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van Eerste Aanleg te Nijvel naar
een andere rechtbank;

KAMER -

1 december 1983

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING GEWETTIGDE VERDENKING VOLGT NIET UIT
DE DOOR DE VERZOEKER UITEENGEZETTE
GEGEVENS - VERWERPING VAN HET VERZOEKSCHRIFT.

2° VERDENKING

(GEWETTIGDE)

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR
EEN ANDERE - STRAFZAKEN - VERDENKING VOLGT NIET UIT DE DOOR DE VERZOEKER UITEENGEZETTE GEGEVENS - VERWERPING VAN HET VERZOEKSCHRIFT.

1o en 2" Het Hof verwerpt het verzoekschrif't tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere wegens
gewettigde verdenking, wanneer uit de
door de verzoeker uiteengezette gegevens niet kan worden afgeleid dat aile
rechters die in deze rechtbank zitting
houden, niet in staat z1jn om op een
onafhankelijke en onpartijdige wijze
over de zaak uitspraak te doen of dat
ze bij de openbare opinie twijfel doen
ontstaan aan hun geschiktheid om de
zaak op die wijze te beoordelen (1).
(SABLON}
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3247)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift dat op 3 oktober 1983
op de griffie van het Hof is ingekomen en dat ertoe strekt de tegen
eiser ingeleide zaak met parketnotitienummer 75.50.2593/80, die aanhangig is bij de tweede correctionele
kamer van de rechtbank te Nijvel,
op grond van gewettigde verdenking
te doen verwijzei?- van de Rechtbank
(1} Zie Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 592}, 13 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 161).

I. Overwegende dat eiser respectievelijk op 25 februari 1983 en
10 juni 1983 op de griffie van het
Hof twee andere verzoekschriften
heeft neergelegd die strekten tot
verwijzing van dezelfde zaak van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel naar een andere rechtbank;
Dat hij in zijn verzoekschrift van
25 februari 1983 betoogde dat hij op
28 juli 1982 bij de minister van Justitie, wegens valsheid en gebruik
van valse stukken, klacht heeft ingediend tegen de Rechtbank van
Koophandel te Nijvel, wegens het
door die rechtbank op 14 september
1971 in zake eiser gewezen vonnis
waarin gewag wordt gemaakt van
een ter zitting van die rechtbank
voorgelegde cheque, zonder dekking,
ten bedrage van vier miljoen frank,
alsook tegen de rechter-commissaris
en de bij dat vonnis aangewezen
curatoren, dat die klacht tot gevolg
kan hebben dat niemand van de
magistraten van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Nijvel zich met de
nodige objectiviteit en sereniteit zal
kunnen uitspreken over de gedragingen van verzoeker, dat eiser, bij
het op 25 november 1976 gewezen
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Nijvel, is veroordeeld, met
name wegens uitgifte, zonder voorafgaand, toereikend en beschikbaar
fonds, van genoemde cheque van
vier miljoen frank, dat die veroordelende beslissing is gewij zigd bij een
op 19 juni 1978 gewezen arrest van
het Hof van Beroep te Bergen en
dat eiser niet kan aanvaarden dat
hij opnieuw voor dezelfde rechtbank
moet terechtstaan, dat de magistraten van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Nijvel reeds bij de aanvang van het onderzoek in de zaak
met
het
parketnotitienummer
75.50.2593/80 blijk hebben gegeven
van een gebrek aan sereniteit ten
aanzien van verzoeker;
Dat hij tot staving van zijn verzoekschrift van 10 juni 1983, bene-
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vens de in zij n eerste verzoekschrift
omschreven grieven, aanvoerde dat
hij op 15 mei 1983 « bij de minister
van Justitie, op grond van de artikelen 483, 484, 485, 486 en volgende
van het Wetboek van Strafvordering, meer bepaald wegens gebruik
van valse stukken, en op grond van
artikel 197 van het Strafwetboek,
klac:!ht heeft ingediend tegen de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
tweede kamer die op donderdag
25 november Hh6 was samengesteld
uit de h. Marescaux rechter die het
ambt van voorzitter ~aarnam, mevr.,
Cuvelier, echtgenote Roulet, en de h.
Joosten, rechters, alsook tegen de
h. Haag, eerste substituut-procureur
des Konings ,.
'
Dat het Hof die beide verzoekschriften heeft verworpen bij de
arresten van 4 mei 1983 en
18 augustus 1983;

