oud was op het ogenblik
van de feiten, rechtstreeks voor de
bevoegde gerechten te dagvaarden
wegens overtreding van voormelde
bepalingen;
Dat het vonnis, nu het op Patrick
Goffin wegens overtreding van de
bepalingen van: de wetten en vei'ordeningen betreffende het wegverkeer de strafwet toepast zonder dat
zulks door het openbaar ministerie
was gevorderd, artikel 36bis van ·de
wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming schendt;
c) tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke eisers :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing die is gewezen op
de rechtstreekse dagvaarding van
eiser, beklaagde, de vernietiging tot
gevolg heeft van de beslissing waarbij de eisers burgerrechtelijk aansprakelijk worden verklaard voor de
geldboete en de kosten;
II. Op de voorzieningen van de
eisers, beklaagde en de rechtstreeks
gedagvaarde burgerrechtelijk aansprakelijke partijen, tegen de beslissingen op de door verweerster, de
naamloze vennootschap Brouwerij
Wielemans-Ceuppens,
burgerlijke
partij, tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende
dat
de
eisers
afstand doen van hun voorziening
op grond dat die beslissingen geen
eindbeslissingen zijn in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering;
Overwegende dat de eisers bij het
bestreden vonnis worden veroordeeld om aan verweerster in solidum een provisionele vergoeding
van een frank te betalen en worden
verwezen in de kosten van beide
instanties; dat de rechtbank in
hoger beroep haar rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend;
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Overwegende dat die beslissing
een eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en onmiddellijk door
cassatieberoep kan worden bestreden, zodat er geen grond bestaat tot
het verlenen van akte van afstand,
nu deze blijkbaar op een dwaling
berust en niet als een berusting kan
worden uitgelegd;
Overwegende evenwel dat de op
de voorziening van de eisers,
beklaagde en burgerrechtelijk aansprakelijke partijen, uitgesproken
vernietiging van de beslissing op
de tegen hen uitgebrachte rechtstreekse dagvaarding de vernietiging
tot gevolg heeft van de eindbeslissingen op de tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
welke voortvloeien uit de eerstgenoemde beslissing;
III. Op de voorzieningen van de
eisers Louis Goffin en Annelise
Steinheuer, burgerlijke partijen,
tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen, door hen
ingesteld tegen de verweerders Raymond Delvoye en Renzo Neri,
beklaagden, en de voor laatstgenoemde burgerrechtelijk aansprakelijke naamloze vennootschap Brouwerij Wielemans-Ceuppens :
Overwegende dat de vernietiging
van de op de rechtstreekse dagvaarding van beklaagde Patrick Goffin
en de eisers gewezen beslissingen
de vernietiging tot gevolg heeft van
de beslissingen op de door de eisers
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, beslissingen die om dezelfde
reden. onwettig zijn en waartegen de
eisers zich regelmatig in cassatie
hebben voorzien;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
door de · eisers aangevoerde middelen die niet tot ruimere cassatie of
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden

vonnis, behalve in zoverre het bij de
uitspraak over de door het openbaar
ministerie ingestelde rechtsvorderingen de verweerders Renzo Neri en
Raymond Delvoye vrijspreekt en de
voor eerstgenoemde burgerrechtelijk aansprakelijke verweerster, de
naamloze vennootschap Brouwerij
Wielemans-Ceuppens, buiten het
geding stelt; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, zitting houdende
in hoger beroep.
30 november 1983 - 2' kamer- Voorzitter : de h. Chatel, waarnemend eerste
voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie (2) van
de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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30 november 1983

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING VEROORDELING OP DIE
RECHTSVORDERING NIET VERMELDING
VAN EEN WETTELIJKE BEPALING DIE EEN
STRAF STELT - NIET NAAR RECHT MET
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

Niet naar recht met redenen omkleed is
de strafrechtelijke veroordeling waarbij de wettelijke bepaling niet wordt
vermeld die een straf stelt op het als
misdrijf omschreven feit (1). (Art. 97
Gw.)

Nota arrest nr. 177 :
(2) Men leze de verwijzingen in de cone!.
O.M.
Nota arrest nr. 178 :
(1) Cass., 2 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 204).

378 (SPODEN)
ARREST ( vertaJing)
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(A.R. nr. 3151)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 juni 1983 in hoger
beroep en in het Duits gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Verviers en gelet op de in dezelfde
taal gestelde voorziening;
Gelet op de beschikking van
19 september 1983 waarbij de eerste
voorzitter heeft beslist om de rechtsplegip.g voor het Hof vanaf de
terechtzitting in het Frans voort te
zetten;

STRAF-

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF
- MATERIELE SAMENLOOP VAN WANBEDRIJ·
VEN - SAMENVOEGING VAN DE VERVAN·
GENDE GEVANGENISSTRAFFEN - MAG DE
DUUR VAN ZES MAANDEN NIET TE BOVEN
GAAN.

Behoudens bijzondere wettelijke bepaling mogen de vervangende gevangenisstraffen, die worden uitgesproken
in geval van samenloop van wanbedrijven, de duur van zes maanden niet te
boven gaan (1). (Artt. 40 en 60 Sw.)

Over het middel, ambtshalve afgeleid
(DUBOIS)
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
ARREST ( vertaling)
Overwegende dat het bestreden
(A.R. nr. 3164)
vonnis waarbij eiser wordt veroordeeld wegens overtreding van artikel 11.3.2 van het WegverkeersregleHET HOF; - Gelet op het bestrement van 1 december 1975, de den vonnis, op 27 juni 1983 in hoger
bepaling waarbij de bestanddelen beroep gewezen door de Correctiovan die overtreding worden om- nele Rechtbank te Charleroi;
schreven, vermeldt onder de toepashet middel, ambtshalve afgeleid
seHjke wettelijke bepalingen, doch uitOver
de schending van de artikelen 40 en
noch in de eigen redengeving noch 60
van het Strafwetboek :
in de verwijzing naar de redengeving van de beroepen beslissing, de
Overwegende dat het vonnis, door
wettelijke bepaling aanwijst die eiser zowel met bevestiging van het
daarvoor een straf oplegt;
eerste vonnis als op grond van een
Dat de veroordeling van eiser der- eigen beslissing, wegens samenloop
halve niet regelmatig met redenen van verscheidene wanbedrijven te
veroordelen tot vervangende gevanis omkleed;
genisstraffen waarvan de totale
duur zeven maanden bedraagt, zonder die straffen overeenkomstig artiOm die redenen, vernietigt het kel 60 van het Strafwetboek te verbestreden vonnis; beveelt dat van minderen tot het dubbele van het
dit arrest melding zal worden maximum van drie maanden zoals
gemaakt op de kant van het vernie- door artikel 40 van genoemd wettigde vonnis; laat de kosten ten laste hoek wordt voorgeschreven, die
van de Staat; verwijst de zaak naar beide wetsbepalingen schendt;
de anders samengestelde CorrectioOverwegende dat voor het overige
nele Rechtbank te Verviers, zitting de substantiele of op straffe van niehoudende in hoger beroep.
tighE)id voorgeschreven rechtsvor30 november 1983 - z• kamer- Voor- men in acht zijn genomen en de
zitter : de h. Chatel, waarnemend eerste beslissing overeenkomstig de wet is
voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - . gewezen;
Gelijkluidende corwlusie van de h. Velu,
advocaat-generaal.
(1) Cass., 20 aug. 1975 (A.C., 1975, 1187).
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(MANGNAY T. BOMAL)
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het
ARREST ( vertaling)
heeft nagelaten de tegen eiser uitgesproken vervangende gevangenis(A.R. nr. 3176)
straffen te verminderen overeenkomstig artikel 60 van het StrafwetRET HOF; - Gelet op het bestreboek; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit den arrest, op 29 juni 1983 door het
arrest melding zal worden gemaakt Hof van Beroep te Brussel gewezen;
op de kant van het gedeeltelijk verOverwegende dat in het arrest de
nietigde vonnis; veroordeelt eiser in voornaam van de burgerlijke partij
drie vierde van de kosten van zijn verkeerdelijk « Gorgette » wordt
voorziening; laat het overige vierde gespeld, terwijl het « Georgette »
tep laste van de Staat; verwijst de moet zijn; dat er grond bestaat tot
aldus beperkte zaak naar de Cor- verbetering van die verschrijving;
rectionele Recbtbank te Doornik,
zitting houdend in boger beroep.
I. In zoverre de voorziening is
30 november 1983 - 2' kamer - Voor- gericht tegen de beslissing op de
zitter : de h. Chatel, waarnemend eerste tegen eiser ingestelde strafvordevoorzitter - Verslaggever : de h. Ghis- ring :
lain - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 180
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HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS WAARTEGEN GEEN HOGER
BEROEP IS INGESTELD DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE BESLISSING WAARBIJ UITSPRAAK WORDT GEDAAN OP HET HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN HET OP HET
VERZET GEWEZEN VONNIS - VERZWARING
VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF
- ONWETTIGHEID.

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikehin 187,
188, 202 en 203 van het Wetboek van
Strafvordering :

Overwegende dat eiser, bij het op
7 september 1982 door de Correctionele Recbtbank te Brussel gewezen
verstekvonnis, wegens bet wanbedrijf van overspel is veroordeeld tot
een geldboete van zesentwintig
frank en tot een vervangende gevangenisstraf van acht dagen; dat hij,
op het door hem gedane verzet, bij
het op 4 januari 1983 door dezelfde
rechtbank op tegenspraak gewezen
vonnis wegens dat feit tot dezelfde
straffen werd veroordeeld;

Overwegende dat het Hof van
Beroep te Brussel, op het boger
beroep van eiser en van het openbaar ministerie, de uitgesproken
veroordeling bij het op 29 juni 1983
Wanneer tegen een verstekvonnis geen op tegenspraak gewezen arrest
hager beroep is ingesteld door het he eft bevestigd met de wij ziging
openbaar ministerie, mag de rechter,
die uitspraak doet op het hager beroep evenwel dat de geldboete op 50
van het iJpenbaar ministerie en van de frank werd gebracht;
beklaagde tegen het op het verzet van
Overwegende dat het openbaar
beklaagde gewezen vonnis, de bij het
ministerie
geen boger beroep had
verstekvonnis uitgesproken straf niet
verzwaren (1). (Artt. 187, 188, 202 en ingesteld tegen bet verstekvonnis
van 7 september 1982, zodat het hof
203 Sv.)
van beroep de toestand van eiser
niet mocht verzwaren door hem een
(1) Cass., 19 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 124).
zwaardere dan de bij het verstek-
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in zodanig geval de afstand van voorvonnis uitgesproken straf op te legziening gelijkstaat met afstand van
gen;
II. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging
van, de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
30 november 1983- 2" kamer- Voorzitter : de h. Chatel, waarnemend eerste
voo.rzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 181
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VOORZIENING

30 november 1983
IN

CASSATIE

AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- VOORZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESL!SSING WAARBIJ HAAR VORDERING WORDT
AFGEWEZEN - AFSTAND GEDAAN DOOR EEN
ADVOCAAT, DIE GEEN HOUDER IS VAN EEN
B!JZONDERE VOLMACHT - AFSTAND ZONDER
GEVOLG.