onafhankelijke en onpartijdige wijze
over de zaak uitspraak te doen of
dat ze bij de openbare opninie
gewettigde twijfel doen ontstaan
aan hun geschiktheid om de zaak op
die wijze te beoordelen;
Dat, voor het overige, noch het
verzoekschrift noch de op 18
november ~983 °P de griffie v':ln
het Hof bmnengekomen memone,
noc? de aan de minister van Justitie
genchte
klacht
waarvan
een
afschrift. is gevoegd bij het verzoeksc~nft, vermeldt welke rechters
van d1e. re~htbank, ~enevens die
tege:t?- w1e. e1ser voor~~en al _klacht
had mged1end, naar ZlJn memng de
door hem als vals bestempelde stukken hebben opgemaakt of er
gebruik van hebben gemaakt;

Overwegende dat, zelfs al zou de
grief die eiser in zijn verzoekschrift
Overwegende
dat
het
ver- omschrijft of die hij meent voor de·
zoekschrift niet ontvankelijk is, in toekomst te moeten aanvoeren
zoverre verzoeker daarin tegen tegen een van de rechters van die
dezelfde personen dezelfde grieven rechtbank, als een grond van wraaanvoert als die welke zijn uiteenge- king van die rechter kunnen worden
zet in de op 25 februari 1983 en beschouwd, dan nog uit de artike10 juni 1983 ter griffie van het Hof len 835 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat het Hof niet
ingediende verzoekschriften;
bevoegd is om daarvan kennis te
nemen; dat het, in een dergelijk
geval, aan eiser staat te oordelen of
II. Overwegende dat eiser boven- hij meent de door die bepalingen
dien, tot staving van het thans inge- voorgeschreven procedure te moeten
diende verzoekschrift, aanvoert dat instellen;
hij op 15 september 1983 bij de
minister van Justitie, tegen de
Dat het verzoek, in zoverre het
gehele Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel klacht heeft ingediend andere dan de in de vorige verwegens valsheid in geschriften en zoekschriften omschreven grieven
gebruik van valse stukken, op grond aanvoert, niet gegrond is;
van << de artikelen 193 tot 197, 213
van het Strafwetboek, 483 en volgende van het Wetboek van Strafvordering »;
III. Overwegende dat eiser bovendien in een op 21 oktober 1983 op de
griffie van het Hof ingekomim brief
Overwegende dat uit de door eiser gewag maakt van het feit dat de
uiteengezette gegevens niet kan rechtbank op een, bijzondere wijze
worden afgeleid dat alle rechters die zou worden samengesteld om op die
in genoemde rechtbank zitting hou- datum de tegen hem ingestelde
den, niet in staat zijn om op een strafvordering te onderzoeken, het-
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VOERBARE RECHTERLIJKE BESLISSING EN
geen, volgens eiser, erop wijst dat
BETALING VAN DE KOSTEN - OMSTAI'\DIG« de .Correctionele Rechtbank te NijHEID VOLSTAAT NIET OM BERUSTING AAN TE
vel het gewettigd karakter van de
TONEN.
verdenking erkent » en een nieuw
gebruik van de als vals bestempelde
2° BERUSTING - BURGERL!JKE ZAKEN stukken mogelijk maakt;
BERUSTING DOOR EEN ADVOCAAT - BIJZON-