Het Hof slaat geen acht op de afstand
van een voorziening van de burgerlijke
partij tegen een beslissing waarbij
haar vordering wordt afgewezen, wanneer de afstand is gedaan door een
advocaat die geen advocaat is bij het
Hof van Cassatie en evenmin houder
is van een bijzondere volmacht, daar

rechtsvordering (1). (Art. 6, wet 16 feb.
1961, gew. bij art. 1 wet 20 dec. 1974.)
(THIRIFAYS T. KERFALLAH, CERVILLERI)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3178)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 juni 1983 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
I. Op de voorziening van eiser,
beklaagde :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;
II. Op de voorziening van eiser,
burgerlijke partij :
Overwegende dat de advocaat van
eiser bij een op 29 september 1983
op de griffie van het Hof neergelegd
geschrift heeft verklaard voor eiser
afstand te doen van de voorziening
tegen het op 13 juni 1983 gewezen
vonnis waarbij de Correctionele
Rechtbank te Charleroi zich onbevoegd had verklaard om uitspraak
te doen over de door eiser tegen verweerder Kerfallah ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat het Hof op die
afstand geen acht mag slaan, in
zoverre de afstand betrekking heeft
op de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van eiser; dat
immers die afstand, welke ten deze
gelijkstaat met een afstand van
rechtsvordering, is gedaan door een
advocaat die geen advocaat is bij
het Hof van Cassatie en geen houder is van een bijzondere volmacht;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan
de partij waartegen ze is gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

l----------------(1) Cass., 26 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 185).
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Om die redenen, verleent akte
yan de afstand van. de '-;OOr~_iening,
m z~wer.re ze door e1ser m ~lJn. hoe~
damghe1d van beklaag~e .18 mge
steld; verwerpt de voorz1enmg voor
.
·
· de
h e t over1ge;
veroor d ee lt e1ser
m
kosten.

30 november 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, waarnemend eerste
voorzitter - Verslaggever: de h. Sace.Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,

I

advocaat-generaal Mahieux, Dinant.

Advocaat : mr.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Verkeersongeval
Arrest waarbij een
bestuurder
alleen
aansprakelijk wordt
verklaard voor de schade - Vaststelling in
feite van het arrest dat, zelfs als de andere
bestuurder een fout had begaan, deze geen
invloed zou hebben gehad op het litigieuze
ongeval en zijn gevolgen - Naar recht verantwoorde beslissing.
61

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Verkeersongeval - Voertuig dat stilstaat ten
gevolge van een technisch defect - Overmacht - Beoordeling in feite door de rechter
- Grenzen.
161

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Verkeersongeval - Fouten achtereenvolgens
begaan door twee bestuurders ·- Vaststellingen van het arrest waaruit blijkt dat de
schade zonder de fout van een der bestuurders zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan - Beslissing dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de andere
bestuurder- Wettelijke beslissing.
16

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Verkeersongeval - Fouten begaan door twee
bestuurders - Oorzakelijk verband tussen de
fouten en de schade - Begrip.
16

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, eerste lid Schade veroorzaakt door het gebrek van een
zaak - Slachtoffer tevens bewaarder - Meer
dan een bewaarder - Aansprakelijkheid van
de medebewaarders
Verplichting tot
vergoeding - Bijdrage onder bewaarders. 39

<\ansprakelijkheid buiten overeenkomst
Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Het
bed1enen » van een d1er - Begnp.

«

z1ch
327

- Raming \'an de schadc - Gebeurtenis na
de schade - Mogelijkheid nm dergelijke
gebeurtenis - Geen gege\·en ter beoordeling
van de schade.
30

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Omvang van de schade - Bedrag van de
vergoeding - Beoordeling door de feitenrechter.
351

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Voertuig vernield - Belasting over
de toegevoegde waarde - Schade die voor dte
benadeelde voortvloeit uit de bctaling van de
belasting - Begrip.
65

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Voertuig vernield- Belasting over
de toegevoegde waarde - Schade die voor de
benadeelde voortvloeit uit de betaling van de
belasting bij de aankoop van een vervangingsvoertuig - Begrip.
81

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Weduwe van het slachtoffer van het ongeval
schadeloos gesteld door de werkgever Recht van de werkgever van de aanspr&kelijke derde het door hem betaalde bedrag
terug te vorderen - Grenzen.
217

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Vergoedende rente - Conclusie van de verzekeraar ten betoge dat de vertraging in de
toekenning van de vergoeding aan een nalatigheid van de getroffene te wijten is Arrest dat vergoedende rente toekent op de
enkele grand dat de beklaagde of diens verzekeraar over middelen beschikten om de
procedure te bespoedigen - Onwettige beslissing.
184

Afstamming
Overspelig kind - Erkenning - Vooraf
gaande machtlgmg door de .rechtbank vere1st
- Artt. 8 en 14 Europees Verdrag Rechten
van de Mens- Veremgbaarhe1d.
110

-2Afstamming
Overspelig kind - Erkenning - Wettelijke
procedure - Doe! - Evenredigheid tussen de
gestelde voorwaarden en het beoogde doe!.
110

Afstamming
Overspelig kind - Erkenning tot erkenning - Open bare orde.

Procedure
110

Arbeidsongeval
Ongeval tijdens de uitvoering van de overeenkomst - Begrip.
107

Architect (tucht en bescherming van de
titel)
Notulen van de raden van de Orde van Architecten - Begrip.
251

Automobielen,
taxi's

autobussen,

autocars,

Exploitatie van de taxidiensten - Veroordeling van taxichauffeur wegens feiten waarop,
zoals ze zijn omschreven, geen straf is gesteld
- Onwettige beslissing.
189

Arbeidsongeval
Begrip.

107

Arbeidsongeval
Begrip.

B

107

Arbeidsongeval
Werknemer vervult een opdracht - Ongeval
overkomen tijdens een verplaatsing
Verplaatsing maakt noodzakelijk dee! uit van
de opdracht- Gevolgen - Begrip.
310

Personenbelasting - Koopman - Aftrekbare
bedrijfslasten - Begrip.
239

Benelux

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk - Verblijfplaats Begrip.
105

Arbeidsongeval
Vergoeding
Tijdelijke,
gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid - Wedertewerkstelling - Andere werkgever.
27

Arbeidsongeval
Herziening - Termijn terlijke beslissing.

Belasting

Aanvang -

Rech269

Arbeidsongeval
Kosten - Geding tt•ssen een verzekeraar en
een ziekenfonds - Geen toepassing van art.
68 Arbeidsongevallenwet.
333

Arbeidsovereenkomst
BetHndiging - Tekortkoming van een partij
aan haar verplichtingen - Doet op zichzelf de
arbeidsovereenkomst niet eindigen.
330

Arbeidsovereenkomst
Handelsvertegenwoordiger Uitwinningsvergoeding - Tewerkstelling van een jaar Begrip.
26

Arbeidsovereenkomst
Ontslag - Dringende reden - Langdurige
afwezigheid
Ogenblik vanaf hetwelk
ontslag wordt gegeven.
334

Fabrieks- en handelsmerken - BeneluxMerkenwet- Overeenstemming- Begrip.
92

Berusting
Burgerlijke zaken - Uitdrukkelijke berusting - Advocaat die namens zijn client in een
rechterlijke beslissing berust - Bijzondere
machtiging vereist.
359

Be rusting
Burgerlijke zaken - Spontane uitvoering van
een rechterlijke beslissing Uitvoering
impliceert niet noodzakelijk berusting.
359

Bescherming van de maatschappij
Beslissing van onderzoeksgerecht dat de
telastlegging niet is bewezen en dat er geen
interneringsmaatregel dient te worden uitgesproken - Onwettige beslissing.
35

Bescherming van de maatschappij
Internering - Beoordelingsbevoegdheid van
de rechter - Artt. 1 en 7 Wet Bescherming
Maatschappij.
282

Bescherming van de maatschappij
Beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij het verzoek van
de gelnterneerde tot plaatsing in een priveinrichting wordt verworpen- Voorziening in
cassatie - Niet ontvankelijke voorziening. 9

Bescherming van de maatschappij
Architect (tucht en bescherming van de
titel)
Tucht - Raden van de Orde van Architecten
- Behandeling en uitspraak - Openbaarheid.
201

· Beslissing van de commissie tot beschermiug
van de maatschappij waarbij het verzoek van
de gelnterneerde tot plaatsing in een priveinrichting wordt verworpen - Voorziening in
cassatie - Niet ontvankelijke voorziening. 32

-3Bewijs

Betekening van exploten
Gerechtelijke beslissing - Keuze van woonplaats - Gevolg t.a.v. de rechtsmiddelen. 330

Burgerlijke zaken 168

Bewijs

Bevoegdheid en aanleg
Aanleg - Burgerlijke zaken - Overdracht
van het loon van een werknemer - Beslissing
van de vrederechter houdende bekrachtiging
van de overdracht.
290

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid rationae
materiae - Overdracht van loon van een
werknemer - Verzet tegen de bekrachtiging
- Betwistingen inzake de hoofdschuldvordering - Bevoegdheid van de vrederechter. 290

Bevoegdheid en aanleg
Sociale zaken - Volstrekte bevoegdheid Faillissement - Opneming van een schuldvordering in het passief.
332

Bevoegdheid en aanleg

Vermoedens - Burgerlijke zaken - Bewijswaarde - Onaantastbare beoordeling.
296

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht
akten - Burgerlijke zaken - Statuten
een vennootschap - Miskenning van
bewijskracht van akten - Begrip.

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Geschil inzake
bevoegdheid - Begrip.
347

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Geschil inzake
de bevoegdheid van de raadkamer - Begrip.
57

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Rijkswachter
- Misdrijven in verband met de rechterlijke
dienst van de rechtbanken en de administratieve politie en andere misdrijven.
364

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken
Militair in
actieve dienst - Politiek misdrijf.
364

Bewijs
Algemene begrippen - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering
Betoog van de
verweerder voor de feitenrechter dat de eiser
niet bewijst dat zijn vordering gegrond is Dam·door wordt de verweerder geen eiser op
exceptie.
144

Bewijs
provi ncie belastingen
Feitelijk vermoeden
278

Bewijs
Burgerlijke zaken
Bestaan van een
arbeidsovereenkomst tussen partijen volgens
de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheld- Bew!JSlast- Begnp.
54

van
van
de
48

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Strafzaken - Verzekeringsovereenkomst - Uitlegging onverenigbaar met de
bewoordingen van de polis - Miskenning van
de bewijskracht van de akte.
77

Bewijs
Strafzaken- Bewijslast- Begrip.

Aanleg - Sociale zaken - Veiligheidscomite
- Geschil over de vraag of verkiezingen
moeten worden gehouden om personeelsafgevaardigden aan te wijzen.
363

Gemeenteen
Vermoedens
Be grip.

Algemene begrippen Bewijslast.

231

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast- Begrip.

348

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - W.A.M.-wet - Modelcontract, artikelen 33 en 34 - Toekenning aan die clausules van een betekenis die niet verenigbaar
is met de bewoordingen ervan - Miskenning
van de bewijskracht van die akte.
132

Bewijs
Feitelijke vermoedens
Toezicht door het Hof.

Strafzaken
231

Burgerlijke rechten, politieke rechten
Tuchtrechtelijke vervolging en tuchtsanctie
- Vallen in beginsel niet onder de geschillen
over burgerlijke rechten, in de zin van art. 92
Gw.
257

Burgerlijke rechten, politieke rechten
Tuchtrechtelijke vervolging en tuchtsanctie
- Vallen in beginsel niet onder de geschillen
over burgerlijke rechten, in de zin van art. 92
Gw.
257

Burgerlijke rechtsvordering
Beslissing van de strafrechter waarbij de
Staat tot schadevergoeding jegens de vrijgesproken beklaagde wordt veroordeeld - Geen
vordering tegen de Staat aanhangig bij de
rechtbank - Staat niet in de gelegenheid
gesteld zijn verweermiddelen voor te dragen
- Onwettige beslissing.
190

Burgerlijke rechtsvordering
Vrijspraak van de beklaagde - Wetboek van
Strafvordering, artt. 159 en 191 - Vordering
tot schadevergoeding door de vrijgesproken
beklaagde voor de strafrechter mgesteld -

-4Geen vordering die kan worden ingesteld
tegen het openbaar ministerie.
190

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke-partijstelling
heidsvereisten.

Ontvankelijk-

288

Burgerlijke rechtsvordering
Rechtstreekse dagvaarding door de benadeelde partij - Overtredingen van de wetten
en verordeningen betreffende het wegverkeer, begaan door minderjarigen van meer
dan zestien )aar en minder dan achttien jaar
- Niet-ontvankelijkheid.
375

Cassatie
Verzet - Strafzaken - Arrest van het Hof
waarbij een cassatieberoep is verworpen Bepalingen van art. 420ter Sv. in acht
genomen - Verzet niet ontvankelijk.
342

Cassatiemiddelen
Strafzaken
Middel dat het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is - Niet ontvankelijk middel.
56

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel dat het Hof zou
verplichten tot toetsing van feitelijke gegevens- Niet ontvankelijk middel.
153

Cassatiemiddelen

c
Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Bevoegdheid
van het Hof van Cassatie om na te gaan of de
feitenrechter niet bij de uitlegging van de
wettelijke bepalingen de Grondwet heeft
miskend.
305

Cassatie
Strafzaken
Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie Wetboek van Strafvordering, art. 442
Cassatieberoep ter terechtzitting ingesteld Cassatie beperkt tot het belang van de wet en
zonder verwijzing.
217

Cassatie
Omvang - Strafzakcn - Niet beperkte voorziening van de beklo.agde - Vernietiging van
de beslissing op de strafvordering - Vernietiging dientengevolge van de eindbeslissing op
de tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke
rechtsvordering.
5

Cassatie
Verzet- Strafzaken - VerwerpingsarrestWetboek van Strafvordering, art. 420ter Bepalingen in acht genomen - Niet ontvankelijk verzet.
77

Burgerlijke zaken - Dubbelzinnigheid Bes!issing, vatbaar voor tweeerlei uitlegging
en die naar beide uitleggingen onwettig blijft
- Middel afgeleid uit schending van art. 97
Gw. - Niet ontvankelijk middel.
202

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat het Hof verplicht
om feitelijke gegevens na te gaan - Niet
ontvankelijk middel.
301

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redengeving Motivering niet dubbelzinnig Gemis aan feitelijke grondslag.
356

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Middel hieruit afgeleid dat de eiser, aangestelde, is veroordeeld tot schadevergoeding,
hoewel de beslissing niet vaststelt dat bij hem
bedrog, zware schuld of een gewoonlijk voorkomende Iichte fout aanwezig was - Beslissing waarbij niet wordt vastgesteld dat de
rechtsbetrekkingen tussen aangestelde en
aansteller voortvloeiden uit een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 1 Arbeidsovereenkomstenwet - Niet ontvankelijk middel.
371

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken
ontvankelijk middel.

Vaag middel -

Niet

168

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Regelmatige voorziening van de
beklaagde en van zijn vrijwillig tussengekomen verzekeraar, tegen het arrest waarbij
zij zijn veroordeeld om de getroffene te
vergoeden - Vernietiging op het cassatieberoep van de verzekeraar, van de beslissing te
zijnen opzichte, brengt dientengevolge vernietiging mede van de beslissing ten opzichte
van de bek!aagde, welke door dezelfde onwettigheid is aangetast.
159

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vermelding van de
geschonden wetsbepalingen - Niet toepasselijke wetsbepaling.
24

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel met verschillende onderdelen - Onderdeel waarin geen
zelfstandige grief voorkomt, maar aileen een
conclusie uit de voorgaande onderdelen Niet ontvankelijk onderdeel.
153

r
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-5Dienstplicht

Cassatiemiddelen
B);lfgerlijke zaken - Middel gegrond op een
onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing - Gemis aan feitelijke grondslag.
356

•Cassatiemiddelen
Dienstplicht - Militiegerechten - Middel
gegrond op de beweerde valsheid van een
vaststelling in de beslissing.
29

Militierechtscolleges - Herkeuringsraad Verschijning van een dienstplichtige voor de
herkeuringsraad na de door die raad bevolen
inobservatiestelling - Geen conclusie tot betwisting van het deskundigenrapport Regelmatig met redenen omklede beslissing
- Begrip.
3

Dienstplicht

Cassatiemiddelen
Burgerlijke Zaken - Middel gegrond op
wettelijke bepalingen of op een rechtsbeginsel die noch van openbare orde noch dwingend zijn - Middel niet voorgelegd aan de
appelrechter en waarover deze evenmin uit
eigen initiatief heeft beslist - Nieuw middel
- Niet ontvankelijk middel.
310

Cassatiemiddelen
Dienstplicht - Nieuw middel - Vrijstelling
op lichamelijke grond - Dienstplichtige die
geacht wordt van zijn aanvraag af te zien Weigering een geneeskundig onderzoek te
ondergaan - Middel dat steunt op de reden
van de weigering.
338

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Wettelijke bepaling
waaruit de grief wordt afgeleid - Niet toepasselijke bepaling.
207

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vermelding van de
geschonden wetsbepalingen - Niet toepasselijke wetsbepalingen.
210

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vermelding van de
wettelijke bepalingen - Bepalingen zonder
verband met de aangevoerde grief - Niet
ontvankelijk middel.
263

D

Hoge Militieraad - Oproeping van de dienstplichtige - Vaststelling.
29

Douane en accijnzen
Processen-verbaal van de beambten bij het
bestuur- Wettelijke bewijswaarde.
11

Drukpers (Politie over de)
Recht tot antwoord -Wet van 23 juni 1961 Audiovisuele media - Uitzending, uitgave of
programma van periodieke aard - Persoon of
feitelijke vereniging bij name genoemd of
impliciet aangewezen - Aanvraag tot uitzending of opneming van een antwoord Aanvraag tot antwoord - Begrip.
165

Drukpers (Politie over de)
Recht tot antwoord - Wet van 23 juni 1961 Audiovisuele media - Uitzending, uitgave of
programma van periodieke aard - Persoon of
feitelijke vereniging bij name genoemd of
impliciet aangewezen - Aanvraag tot uitzending of opneming van een antwoord- Weigering van de aanvraag - Dagvaarding voor de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
- Bevoegdheden van de voorzitter - Begrip.
165

Drukpers (Politie over de)
Recht tot antwoord - Wet van 23 juni 1961 Audiovisuele media - Uitzending, uitgave of
programma van periodieke aard - Persoon of
feitelijke vereniging bij name genoemd of
impliciet aangewezen - Aanvraag tot uitzending of opneming van een antwoord - Weigering van de aanvraag - Dagvaarding voor de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
- Nieuwe vordering - Uitbreiding of wijziging van de bij de rechter aangebrachte
vordering - Vordering in overeenstemming
met artikel807 Ger.W.- Ontvankelijkheid.
165

Deelneming aan misdrijven
Dader en medeplichtige - Medeplichtige
zwaarder gestraft dan Q.e dader - Straf niet
hoger dan de wettelijke straf- Wettige straf.
126

E

Dienstplicht
Herkeuringsraad - Weigering van de dienstplichtige een geneeskundig onderzoek te
ondergaan - Beslissing dat de dienstplichtige geacht wordt van zijn aanvraag om vrij338
stelling af te zien - Gevolg.

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding wegens feitelijke scheiding
sedert meer dan tien jaar - Burgerlijk

-6Wetboek, art. 232, eerste lid scheiding- Begrip.
Echtsch~iding,

Feitelijke
317

G

scheiding van tafel en bed

Niet-betekening, binnen de termijn van twee
maanden, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, van het beschikkende gedeelte
van de beslissing waarbij de echtscheiding
wordt toegestaan - Verlies van het voordeel
van genoemde beslissing, behoudens overmacht.
196

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding - Beschikking in kort geding
houdende voorlopige maatregelen - Gerechtelijk Wetboek, art. 1280 - Titel ook na de
echtscheidingsprocedure nog uitvoerbaar. 263

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding - Wederzijdse vorderingen tot
echtscheiding - Voorlopige maatregelen Gerechtelijk Wetboek, art. 1280- Begrip. 263

Gemeente- en provinciebelastingen
Directe belastingen- Bezwaar- Bestendige
deputatie van een provincieraad - Uitoefening van een rechtsmacht - Verplichting het
recht van verdediging te eerbiedigen.
18

Gemeente- en provinciebelastingen
Directe belastingen - Bestendige deputatie
van een provincieraad - Rechtsmacht.
18

Gemeente- en provinciebelastingen
Directe belastingen - Bezwaar - Bestendige
deputatie van een provincieraad - Weigering
inzage te verlenen van de stukken waarop de
beslissing is gegrond - Miskenning van het
recht van verdediging.
18

Gerechtskosten
Opschorting van de veroordeling - Rechtsmiddel tegen de veroordeling in de kosten Termijn.
352

Erfdienstbaarheid

Niet voortdurende erfdienstbaarheid
Conventionele erfdienstbaarheid van overGerechtskosten
gang - Bevrijdende verjaring- Bewijslast.
Burgerlijk~ zaken 325"
gestelde partij.