DERE VOLMACHT VEREIST.
Overwegende dat, zelfs al zou de
rechtbank op een bijzondere wijze 1• Stilzwijgende berusting in een rechzijn samengesteld en al zou de
terlijke beslissing kan niet worden
beslissing daartoe genomen zijn
afgeleid uit de uitvoering van een
door de rechtbank in haar geheel,
bij voorraad uitvoerbare rechterlijke
die beslissing dan nog niet implibeslissing en uit de betaling van de
kosten, bij ontstentenis van bijzondere
ceert, wel integendeel, dat de rechtomstandigheden die op vaststaande en
bank het gewettigd karakter van de
ondubbelzinnige wijze de afstand van
door eiser aangevoerde verdenking
het uitoefenen van een rechtsmiddel
heeft erkend; dat hij voor het oveaantonen (1). (Artt. 1044 en 1045
rige niet aantoont dat zodanige
Ger.W.)
beslissing zou zijn genomen om,
zoals hij aanvoert, een nieuw 2" Een advocaat kan, namens zijn client,
gebruik van valse stukken mogelijk
niet op geldige wijze berusten in een
te maken;
rechterlijke beslissing, als hij daartoe

Dat het verzoekschrift, in zoverre
het zich op die grief beroept, niet
gegrond is;

geen bijzondere volmacht heeft gekregen (2). (Art. 1045 Ger.W.)
(SELECK T. EVRARD)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6934)

Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de
kosten.
1 december 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, waarnemend eerste
voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Velu, advocaat-generaal - Advocaat
mr. Michel Graindorge, Brussel.

Nr. 183
1•

KAMER -

1° BERUSTING -

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 november 1982 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Marche-en-Famenne;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1044, inzonderheid
eerste lid, 1045, 1050, 1051 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1998, inzonderheid
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet en van het alge. meen beginsel dat afstand van een recht
eng moet worden uitgelegd en enkel kan
worden afgeleid uit feiten die voor geen
andere uitlegging vatbaar zijn,
doordat het bestreden vonnis het
hager beroep van eiser niet ontvankelijk
verklaart, op grand « dat (verweerster)
betoogt dat (eiser) heeft berust in het
door de vrederechter uitgesproken vonnis en dat derhalve het hager beroep

1 december 1983

BURGERLIJKE ZAKENUITVOERING VAN EEN BIJ VOORRAAD UIT-

(1) Cass.,
nr. 479).

15

april

1982

(A.C.,

1981-82,

(2) Cass., 23 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 191).
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niet ontvankelijk zou zijn; dat uit de
bepalingen van artikel 1045 van het
Gerechtelijk Wetboek duidelijk blijkt dat
de uitdrukkelijke berusting moet uitgaan
van de partij zelf of van haar bijzondere
gemachtigde; dat ten deze de raadsman
(v~n eiser) geen bijzondere volmacht
haa; 'dat, wat de stilzwijgende berusting
betreft, de rechter op onaantastbare
wijze dient uit te maken of een uitvoering zonder voorbehoud, de betaling van
gerechtskosten of andere feitelijke
omstandigheden het geheel van bepaalde
en met· elkaar overeenstemmende handelingeri of feiten vormen waaruit met
zekerheid blijkt dat het voornemen
bestaat te berusten; dat de betekening
en de uitvoering zonder voorbehoud
steeds elementen zullen zijn waarmee de
rechter in feite rekening zal kunnen houden (... ); dat het beroepen vonnis op
10 maart 1981 is uitgesproken en op
19 maart daaropvolgend is betekend; dat
de raadsman (van eiser) op 20 maart aan
de raadsman (van verweerster) schreef
dat zijn client in het vonnis berustte en
een termijn tot 15 april vroeg om de
afsluiting te verplaatsen; dat de raadsman van (verweerster) op 1 april aan de
raadsman (van eiser) mededeelt dat zijn
cliente akkoord gaat met die termijn; dat
(eiser) de beschikkingen van het vonnis
uitvoert en de kosten betaalt zonder enig
voorbehoud te maken; dat hij dan op
14 april hager beroep instelt; dat die
omstandigheden
een
geheel
van
bepaalde en met elkaar overeenstemmende feiten vormen waaruit met zekerheid blijkt dat (eiser) op ondubbelzinnige
wijze zijn instemming betuigt met de
gewezen beslissing »,