Europese Gemeenschappen

E.E.G.-Verdrag - Prejudicieel geschil Vraag over de uitlegging van de E.E.G.-verordening nr. 1408171 van de raad betreffende de
toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en niet-loontrekkenden alsmede op hun gezinnen die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen - Vraag
opgeworpen in een bij het Hof van Cassatie
aanhangige zaak - Hof van Cassatie in de
regel ertoe gehouden de vraag aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor te leggen.
98

Niet in het ongelijk
72

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken
Arbeidsongeval
Geding tussen een verzekeraar en een ziekenfonds - Geen toe passing van art. 68 Arbeidsongevallenwet.
333

Gerechtskosten
Strafzaken - Beslissing van de strafrechter
waarbij de Staat veroordeeld wordt tot betaling van de kosten van een tussenvordering
ingesteld door de vrijgesproken beklaagde Geen vordering tegen de Staat aanhangig bij
de rechtbank - Staat niet in de gelegenheid
gesteld zijn verweermiddelen voor te dragen
- Onwettige beslissing.
190

Gerechtskosten
Strafzaken - Beslissing van de strafrechter
waarbij de Staat, die geen burgerlijke partij
is, in de kosten van een door de vrijgesproken
beklaagde tegen het openbaar ministerie
ingestelde tussenvordering wordt veroordeeld
- Onwettige beslissing.
190

F
Fabrieks- en handelsmerken
Benelux-Merkenwet - Toevoeging aan een
woordmerk van een ander teken - Gelijkenis
- Beoordelingscriteria.
92

Fabrieks- en handelsmerken
Benelux-Merkenwet Begrip.

Overeenstemming
92

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Ophouden van betalen en geschokt zijn van
het krediet - Begrip.
73

Gerechtskosten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Toepasselijke wetsbepalingen.
366

Griffie, griffier
Strafzaken - Geen vermelding van de naam
van de griffier, tegenwoordig op de zitting
waarop de zaak is behandeld
Onwettig
arrest.
187

Grondwet
Art. 6 - Belgen gelijk voor de wet - Begnp.
305
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-7Gmndwet
Artikel 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de
wet - Opschorting van de uitspraak van de
veroordeling niet toegestaan aan een
beklaagde en wel aan de overige beklaagden
- Geen miskenning van de grondwettelijke
1~e_gel.
339

Grondwet
Artikel 11 - Onteigening ten algemenen
mitte - Billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
199

Grondwet
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie om na
te gaan of de feitenrechter niet bij de uitlegging van de wettelijke bepalingen de
Grondwet heeft miskend.
305

H

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht Rechter die kennis neemt van een hoofd- en
een tegenvordering - Rechter die een onderzoek beveelt betreffende de hoofdvordering
en reeds beslist over de tegenvordering Verweerder die op de hoofdvordering hager
beroep instelt ten einde de appelrechter
uitspraak te horen doen over de twee vorderingen - Rechter die wettig uitspraak doet
over de tegenvordering, doch het voorwerp
van het onderzoek wijzigt en de zaak naar de
eerste rechter verwijst voor uitspraak over de
hoofdvordering zelf.
103

Hoger beroep
Bevoegdheid van de rechter in hager beroep
- Gerechtelijk Wetboek, art. 1068 - Beslissing van de eerste rechter waarbij heropening
van de debatten wordt bevolen
Onderzoeksmaatregel bevolen door de eerste
rechter - Begrip.
122

Hoger beroep
Herziening
Veroordeling uitgesproken door een hof van
beroep - Aanvraag tot herziening wegens
een nieuw feit - Met redenen omkleed
gunstig advies van het hof van beroep belast
met het onderzoek van de aanvraag - Regelmatige rechtspleging - Vemietiging van de
veroordeling - Verwijzing naar een ander
hof van beroep dan datgene dat het vernietigd
arrest heeft gewezen - Wetboek van Strafvordering, art. 445.
279

Hoger beroep
Raadkamer - Opschorting van de veroordeling - Rechtsmiddel tegen de veroordeling in
de kosten - Termijn.
352

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 1063, 2"- Beroepen beslissing houdt een
beslissing alvorens recht te doen of een voorlopige maatregel in - Begrip.
15

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslissingen of maatregelen van inwendige aard - Begrip.
103

Hoger beroep

Strafzaken - Verstekvonnis waartegen geen
hager beroep is ingesteld door het openbaar
ministerie - Beslissing waarbij uitspraak
wordt gedaan op het hager beroep van het
openbaar ministerie en van de beklaagde
tegen het op het verzet gewezen vonnis Verzwaring van de bij verstek uitgesproken
straf - Onwettigheid.
379

Hoger beroep
Strafzaken - Aanhangigmaking van de zaak
bij de appelrechter - Verklaring van hager
beroep en niet-dagvaarding
230

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering
Vrijspraak van de beklaagde en afwijzing van
de burgerlijke rechtsvordering - Ontvankelijk hager beroep van de burgerlijke partij
aileen - Wijziging en toekenning van schadevergoeding door het hof van beroep Eenstemmigheid vereist.
225

Hoger beroep
Burgerlijke rechtsvordering - Appelrechter
die het beroepen vonnis m.b.t. de schuldigverklaring bevestigt, doch, in strijd met wat de
eerste rechter heeft beslist, zegt dat aan de
burgerlijke partij schadevergoeding moet
worden betaald - Geen ~enstemmigheid
vereist.
·
225

Partij die voor de eerste rechter tot tussenkomst is opgeroepen - Hoger beroep van de
tot tussenkomst opgeroepen partij - Hoger Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering
beroep tegen de besli~sing over de hoofdvordering - Ontvankelijk hager beroep.
122
Vrijsprekend vonnis, gewezen door de politierechtbank - Hoger beroep van het openbaar
Hoger beroep
ministerie en de burgerlijke partij _:: CorrecBurgerlijke zaken - Vonnis in eerste aanleg
tionele rechtbank die het verval van de straf- Veroordeling tot een geldsom- Voorlopige
vordering vaststelt en schadevergoeding
tenuitvoerlegging - Wijziging van het vonnis
toekent aan de burgerlijke partij - Eenparigdoor het appelgerecht - Gevolgen.
41
heid vereist.
235

-8Huur van diensten
Aanneming van openbare werken - Feiten
cluur de aannemer aan het bestuur of zijn
pei·soneeJsJeden ten Jaste gelegd - SchrifteJijke bevelen van het bestuur zelf.
66

eige1, naam - Uitvoering van werken aan dat
pand - Recht van de onverdeelde medeeigenaars - Recht op ve•:goeding - Grenzen Toepassing van de regels van de verrijldn;:
zonder oorzaak.
315

Huur van diensten
THmjarige aansprakelijkheid van architecten
en aannemers Tienjarige termijn
Vervaltermijn- Artt. 1792 en 2270 B.W. 323

I

Huur van goederen
Algemene begrippen - Bewijs - Burgerlijk
Wetboek, art. 1715- Toepassingsvereisten.
168

Huur van goederen
Pacht - Opzegging door de verpachter om
een goed zelf te exploiteren - Persoonlijke,
werkelijke en ten minste negen jaar voortgezette exploitatie - Begrip.
151

Huur van goederen
Handelshuur - Handelshuurwet, art. 16, IV
- Weigering van huurhernieuwing door de
verhuurder, zonder opgave van reden en
zonder beroep op het eventuele aanbod van
een derde.
83

Huur van goederen
Handelshuur - Handelshuurwet, artt. 16, I,
5", en 21 - Verplichting van de verhuurder
om het aanbod van een derde ter kennis van
de huurder te brengen - Recht van voorkeur
van de ]murder- Vereisten.
83

Huur van goederen
Handelshuur - Handelshuurwet, art. 16, IV
- Recht van de verhuurder om zonder reden
de huurhernieuwing te weigeren - Begrip. 83

Huur van goederen
Handelshuur - Bewijs.

168

Huur van goederen
Handelshuur - Bewijs - Bewijslast.

168

Huwelijk
Artikel 203 Burgerlijk Wetboek - Verplichting voor de echtgenoten om aan hun kind
kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen
- Verplichting t.a.v. meerderjarig kind Vorderingsgerechtigde.
356

Huwelijkscontract
Wettelijke gemeenschap - Ontbinding van
de gemeenschap
Onverdeeldheid van
gemeen recht.
315

Huwelijkscontract
Wettelijke gemeenschap - Overlijden van
een echtgenoot - Ontbinding van de gemeenschap - Onverdeeldheid van gemeen recht Verkoop door de overlevende van een
gemeenschappelijk goed dat onverdeeld is
geworden - Aanwenden van de opbrengst
van de verkoop - Aankoop van een pand in

Ingebrekestelling
Overeenkomst met strafbeding - Ingebrekestelling - Begrip.
45

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasteil en -uitgaven - Annu!teiten tot
aflossing van een hypothecaire Iening toegestaan aan twee echtgenoten voor het
verwerven van een gebouwd onroerend goed
- Tijdelijke verzekering bij overlijden met
afnemend kapitaal aangegaan door de man
t·· n voordele van zijn echtgenote - Annu!teiten aftrekbaar van het bedrijfsinkomen
van de echtgenote.
69

Inkomstenbelastingen
Vaststelling van de belastbare inkomsten van
een zelfstandige bedrijfsactiviteit op forfaitaire .;rondslagen - Geen aftrek van de
bedrijfsverliezen uit hoofde van die activiteit
van de inkomsten uit een andere activiteit.
268

Inkomstenbelastingen
Vestiging van de belasting - Bewijs Tekenen of indicien van gegoedheid Vermoedens en gegevens door de belastingplichtige als tegenbewijs aangevoerd
Onaantastbare beoordeling door het hof van
beroep.
148

Inkomstenbelastingen
Vestiging van de belasting - Bewijs Tekenen of indicien van gegoedheid - Tegenbewijs te leveren door de belastingplichtige.
148

Inkomstenbelastingen
Vestiging van de belasting - Bewijs Tekenen en indicien van gegoedheid Begrip.
148

Inkomstenbe]astingen
Vestiging van de belasting - Bewijs Tekenen en indicien van gegoedheid Vermoeden ingesteld bij artikel 247 W.l.B. Wettelijk vermoeden van herkomst.
148

Inkomstenbelastingen
Belastingheffing - Verhoging van de belasting
Wetboek Inkomstenbelastingen,
art. 33~ - Toepassingsvereisten.
88
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-9lnkomstenbelastingen

Koophandel, koopman

Belastingheffing - Verhoging van de belasting wegens niet aangegeven inkomsten Bedrag van de basisbelasting waarop de
verhoging wordt berekend.
88

Inkomstenbelastingen

· Stopzetting van de activiteit als koopman,
maar verdere vereffening van de handelszaak
- Hoedanigheid van koopman - Vereisten.
239

Kort geding

Vervolging - Valsheid en gebruik van valse
stukken gepleegd met het oogmerk om een
van de in art. 339 W.I.B. bedoelde misdrijven
te plegen - Toepasselijke straf.
137

l!nkomstenbelastingen
Vestiging van de belasting - Ontlasting Overbelasting ten gevolge van een materiiHe
vergissing - Begrip.
150

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep
Bevoegdheid van het hof.
88

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Termijn - Kennisgeving van het bestreden arrest door de
griffie van het hof van beroep - Kennisgeving door de aanbieding van de aangetekende
brief op de woonplaats van de partij.
147

Bevoegdheid van de rechter in kort geding Gerechtelijk Wetboek, art. 1039 - Maatregel
tot bewaring- Vereisten- Bestaan van een
recht voldoende waarschijnlijk om de beslissing te verantwoorden.
85

Kort geding
Bevoegdheid van de rechter in kort geding Gerechtelijk Wetboek, artt. 584 en 1039 Bevoegdheid van de rechter in kart geding om
aan een gemeente de stopzetting van werken
te bevelen, als de titel op grond waarvan zij de
werken uitvoerde, schijnbaar vervallen is. 85

Kort geding
Echtscheiding - Beschikking in kort geding
houdende voorlopige maatregelen - Gerechtelijk Wetboek, art. 1280 - Titel ook na de
echtscheidingsprocedure nog uitvoerbaar. 263

Interest
Vergoedende rente - Conclusie van de verzekeraar ten betoge dat de vertraging in de
toekenning van de vergoeding aan een
nalatigheid van de getroffene te wijten is Arrest dat vergoedende rente toekent op de
enkele grond dat de beklaagde of diens verzekeraar over middelen beschikten om de
procedure te bespoedigen - Onwettige beslissing.
184

L
Leger
Wet 14 jan. 1975, art. 43 - Verbod om een
militair voor hetzelfde feit tweemaal te
straffen, enerzijds strafrechtelijk, anderzijds
tuchtrechtelijk.
305

Levensonderhoud

J
Jaarlijkse vakantie
Toepassingsgebied - Terri torialiteit.

156

Burgerlijk Wetboek, art. 203 - Verplichting
voor de echtgenoten om aan hun kind kost,
onderhoud en opvoeding te verschaffen Verplichting t.a.v. meerderjarig kind
Vorderingsgerechtigde.
356

Loon (bescherming, gelijkheid)

Jeugdbescherming
Overtredingen van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, begaan
door minderjarigen van meer dan zestien jaar
en minder dan achttien jaar - Rechtstreekse
dagvaarding door de benadeelde partij Niet-ontvankelijkheid.
375

Bescherming van het loon van de werknemers - Overdracht van loon - Beslissing
van de vrederechter houdende bekrachtiging
van de overdracht - Aanleg.
290

M
K
Koophandel, koopman
Handelspraktijken -Wet van 14juli 1971, art.
61 - Kwade trouw - Begrip.
186

Militair
Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 - Verdachte militair die door het openbaar ministerie naar
zijn korpscommandant is verwezen om krijgs-

-10tuchtelijk te worden gestraft - Rechterlijke
bes!issing dat die verwijzing de strafvordering doet verva!len - Geen schending van
art. 6 Gw.
305

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de vordering - Vordering tegen een
gedaagde in een andere hoedanigheid.
210

Militair
Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 - Verdachte militair die door het openbaar ministerie naar
zijn korpscommandant is verwezen om krijgstuchtelijk te worden gestraft - Draagwijdte
van die verwijzing.
305

0

Militair
Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 - Verdachte militair die door de gerechtelijke overheid naar Onaantastbare beoordeling
zijn korpscommandant is verwezen om krijgsfeitenrechter
tuchtelijk te worden gestraft - Verval van de
Strafzaken - Strafvordering strafvordering.
305
op)'et.

Militair

Onaantastbare

beoordeling

door

de

Een enkele
129

door

de

Wet 14 jan. 1975, art. 43 - Verbod om een
feitenrechter
militair voor hetzelfde feit tweemaal te
Strafzaken - Overmacht.
161
straffen, enerzijds strafrechtelijk, anderzijds
tuchtrechtelijk.
305 Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezingen ter aanwijzing van de afgevaarMilitair
digden van de werknemers - Leidinggevend
Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 - Verdil.Chte milipersoneel - Begrip.
171
tair die door de gerechtelijke overheid naar
zijn korpscommandant is verwezen om krijgs- Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezingen ter aanwijzing van de afgevaartuchtelijk te worden gestraft - Verval van de
digden van de werknemers - Leidinggevend
strafvordering - Geen schending van art. 6,
personeel - Begrip.
174
lid 1, Verdrag Rechten van de Mens.
305

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezingen ter aanwijzing van de afgevaardigden van de werknemers - Leidinggevend
personeel- Dagelijks beheer- Begrip. 174

N

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezingen ter aanwijzing van de afgevaardigden van de werknemers - Leidinggevend
personeel - Begrip.
174

Nachtgerucht, nachtrumoer
5

Ondernemingsraad en veiligheidscomite

Schade aan private goederen veroorzaakt
door natuurrampen - Aanvraag om financiiHe tegemoetkoming van de Staat- Vorm.
'
238

Ondernemingsraad en veiligheidscomite

Art. 561, 1", Strafwetboek- Begrip.

Natuurramp

Nieuwe vordering

Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij
de verkiezingen - Ontslag - Herplaatsing Aanvraag - Termijn - Kandidaat.
204
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij
de verkiezingen - Ontslagvergoeding Vergoeding bepaald in art. 21, § 7, eerste lid,
2", Bedrijfsorganisatiewet - Ontslag v66r de
aanvang van het mandaat.
272

Burgerlijke zaken - Radio- en televisieomroep - Gesproken pers - Politie over de pers
- Recht tot antwoord - Wet van 23 juni 1961
Audiovisuele uitzending, uitgave of Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij
programma van periodieke aard - Persoon of
de verkiezingen - Ontslagvergoeding feitelijke vereniging bij name genoemd of
Vergoeding bepaald in art. 21, § 7, eerste lid,
impliciet aangewezen - Aanvraag tot uitzen2", Bedrijfsorganisatiewet - Aard van de
ding of opneming van een antwoord - Weigevergoeding.
272
ring van de aanvraag - Dagvaarding voor de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Ondernemingsraad en veiligheidscomite
- Vordering tot uitbreiding of tot wijziging
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij
van de bij de rechter aangebrachte vordering
de verkiezingen - Ontslag wegens dringende
- Vordering in overeenstemming met art. 807
reden - Verdere tewerkstelling - Gevolg.
Ger.W.- Ontvankelijkheid.
165
275
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-11Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezingen van de afgevaardigden van het
personeel - Vonnis van de arbeidsrechtbank
dat uitspraak doet over een beroep tegen de
beslissing van een werkgever met het oog op
de voorbereiding van sociale verkiezingen Gezag van het rechterlijk gewijsde - Begrip.
297

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezing van de afgevaardigden van het
personeel - Verplichting. voor de arbeidsrechtbank om uitspraak te doen binnen
23 dagen na ontvangst van het beroep dat is
ingesteld tegen een in art. 6, K.B. 18 okt. 1978,
bedoelde beslissing van de werkgever Begrip.
300

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Veiligheidscomite - Verkiezing van de personeelsafgevaardigden - Geschil over de vraag
of verkiezingen moeten worden gehouden Aanleg.
363

Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking
en
inbeslagneming
van
papieren, titels of bescheiden - Opdracht
door de onderzoeksrechter gegeven aan een
officier van gerechtelijke politie van een
ander arrondissement.
129

Art. 4, § 4, Onteigeningswet Autosnelwegen,
gew. bij wet van 7 juli 1978 - Artikel volgens
hetwelk de waarde der onteigende onroerende goederen wordt berekend zonder
inachtneming van de waardevermeerdering
of -vermindering die het gevolg is, hetzij van
het aanleggen van autowegen, hetzij van
werken die de onteigende heeft uitgevoerd na
het verstrijken van de termijn van een
maand, bepaald in art. 8 wet van 12 juli 1956
- Toepasselijk op de procedures die nog
hangende zijn ten tijde van de inwerkingtreding van de wet van 7 juli 1978.
359

Onverdeeldheid
Verkoop van een onverdeeld goed door een
onverdeelde eigenaar - Aanwenden van de
opbrengst van de verkoop - Aankoop van
een pand in eigen naam - Uitvoering van
werken aan dat pand - Recht van de onverdeelde medeeigenaars - Recht op vergoeding
- Grenzen - Toepassing van de regels van
315
de verrijking zonder oorzaak.

Openbaar ministerie
Strafzaken - Geen vermelding van de naam
van de magistraat van het openbaar ministerie, tegenwoordig op de zitting waarop de
zaak is behandeld - Onwettig arrest.
187

Openbaar ministerie

Onderzoek in strafzaken
Deskundigenonderzoek vereist
ling door de onderzoeksrechter.