die voor geen andere uitlegging vatbaar
zijn; de instemming die elke berusting
onderstelt, om geldig te zijn, vrij moet
zijn, zelfs wanneer daarbij geen voorbehoud is gemaakt, de uitvoering onder de
bedreiging van een rechterlijke beslissing die gedwongen ten uitvoer kan worden gelegd, niet noodzakelijk een berusting in de beslissing impliceert; bijgevolg
het vonnis, dat enkel oordeelt dat de uitvoering en de betaling van de kosten
zonder voorbehoud, evenals het ingewilligde verzoek om een termijn tot 15 april
voor de verplaatsing van de afsluiting,
omstandigheden zijn waaruit met zekerheid blijkt dat eiser op ondubbelzinnige
wijze zijn instemming betuigt met de
beslissing van de eerste rechter, zonder in
enige overweging te antwoorden op het
verweer van eiser en zonder enige
omstandigheid te vermelden waaruit het
afleidt dat, niettegenstaande het feit dat
het beroepen vonnis uitvoerbaar was bij
voorraad en het was betekend met bevel
tot betaling, de uitvoering van die
beschikking door eiser vrijwillig was
geweest, niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) en bovendien de regels
betreffende de ontvankelijkheid van het
hager beroep, evenals het wettelijk
begrip berusting, miskent, waaruit volgt
dat het niet naar recht is verantwoord
(schending van de artikelen 1044, inzonderheid eerste lid, 1045, 1050, 1051 van
het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel dat afstand van
een recht eng moet worden uitgelegd en
enkel kan worden afgeleid uit feiten die
voor geen andere uitlegging vatbaar ·
zijn);

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
regelmatig bij de appelrechter ingediende conclusie betwistte dat hij het
voornemen had gehad zich aan het vonnis te onderwerpen en uitdrukkelijk aanvoerde dat de betaling van de kosten
niet een stilzwijgende berusting in de
beslissing impliceert, wanneer deze vatbaar is voor gedwongen tenuitvoerlegging, dat ten deze het beroepen vonnis
van 10 maart 1981 uitvoerbaar was bij
voorraad niettegenstaande verzet of
hager beroep en zonder borgtocht, dat
bovendien verweerster reeds op 19 maart
1981 dat vonnis had doen betekenen met
bevel tot betaling en dat bijgevolg het
middel van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit een zogenaamde berusting in het
beroepen vonnis, niet gegrond was; de
rechter de stilzwijgende berusting van
een partij enkel kan afleiden uit feiten

tweede onderdeel, aileen handelingen
of feiten die, hetzij door de partij, hetzij ·
op geldige wijze in haar naam, zijn verricht, kunnen doen blijken dat die partij
het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de beslissing en de
rechter toestaan daaruit stilzwijgende
berusting af te leiden; de handeling die
de lasthebber buiten de grenzen van de
lastgeving heeft verricht, een handeling
is die ten aanzien van de lastgever zonder lastgeving is verricht; hij daarmee
niets te maken heeft en ze dus niet aan
hem kan worden tegengeworpen; bijgevolg het vonnis, dat vaststelt dat de
raadsman van eiser geen bijzondere volmacht had om in het beroepen vonnis te
berusten, doch, onder de bepaalde en
met elkaar overeenstemmende feiten
waaruit met zekerheid blijkt dat eiser op
ondubbelzinnige wijze zijn instemming
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betuigt met dat vonnis, rekening houdt
met de omstandigheid dat « de raadsman
(van eiser) op 20 maart aan de raadsman
(van verweerster) schreef dat zijn client
in bet vonnis berustte en een termijn tot
15 april vroeg om de afsluiting te verplaatsen », gevolg geeft aan een handeling van een derde die eiser niet op geldige wijze he_eft ku_nne~ verbinden; het
aldus een ~rskennmg mhoudt VB:n. de
regel dat brJ gebrek aan bekrachtrgmg,
die ten deze niet is vastgesteld, de lastgever niet gehouden is tot hetgeen door
de lasthebber mocht zijn gedaan buiten
de hem verleende macht (schending van
artikel 1998, inzonderheid tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek) en bovendien van bet wettelijke begrip berusting,
volgens . hetwelk de afsta:r:.d van de
rechtsmrddelen van de partlJ zelf moet
uitgaan (schending van de artikelen 1044, inzonderheid eerste lid, en 1045
van het Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat, boewel de
berusting in een recbterlijke beslissing stilzwijgend kan zijn, ze enkel
kan worden afgeleid uit bepaalde en
met elkaar overeenstemmende bandelingen of feiten, waaruit blijkt dat
de partij tegen wie ze worden aangevoerd bet vaste voornemen beeft
baar instemming te betuigen met de
gewezen beslissing;
Overwegende dat uit de stukken
waarop bet Hof vermag acbt te
slaan, blijkt dat bet beroepen vonnis
« uitvoerbaar was bij voorraad, niettegenstaande verzet of boger beroep
en zonder borgtocbt »; dat verweerster, negen dagen na de uitspraak,
de gewezen beslissing aan eiser
deed betekenen met de aanmaning
bet vonnis uit te voeren en de proceskosten te betalen en met de
mededeling dat, als bij aan dat
bevel niet voldoet, bij daartoe zou
worden « gedwongen met alle
recbtsmiddelen, (met inbegrip van)
bet uitvoerend beslag op zijn roerende goederen en koopwaren »;
Overwegende dat de uitvoering
van een recbterlijke beslissing die
uitvoerbaar is bij voorraad en de
betaling van de kosten waaraan
eiser zicb niet kon onttrekken, niet
voldoende zijn om te bewijzen dat
eiser afstand beeft gedaan van bet

I

recbtsmiddel dat bij nog kon aanwenden·
'

Overwegende dat dat de omstandigbeid dat de raadsman van eiser,
na de betekening van bet vonnis,
aan de raadsman van verweerster
beeft gescbreven dat zijn client de
in eerste aanleg gewezen beslissing
..
..
~anvaardde en een termiJn. van VIJft1en d;;tgen vroe~ <;>m ze mt te vo.~
ren, met een fe1t 1s dat kan beWIJzen dat eiser bet vaste en ondubbelzinnige voornemen beeft te berusten; dat immers een advocaat
namens zijn client, niet op geldig~
wijze kan berusten in een recbter.. .
. .
..
h~~e beshssmg, als biJ daartoe gee~
blJzondere volmacbt beeft gekregen,
Overwegende dat bet vonnis, dat
niet vaststelt dat er bijzondere
omstandigbeden
aanwezig
zijn
waaruit zou blijken dat eiser zeker
en ondubbelzinnig zijn voornemen
beeft te kennen gegeven in de in
eerste aanleg gewezen beslissing te
berusten, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat bet middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt bet
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van bet vernietigde vunnis; boudt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrecbter over; verwijst
de zaak naar de Recbtbank van Eerste Aanleg te Aarlen, zitting boudende in boger beroep.
1 december 1983 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.

Draps.
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1° MANDELIGHEID-

VERANDERING AAN
SCHOORSTEENPIJP IN GEMENE MUUR - VEREISTEN.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL BEKRITISEERT EEN
TEN OVERVLOEDE GEGEVEN GROND EN
VOERT AAN DAT EEN DOELLOOS GEWORDEN
CONCLUSIE NIET IS BEANTWOORD.

1° De feitenrechter beslist wettig dat in

een gemene muur geen veranderingen
mogen worden aangebracht aan
schoorsteenpijpen die deze muur reeds
bevatte toen hij gemeen werd
gemaakt, en die sindsdien aan het
pand !ran de nabuur zijn aangesloten,
zonder diens toestemming of zonder
door deskundigen de middelen te hebben doen bepalen om geen afbreuk te
doen aan zijn rechten (1). (Art. 662
B.W.)
2° Het middel dat, enerzijds, een ten

overvloede gegeven grand van het vonnis bekritiseert en anderzijds aanvoert
dat een doelloos geworden conclusie
niet is beantwoord, kan niet worden
aangenomen (2).