Onteigening ten algemenen nutte

Beoorde212

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure - Toepassing van
de wet tot bescherming van de maatschappij
- Telastlegging niet bewezen verklaard
Onwettige beslissing.
35

Onderzoeksgerechten
Raadkamer - Opschorting van de veroordeling - Rechtsmiddel tegen de veroordeling in
de kosten - Termijn.
352

Onteigening ten algemenen nutte
Onteigening bij « hoogdringende » omstandigheden - Plaatsbeschrijving - Begrip.
50

Onteigening ten algemenen nutte
Onteigening bij " hoogdringende » omstandigheden - Onteigenende instelling die door
een feitelijkheid in het bezit komt van het
onteigende goed Feitelijkheid die de
gevolgen van de onteigening niet kan doen
ontstaan en die evenmin afbreuk kan doen
aan de noodzaak en de urgentie van de onteigening.
50

Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding - Vermindering van de koopkracht van de munt.
199

Strafzaken - Beslissing van de strafrechter
waarbij de Staat, die geen burgerlijke partij
is, in de kosten van een door de vrijgesproken
beklaagde tegen het openbaar ministerie
ingestelde tussenvordering wordt veroordeeld
- Onwettige beslissing.
190

Openbaar ministerie
Strafzaken - Vrijspraak van de beklaagde Wetboek van Strafvordering, artt. 159 en 191
- Vordering tot schadevergoeding voor de
strafrechter ingesteld door de vrijgesproken
beklaagde - Geen vordering die tegen het
openbaar ministerie kan worden gericht. 190

Openbaar ministerie
Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 - Verdachte militair die door het openbaar ministerie naar
zijn korpscommandant is verwezen om krijgstuchtelijk te worden gestraft - Draagwijdte
van die verwijzing.
305

Oplichting
Bestanddelen - Begrip.

212

Overeenkomst
Strafbeding - Begrip.

45

Overeenkomst
Principe van uitvoering te goeder trouw Misbruik door een partij van de haar bij de
overeenkomst toegekende rechten - Begrip.
52

12Overeenkomst

Radio- en televisieomroep

Principe van uitvoering te goeder trouw Beginsel volgens hetwelk een partij geen
misbruik mag maken van de haar bij de
overeenkomst toegekende rechten.
52

Overeenkomst
Uitlegging door de feitenrechter - Regel
neergeschreven in art. 1162 B.W. - Toepassingsgebied.
245

Overeenkomst
Verbintenis iets te geven of te doen - Uitvoering - Termijn - Strafbeding - Ingebrekestelling - Begrip.
45

Overeenkomst
Laattijdige uitvoering - Uitvoering van geen
nut meer voor de schuldeiser - Gevolgen. 96

Overeenkomst
Partij die zich door een aangestelde of door
een andere persoon laat vervangen voor de
uitvoering van een contractuele verbintenis
- Quasi-delictuele fout van die andere Schade die niet te voorzien was ten tijde van
het aangaan van de overeenkomst - Voorwaarden.
193

Gesproken pers - Televisie - Politie over de
pers - Recht van antwoord - Wet van
23 juni 1961 - Audiovisuele uitzending,
uitgave of programma van periodieke aard Persoon of feitelijke vereniging bij name
genoemd of impliciet aangewezen
Aanvraag tot uitzending of opneming van een
antwoord Aanvraag tot antwoord
Begrip.
165

Rechtbank en
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de
rechter om de door de partijen voorgedragen
redenen aan te vullen- Voorwaarden.
193

Rechtbanken
Strafzaken- Vrijspraak van de beklaagde Wetboek van Strafvordering, artt. 159 en 191
- Vordering tot schadevergoeding voor de
strafrechter ingesteld door de vrijgesproken
beklaagde - Geen vordering die kan worden
ingesteld tegen het openbaar ministerie. 190

Rechten van de Mens
Afstamming - Overspelig kind - Erkenning
- Wettelijke procedure - Discriminatie
tussen natuurlijke en overspelige kinderen Doel - Evenredigheid tussen de gestelde
voorwaarden en het beoogde doel.
110

Rechten van de Mens

R
Radio- en televisieomroep
Gesproken pers - Televisie - Politie over de
pers - Recht van antwoord - Wet van
23 juni 1961 - Audiovisuele uitzending,
uitgave of programma van periodieke aard Persoon of feitelijke vereniging bij name
genoemd of impliciet aangewezen
Aanvraag tot uitzending of opneming van een
antwoord - Weigering van de aanvraag Dagvaarding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Nieuwe vordering
- Uitbreiding of wijziging van de bij de
rechter aangebrachte vordering - Vordering
in overeenstemming met art. 807 Ger.W. "Ontvankelijkheid.
165

Radio- en televisieomroep
Gesproken pers - Televisie - Politie over de
pers - Recht tot antwoord - Wet van 23 juni
1961 - Audiovisuele uitzending, uitgave of
programma van periodieke aard - Persoon of
feitelijke vereniging bij name genoemd of
impliciet aangewezen - Aanvraag tot uitzending of opneming van een antwoord- Weigering van de aanvraag - Dagvaarding voor de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
- Bevoegdheden van de voorzitter - Begrip.
165

Afstamming - Overspelig kind - Erkenning
- Voorafgaande machtiging door de rechtbank vereist - Artt. 8 en 14 Europees
Verdrag Rechten van de Mens - Verenigbaarheid.
110
1 Rechten

van de Mens

Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art.6.3, e - Verdachte die de ter zitting gebezigde taal niet verstaat of niet spreekt, gerechtigd zich kosteloos te doen bijstaan door een
tolk.
146

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6, 1 - Tuchtmaatregel die een schorsing
oplegt - Openbaarheid van de behandeling
en de uitspraak- Draagwijdte.
201

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6.1 - Afzien van de bij die bepaling
voorgeschreven « openbaarheid » - Begrip.
247

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie - Recht om te worden
berecht door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
251

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Recht om te worden berecht door
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-13een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
254

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Uitspraak in het openbaar door het
tuchtrechtscollege van beroep - Wettigheidsvereiste.
254

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Tu<:htrechtscollege in hager beroep Behandeling van de zaak en uitspraak met
gesloten deuren - Onwettigheid
Voorwaarden.
257

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens, art. 14 Verbod van discriminatie - Begrip.
305

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 Hoger beroep van de partij die is benadeeld
door een misdrijf, gepleegd door een militair
die door de gerechtelijke overheid naar zijn
korpscommandant is verwezen om krijgstuchtelijk te worden gestraft - Geen schending
van art. 6, § 1, Verdrag Rechten van de Mens.
305

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 Draagwijdte van die bepaling met betrekking
tot de strafvordering.
305

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens, art. 5, lid 1, a
- Beklaagde militair- Verzekerde bewaring
bevolen bij het veroordelend vonnis van de
krijgsraad - Bevoegde rechter - Begrip. 343

Recht van verdediging

tegen de beslissing van een werkgever met
het oog op de voorbereiding van sociale
verkiezingen - Gezag van het rechterlijk
gewijsde - Begrip.
297

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken.
139

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Geen vermelding van de namen
van de magistraat van het openbaar ministerie en van de griffier, die tegenwoordig
waren op de zitting waarop de zaak is behandeld - Onwettig arrest.
187

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Vonnis na cassatie - Rechter die
heeft deelgenomen aan het vernietigde vonnis
en die dee! uitmaakt van het rechtscollege dat
uitspraak doet na cassatie - Nietig vonnis.
188

Rechtsbeginselen (Algemene)
103

Begrip.

Rechtsbeginselen (Algemene)
174

Be grip.

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Dubbelzinnige redenen regelmatig gemotiveerde beslissing.

Niet
160

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tegenstrijdige redenen - Begrip.
217

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering en
strafvordering - Tegenstrijdigheid tussen de
beslissing op de strafvordering en de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering Schending van art. 97 Gw. - Begrip.
303

Gemeente- en provinciebelastingen - Directe :
belastingen - Bezwaar - Bestendige deputatie van een provincieraad - Weigering
inzage te verlenen van de stukken waarop de Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
beslissing is gegrond - Miskenning van het
op die rechtsvordering - Niet vermelding van
recht van verdediging.
18
een wettelijke bepaling die een straf stelt Recht van verdediging
Niet naar recht met redenen omklede beslisBurgerlijke zaken - Verweer gegrond op de
sing.
377
regels inzake contractuele aansprakelijkheid
- Bevoegdheid van de rechter om een niet Redenen van de vonnissen en arresten
Dienstplichtzaken - Verschijning van een
uitdrukkelijk door de partijen aangevoerde
dienstplichtige voor de herkeuringsraad na de
regel toe te passen.
193
door die raad bevolen inobservatiestelling Rechterlijk gewijsde
Geen conclusie tot betwisting van het deskunBurgerlijke zaken - Gezag van gewijsde
digenrapport - Regelmatig met redenen
Begrip.
263
omklede beslissing - Begrip.
3

Rechterlijk gewijsde
Sociale zaken - Verkiezing van de afgevaardigden van het personeel voor de ondernemingsraad en het comite voor velligheid en
gezondheid - Vonnis van de arbeidsrechtbank dat uitspraak doet over een beroep

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Neerlegging van een conclusie
regelmatig vastgesteld - Geen conclusie in
het dossier - Onmogelijkheid voor het Hof
na te gaan of de bestreden beslissing regelmatig is gemotiveerd.
182

-14Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie van de beklaagde
waarin omstandigheden worden aangevoerd
ten einde de door de eerste rechter uitgesproken straf te zien verminderen- Vermindering van die straf door de appelrechter
zonder dat hij uitdrukkelij'< antwoordt op de
conclusie - Geen schending van art. 97 GW.
126

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Schuldigverklaring - Feiten omschreven in de bewoordingen van de wet.
225

verwijzingsbeschikking een omstandigheid
heeft voorgedaan waardoor het feit met een
criminele straf wordt gestraft - Beslissingen
in kracht van gewijsde gegaan - Toezicht
van het Hof - Beslissing van onbevoegdverklaring blijkbaar gegrond - Regeling van
rechtsgebied
Nietigverklaring van de
beschikking - Verwijzing van de zaak naar
de kamer van inbeschuldigingstelling.
13

Ruilverkaveling van landeigendommen
Wet 22 juli 1970 op de rui!verkaveling van
landeigendommen uit kracht van de wet Art. 52 - Bevoegdheid van de rechter.
318

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie met een gemotiveerd
verweer - Redengeving vereist bij art. 97 Gw.
284

Redenen van de

vonnis~en

s

en arresten

Strafzaken - Strafvordering - Conclusie Beslissing die, op grand van bepaalde feitelijke gegevens, andere of daarmee strij dige
feitelijke gegevens verwerpt - Regelmatig
met redenen omklede bes!issing.
339

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tegenstrijdige redenen- Begrip.
369

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer
waarbij een misdaad wordt gecorrectionaliseerd - Vonnis tot onbevoegdverklaring,
gegrond op een omstandigheid die gebleken is
na de beschikking tot verwijzing en ten
gevolge waarvan het feit met een zwaardere
criminele straf wordt gestraft - Beslissingen
in kracht van gewijsde gegaan - Vaststellingen van de rechter gegrond lijkend Regeling van rechtsgebied - Beschikking
nietig verklaard - Verwijzing van de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling. 63

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer
waarbij een verdachte naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen wegens gecorrectionaliseerde misdaden en wegens wanbedrijven - Correctionele rechtbank die zich
niet bevoegd verklaart op grand dat sommige
misdrijven politieke misdrijven zijn
Controle door het Hof - Onbevoegdverklaring van de rechtbank gegrond lijkend Vernietiging van de beschikking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
364

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer
tot verwijzing van de beklaagden naar de
correctionele rechtbank wegens een wanbedrijf - Vonnis waarbij de rechtbank zich
onbevoegd verklaart op grand dat zich na de

Samenloop van misdrijven
Een enkele opzet - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
129

Schenkingen en testamenten
Testament vens.