(« GASTRONOMICA " P.V.B.A.
T. DESSIENNES, PIERRET)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6939)

HET HOF; - Gelet op het bestr_eden vonnis, op 26 november 1982 m
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen;

doordat het (bestreden) vonnis, om de
rechtsvordering van de verweerders
gegrond te verklaren die ertoe strekte
eiseres te doen veroordelen om de
schoorstenen in de scheidingsmuur tussen de beide erven te herstellen, waarvan eiseres was begonnen met de
afbraak van de schoorsteenschachten die
een uitsprong vormden in haar woning,
na te hebben vastgesteld dat « de muur
(... ) tussen twee erven die aan afzoi_lderlijke eigenaars toebehoren, gemeen 1s of,
meer bepaald gemeen is gemaakt, toen,
voor de eerste keer na de oprichting
ervan, woning nr. 5 (van de verweerder~)
en woning nr. 7 (van eiseres) verschlllende eigenaars hebben gehad >> en d~t
« toen de scheidingsmuur (... ) gemeen 1s
gemaakt, die muur de liti?i.euze schoorsteenpijpen en de aanslmtmgen op de
verschillende haarden van pand nr. 5
bevatte >>, beslist dat « de bou_w van de
scheidingsmuur tussen de be1de woonhuizen (... ) noodzakelijk is voorafgegaan
aan het feit dat hij gemeen is geworden,
zodat elke medeeigenaar de mandeligheid van de muur verkrijgt in de staat
waarin hij verkeert; (... ) dat die verkrijging, die natuurlijk enkel voor de ~oe
komst gold, de medeeigenaars verphcht
van de aldus verkregen gemene zaak het
genot te hebben in de staat waarin ze
zich bevindt; (...) dat (eiseres), door te
beslissen in de gemene muur veranderingen aan te brengen zonder de toestemming van de (verweerders) en terwijl ze klaarblijkelijk nadelig waren voor
de (verweerders) en hun rechten,
inbreuk heeft gemaakt op artikel 662
van het Burgerlijk Wetboek; (... ) dat de
niet-uitvoering door (eiseres) van haar
bij artikel 662 van het Burgerlijk Wethoek voorgeschreven wettelijke verplichting heeft geleid tot de veroordeling om
de schade van de (verweerders) ten
gevolge van die niet-uitvoering te vergoeden; (...) dat het beschikkende gedeelte
van het beroepen vonnis goedgekeurd en
bevestigd moet worden >>, en de verweer-.
ders toestaat de herstellingswerken aan
de schoorstenen te doen uitvoeren,