Uitlegging -

Extrinsieke gege70

Schip, scheepvaart
Vervoer over zee - Ontheffing van aansprakelijkheid wegens verlies of schade ontstaan
als gevolg van of voortspruitende uit perikelen, gevaren en onheilen van de zee of van
andere bevaarbare wateren - Begrip.
20

Schuldvergelijking
Opeisbare
Begrip.

schulden

-

Opeisbaarheid
41

Sociale zekerheid
Werknemers - Toepassingsgebied - Territorialiteit.
156

Sociale zekerheid
Werknemers
Toepassingsgebied
Personen die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst - Thuiswerkers.
157

Sociale zekerheid
Zelfstandigen
Toepassingsgebied
Beheerder van een naamloze vennootschap Kosteloosheid van het mandaat- Bewijs. 74

Staat
Beslissing van de strafrechter waarbij de
Staat tot schadevergoeding jegens de vrijgesproken beklaagde en in de kosten wordt
veroordeeld Geen vordering tegen de
Staat aanhangig bij de rechtbank - Staat
niet in de gelegenheid gesteld zijn verweermiddelen voor te dragen - Onwettige beslissing.
190

l- - - - - - -
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Staat
Beslissing van de strafrechter waarbij de
Staat, die geen burgerlijke partij is, in de
kosten van een door de vrijgesproken
beklaagde tegen het openbaar ministerie
ingestelde tussenvordering wordt veroordeeld
- Onwettige beslissing.
190

Stedebouw
Bevoegdheid van de rechter in kort geding Bevoegdheid van de rechter in kort geding om
aan de gemeente de stopzetting van werken te
bevelen, als de titel op grand waarvan zij de
werken uitvoerde, schijnbaar vervallen is. 85

Stedebouw
Ontwerp gewestplan- Verbindende kracht.
153

Straf
Geldboete - Opdeciemen - Wet van 2 juli
1981 waarbij de strafrechtelijke geldboeten
met 590 deciemen worden verhoogd Onzekerheid omti'ent het feit of het misdrijf
v66r of na de inwerkingtreding van die wet is
gepleegd - Toepassing van die wet niet
wettelijk verantwoord.
14

Taalgebruik
Franse taal - Nederlandse taal - Burgerlijke zaken - Rechtspleging voor de burgerlijke en handelsgerechten van eerste aanleg
waarvan de zetel in het arrondissement
Brussel is gevestigd - Gerecht bedoeld in art.
4 van de wet van 15 juni 1935 - Aanvraag van
de verweerder, rechtspersoon, dat de rechtspleging wordt voortgezet in de andere taal
dan die van de gedinginleidende akte Rechtspersoon verschijnende door gemachtigde - Beoordeling door de rechter van
kennis, bij de gemachtigde, van de voor het
opmaken van de gedinginleidende akte
gebruikte taal - Onwettige beoordeling.
44

Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde
Vereisten Onverschuldigd betaalde
Opeisbaarheid - Begrip.
41

Straf
Geldboete - Opdeciemen - Wet van 2 juli
1981 waarbij de strafrechtelijke geldboeten
met 590 deciemen worden verhoogd - Wet
toepasselijk op de sinds 8 juli 1981 gepleegde
misdrijven.
14

Straf
Geldboete - Opdeciemen - Feiten gepleegd
v66r 8 juli 1981 - Geldboete verhoogd met
590 deciemen - Onwettige veroordeling. 135

Straf
Vervangende gevangenisstraf - Matm·ii~le
samenloop van wanbedrijven - Samenvoeging van de vervangende gevangenisstraffen
- Mag de duur van zes maanden niet te
hoven gaan.
378

u
Uitlevering
Bevel tot aanhouding door de buitenlandse
overheid verleend - Wet van 15 maart 1874,
art. 5, tweede lid, betreffende de duur van de
voorlopige aanhouding niet van toepassing op
de procedure van art. 3 zelfde wet.
355

v

Straf
Medeplichtige zwaarder gestraft dan de dader
- Straf niet hager dan de wettelijke straf Wettige straf.
126

Strafvordering
Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 - Verdachte militair die door de gerechtelijke overheid naar
zijn korpscommandant is verwezen om krijgstuchtelijk te worden gestraft - Verval van de
strafvordering.
305

Strafvordering
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 Draagwijdte van die bepaling met betrekking
tot de strafvordering.
305

Valsheid en gebruik van valse stukken
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art
340, gew. bij art. 1 wet van 10 feb. 1981 - Valsheid en gebruik van valse stukken gepleegd
met het oogmerk om een van de in art. 339
W.I.B. bedoelde misdrijven te plegen Toepasselijke straf.
137

Verbintenis
Vonnis in eerste aanleg - Veroordeling tot
een geldsom - Voorlopige tenuitvoerlegging

-16- Verplichting van de schuldenaar - Betaling - Verplichting van de schuldeiser Verplichting tot terugbetaling onder opschortende voorwaarde - Voorwaarde - Wijziging
van het vonnis door het appelgerecht.
41

Verbintenis
Potestatieve voorwaarde waardoor
verbintenis nietig is - Begrip.

een
163

Verhaal op de rechter
Bijstand van een advocaat bij het Hof van
Cassatie vereist.
304

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van
de verjaring - Daad van onderzoek
Begrip.
80

Verlating van familie
Strafwetboek, art. 391bis - Wezenlijke bestanddelen - Niet-betalen van onderhoudsuitkering gedurende
meer dan
twee
maanden - Begrip.
141

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gpschorting van de uitspraak van de veroordeling - Mogelijkheid doch geen verplichting
voor de rechter.
339

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling door de eerst~ rechter aan alle
beklaagden toegestaan - Rechters in hager
beroep van oordeel dat de opschorting niet
moet worden behouden wat een van de
beklaagden betreft, doch wei wat de overige
beklaagden betreft - Redengeving.
339

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling door de eerste rechter aan alle
beklaagden toegestaan - Rechters in hager
beroep van om·deel dat de opschorting niet
moet worden behouden wat een beklaagde
betreft, doch wei wat de overige beklaagden
betreft- Wettelijke verantwoording.
339

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Raadkamer - Opschorting van de veroordeling - Rechtsmiddel tegen de veroordeling in
de kosten - Termijn.
352

Verrijking zonder oorzaak
Verkoop van een onverdeeld goed door een
onverdeelde eigenaar - Aanwenden van de
opbrengst van de verkoop - Aankoop van
een pand in eigen naam - Uitvoering van
werken aan dat pand - Recht van de onverdeelde medeeigenaars - Recht op vergoeding
- Grenzen - Toepassing van de regels van
de vernjking zonder oorzaak.
315

Vervoer, vervoerovereenkomst
Internationaal vervoer van goederen over de
weg- Verjaring - Schorsing.
271

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Verzoek tot onttrekking van een zaak aan
een rechtbank van koophandel - Feiten die
niet kunnen leiden tot verdenking t.a.v. de
rechtbank- Verwerping van het verzoek. 1

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken Gewettigde verdenking Verzoek gericht tegen !eden van het openbaar
ministerie en tegen een rechtscollege waarbij
de zaak nag niet aanhangig is gemaakt
Niet onvankelijk verzoek.
38

Verzekering
Landverzekering
- Begrip.

Sommenverzekering
77

«

Verzekering
Landverzekering
Begrip.

«

» -

Schadeverzekering 77

Verzekering
Tijdelijke verzekering bij overlijden, met
afnemend kapitaal, aangegaan door de man
ten voordele van de echtgenote tot waarborg
van een hypothecaire lening toegestaan aan
de twee echtgenoten voor het verwerven van
een gebouwd onroerend goed - Annulteiten
tot aflossing aftrekbaar van het bedrijfsinkomen van de echtgenote.
69

Verzet
Strafzaken - Verzet van de beklaagde tegen
een bij verstek gewezen beslissing - Ontvankelijk verklaard verzet - Gevolgen.
230

Verzet
Raadkamer - Opschorting van de veroordeling - Rechtsmiddel tegen de veroordeling in
de kosten - Termijn.
352

Vonnissen en arresten
Vordering tot verbetering
Be grip.

Misrekening 36

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Vonnis in eerste aanleg
- VeroOl'deling tot een geldsom - Voorlopige
tenuitvoerlegging - Begrip - Gevolgen. 41

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Beslissingen of maatregelen van inwendige aard - Begrip.
103

Vonnissen en arresten
Sociale zaken - Verkiezing van de afgevaardigden van het personeel voor de ondernemingsraad en het comite voor veilighe1d en
gezondhe1d - Verplichting voor de arbe1ds-

y - - - - - -- -----T
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-17rechtbank om uitspraak te doen binnen 23
dagen na ontvangst van het beroep dat is
ingesteld tegen een in art. 6, K.B. 18 okt. 1918,
bedoelde beslissing van de werkgever Begrip.
300

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Beroepen vonnis nietig Beslissing van de rechter in hager beroep die
bij wege van nieuwe beschikking uitspraak
doet op grand van eigen redenen - 1\'ietigheid van het beroepen vonnis zonder invloed
op de wettigheid van de beslissing in hager
beroep.
7

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Politierechtbank - Procesverbaal van een terechtzetting tijdens welke
de zaak is behandeld, niet voorzien van de
handtekening van de voorzitter - Vonnis
waarin niet alle vereiste vaststellingen voorkomen om de regelmatigheid van de procedure te bewijzen - Nietig vonnis.
140

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Beroepen vonnis nietig 1\'ietigheid overgenomen in de beslissing van
de appelrechter - Beslissing in hager beroep
eveneens nietig.
140

Vonnissen en arresten
Rechtsvordering tot verbetering op grand van
art. 794 Ger.W. - Verwerping
Wettelijke
verantwoording.
179

Vonnissen en arresten
Verbetering in de zin van art. 794 Ger.W. Grondslag.
179

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Wet op de
voorlopige hechtenis, art. 5 - Motivering. 59

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de voorlopige hechtenis Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
artikel 6, lid 2 - Vermoeden van onschuld
waarop de verdachte krachten_~ die bepaling
aanspraak kan maken voor het vonnisgerecht
- Afbreuk aan dat vermoeden- Begrip. 59

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redenen.
227

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Conclusie van de
verdachte - Begrip.
228

Voorlopige hechtenis
Handhavmg van de hechtems - Wet Voorloplge Hechtems, art 5 - Redengevmg.
237

Voorlopige hechtenis
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de invrijheidstelling wordt
bevolen mits zekerheidstelling - Betaling
van de sam en invrijheidstelling - Voorziening van de verdachte - Voorziening duellaos - l\iet ontvankelijke voorziening.
10

Voorlopige hechtenis
lVIilitair - Verzekerde bewaring bevolen door
de krijgsraad bij het veroordelend ,·onnis Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstellir.g - Verwerping
Wetteliike
verantwoording.
;343

IVoorlopige hechtenis

M1hta1ren - Toepasselijke wetgedng.

343

Voorlopige hechtenis
:Vlilitair in verzekerde bewaring - Verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling - Behandeling van en uitspraak over het verzoek.
343

Voorlopige hechtenis
Militair - Wetboek van Regtspleging bij de
Landmagt van 20 juli 1814, art. 164 - Draa_gwijdte.
343

Voorziening in cassatie
Termijn - Directe belastingen - Kennisgeving van het bestreden arrest door de crriffie
van het hof van beroep - Kennisgevin; door
de aanbieding van de aangetekende brief op
de woonplaats van de partij.
147

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vorm - Betekening Keuze van woonplaats in de betekening ;,an
de bestreden beslissing.
330

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Arrest \"an de
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
het verzet van de verdachte tegen een
beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank niet ontvankelijk wordt
verklaard - Geen uitspraak over een geschil
inzake bevoegdheid van de onderzoeksgerechten - Voorziening van de verdachte v66r
de eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
8

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling \\·aarbij
het verzet van de verdachte tegen de beschikking tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank niet ontvankelijk wordt verklaard
- Geen uitspraak over een geschil mzake de
bevoegdhe1d van de onderzoeksgerechten Voorz1enmg van de verdachte voor de
emdbeslissmg - Niet ontvankelijke voorz1en1ng.
57

18Niet ontvanke- Voorziening in cassatie
9
lijke voorziening.
Termijn - Strafzaken - Bescherming van de
rnaatschappi,i - Arrest van de kamer van
lnbeschuldigingstelling waarbij de interne- Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep openi'ing van de verdachte wordt bevolen staat - Strafzaken - Bescherming van de
Beslissing bij verstek - Voorziening door de
maatschappij
Beslissingen van de
verdachte ingesteld tijdens de gewone verzetcommissie tot bescherming van de maattermijn - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
schappij waarbij het verzoek van de gelnter64
neerde tot plaatsing in een prive-inrichting
wordt verworpen - Voorziening in cassatie
Voorziening in cassatie
- Niet ontvankelijke voorziening.
32
Termijn - Strafzaken - Vonnis waarbij een
verzoek tot verwijzing naar een rechtscollege
Voorziening in cassatie
van dezelfde rang, met een andere voertaal,
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
wordt ingewilligd - Voorziening v66r de
worden ingesteld - Strafzaken - Beschikeindbeslissing
Niet ontvankelijke voorzieking van de raadkamer tot internering van de
ning.
181
beklaagde - Niet ontvankelijke voorziening.
34

V()Orziening in cassatie

Voorziening in cassatie
Termij n - Strafzaken - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat het
verzet van de verdachte tegen een beschikking tot verwijzing naar ~ de correctionele
rechtbank niet ontvankelijk verklaart Geen uitspraak over een geschil inzake
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten Voorziening van de verdachte v66r de
eindbeslissing
Niet ontvankelijke voorziening.
347

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Strafzaken - Beslissing
in eerste aanleg gewezen - Niet ontvankelijke voorziening.
3·4

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen voorziening in
cassatie openstaat - Strafzaken - Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten Uitzonderingen.
235

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Voorziening tegen
een eindarrest op tegenspraak.
183

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de invrijheidstelling wordt bevolen mits zekerheidstelling Betaling van de som en invrijheidstelling Voorziening van de verdachte - Voorziening
doelloos - Niet ontvankelijke voorziening. 10

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Geschrift tot staving
van het cassatieberoep - Niet getekend
geschrift - Gevolg.
161

Voorziening in cassatie

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken voorziening - Bewijs.

Betekening van de
31

Voorziening in cassatie
Vorm
Strafzaken
memorie - Termijn.

Neerleggen

van

I

Mstand - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van de burgerlijke
partij tegen een beslissing die haar vordering
afwijst - Afstand door een advocaat die geen
houder is van een bijzondere volmacht Afstand zonder gevolg.
368

4

Voorziening in cassatie
Voorziening in cassatie
Strafzaken - Voorziening tegen een arrest
dat een verzet niet ontvankelijk verklaart Draagwijdte van de voorziening.
4

Voorziening in cassatie
Beslissing waartegen cassatieberoep openstaat - Strafzaken - Bescherming van de
maatschappij - Bes!issing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij waarbij
het verzoek van de ge1nterneerde tot plaatsing in een prive-inrichting wordt verworpen

Mstand - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van de burgerlijke
partij tegen een beslissing waarbij haar
vordering wordt afgewezen - Afstand gedaan
door een advocaat, die geen houder is van een
bijzondere volmacht
Mstand zonder
gevolg.
380

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken t" Vereiste van een reeds
verkregen en dadelijk belang Reeds
verkregen en dadelijk belang - Begrip.
356
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19Wegverkeer
Beweging van legerkolonnes - Verplichting
om gebruik te maken van een schijf waarop
het verkeersbord C 3 is afgebeeld om het
verkeer stil te leggen - Toepassingsgebied.
301

w
Wegverkeer
Onopzettelijk doden - Misdrijf gepleegd door
een minderjarige - Ouders burgerrechtelijk
aansprakelijk verklaard voor de geldboete Onwettige beslissing.
217

Wegverkeer
Overtredingen van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, begaan
door minderjarigen van meer dan zestien jaar
en minder dan achttien jaar - Rechtstreekse
dagvaarding door de benadeelde partij Niet-ontvankelijkheid.
375

Wegverkeer
Wegverkeel·sreglement, art. 80.1 - Redenen
waaruit niet kan worden opgemaakt of het
litigieuze verkeersteken a! dan niet op de
openbare weg is aangebracht - Niet regelmatig gemotiveerde veroordeling.
160

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 85.15,
gew. bij K.B. van 14 dec. 1979 - Witte doorlopende streep tussen twee rijstroken
Betekenis van die grondmarkering.
217

Werkloosheid
Vegverkeer
Vervallenverklaring van het recht tot sturen
- Verzuim van de beklaagde het rijbewijs
aan de griffier voor te leggen of te doen
toekomen- Veroordeling- Redengeving.
224

Wegverkeer
Besturen van een voertuig op de openbare
weg niettegenstaande vervallenverldaring van
het recht tot sturen - Veroordeling - Redengeving.
223

Wegverkeer
Personen, bevoegd om te waken over de
toepassing van de Wegverkeerswetten alsook
van de ter uitvoering ervan vastgestelde
verordeningen - Handelingsbevoegdheid.
301

Recht op uitkering - Door de overheid
tewerkgestelde werklozen - Arbeidsongeval.
22

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - AI dan
niet passende betrekking
Beslissing
gegrond op overwegingen van familiale aard
- Beslissing niet naar recht verantwoord. 202

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Jonge werknemers - Aanvraag binnen het
jaar na de beeindiging van de secundaire
studies - Verlenging van de termijn ingevolge het volgen van cursussen van een
hogere cyclus of niveau - Vakantie - Voorwaarden van verlenging.
208

Wetten, decreten, besluiten
Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 12.3.1
- Voorrang - Vom-rang van rechts - Voorrang geldt over de gehele breedte van de weg
waarop de voorranggerechtigde bestuurder
rijdt - Voorrang ongeacht het rijgedrag van
de voorrang gerechtigde bestuurder.
231

Wegverkeer
Verplichting tot bijzondere voorzichtigheid Art.l2.2 Wegverkeersreglement.
280

Wegverkeer
Kruising - Wegverkeersreglement, artt. 15.2
en 15.3 - Voldoende zijdelingse .afstand Begrip.
373

Wegverkeer
Wegverkeersreglement,
wi]dte.

art.

24

-

Draag56

Bevoegdheid van het Hof van Cassatie om na
te gaan of de feitenrechter niet bij de uitlegging van de wettelijke bepalingen de
Grondwet heeft miskend.
305

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Stedebouw - 1\!Iinisterieel besluit waarbij een antwerp gewestplan
voorlopig wordt vastgesteld - Gevolg.
153

Wetten, decreten, besluiten
Burgerlijke zaken - Werking in de tijd Onteigening ten algemenen nutte - Art. 4,
§ 4, Onteigeningswet Autosnelwegen, gew. bij
wet van 7 juli 1978 - Artikel volgens hetwelk
de waarde der onteigende onroerende
goederen wordt berekend zonder inachtneming van de waardevermeerdering of
-vermindering die het gevolg is, hetzij van het
aanleggen van autowegen, hetzij van werken

r-----

-20die de onteigende heeft uitgPvoerd na het
verstrijken van de termijn van een maand,
b'¢paald in art. 8 wet van 12 juli 1956 ' 1'oepasselijk op de procedures die nag
hangende zijn ten tijde van de inwerkingtrecilng van de wet van 7 juli 1978.
359

rechter - Termijn voor het uitoefenen van
het wrakingsrecht.
242

Wraking
Burgerlijke zaken - Termijn - Beperking Begrip.
242

Wraking
Wraking
Bitrgerlijke zaken - Vonnis dat een onderzoek be\·eelt
"Citvoering door een andere
rechter dan de in het vonnis aangewezen

Burgerlijke zaken Getuigem·erhoor Aam,-ijzing \'an een rechter die het getuigenverhoor moet houden - Draag\\'ijclte t.a.v.
het \\'rakingsrecht.
242
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