terwijl, eerste onderdeel, de mandeligheid bestaande in medeeigendom van de
Over het middel, afgeleid uit de schen- scheidingsmuren
tussen twee erven die
ding van de artikelen 544, 577 bis, §§ 2, 3, aan afzonderlijke eigenaars toebehoren,
4, 5 en 10, 653, 657, 661, 662 en 674 van wegens haar uitzonderlijk karakter, geen
het Burgerlijk Wetboek,
andere gevolgen kan hebben dan die
welke voortvloeien uit de bestemming
waarvoor ze is gevestigd, namelijk, voor(1) Zie arrest 9 sept. 1976 (A.C., 1977, 31).
zien in de afsluiting van de erven en de
(2) Cass., 15 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 119) ondersteuning vormen van de bouwweren 14 okt. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 111 ).
ken die daarop zijn aangebracht op de
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bij de wet bepaalde wijze; de mandelig- bestreden vonnis, dat oordeelt dat eiseheid op zichzelf niet het recht toekent res, krachtens artikel 662 van het Burom de in de gemene muur aangebrachte gerlijk Wetboek, de toestemming van de
schoorsteenpijpen te gebruiken; hoewel verweerders moest verkrijgen alvorens
elke medeeigenaar de mandeligheid van een verandering te doen die geen
de muur verkrijgt in de staat waarin hij afbreuk deed aan enig recht dat de verzich bevindt, de verkrijgers daardoor weerders bezaten als eigenaars van een
niet het recht hebben om gebruik te gemene muur, en door eiseres wegens
maken van de erin aangebrachte schoor- niet-uitvoering van die beweerde versteenpijpen; het bestreden vonnis, door plichting te veroordelen om de daaruit
toe te staan dat de verweerders de voor de verweerders voorvloeiende
schoorstenen in de gemene muur her- schade te vergoeden, dit artikel verkeerd
stellen, zodat ze deze kunnen gebruiken, heeft toegepast :
zulks in strijd is met de bestemming
waarvoor de mandeligheid is gevestigd,
Overwegende dat de rechtbank
derhalve de bepalingen inzake het vaststelt dat de litigieuze muur
gebruik van de gemene eigendom « gemeen is gemaakt toen, voor de
schendt (schending van de artikelen 554, eerste keer na de oprichting ervan,
577 bis, §§ 4, 5 en 10, 653, 657 en 661 van waning nr. 5 (van de verweerders}
het Burgerlijk Wetboek);
en waning nr. 7 (van eiseres} vertweede onderdeel, de medeeigenaars schillende eigenaars hebben gevan een gemene muur op voet van volkomen gelijkheid staan, waardoor privatief had »; dat de mandeligheid derhalve
gebruik van die muur wordt uitgesloten; niet krachtens het wettelijk vermoede verkrijger van een gemene muur der- den van artikel 653 van het Burgerhalve het recht heeft om de verwijdering lijk Wetboek en evenmin door de
te eisen van de werken, zoals een gedwongen verkoop, bedoeld in artischoorsteen, die in strijd zijn met zijn kel 661 van hetzelfde wetboek, is
recht van mandeligheid, daar ze niet te ontstaan;
verenigen zijn met het gelijkmatig
Overwegende dat de rechtbank
gebruik van die muur; het bestreden
vonnis, door toe te staan schoorstenen te vaststelt : dat die huizen van de parherstellen die eiseres mocht doen ver- tijen een huis zijn geweest in een
dwijnen, op grand dat de verkrijging van periode v66r 20 november 1937; dat
een gemene muur de medeeigenaars ver- dit pand in twee woonhuizen is verplicht het genot te hebben van de deeld door de oprichting van een
gemene zaak in de staat waarin ze zich muur waarvan de as doorheen de
op dat ogenblik bevindt, het gelijkheidsbeginsel schendt dat de betrekkingen schoorsteenpijpen op de eerste vertussen de gemene medeeigenaars moet dieping loopt; dat vanaf de vloer van
regelen (schending van de artikelen 541, de eerste verdieping de as van de
577 bis, §§ 2, 3, 4, 5 en 10, 653, 657, 661, schoorsteenpijpen is « omgebogen
662 en 674 van het Burgerlijk Wetboek);
naar pand nr. 7 » in vergelijking

derde onderdeel, artikel 662 van het met de as van de scheidingsmuur;
Burgerlijk Wetboek de medeeigenaars dat de deskundige heeft vastgesteld
van een gemene muur enkel verplicht de dat « op elke verdieping aan de kant
toestemming van de nabuur te verkrij- nr. 5 (van de verweerder}, benevens
gen over de technische uitvoering van de de sporen van aansluiting van haarvoorgenomen werken, om die nabuur in den op elke schoorsteen, een trekstaat te stellen na te gaan of de noodzaschuif aanwezig is »;
kelijke voorzorgsmaatregelen ter vrijwaOverwegende dat de rechtbank,
ring van zijn belangen zijn genomen,
doch de aldus beschermde rechten uit- zonder de in het middel aangewezen
sluitend die rechten zijn welke de artikelen te schenden, uit die gegemedeeigenaar van de gemene muur vens afleidt : a} dat toen de scheiovereenkomstig de bestemming van de dingsmuur gemeen is gemaakt, die
mandeligheid bezit, wegens het uitzonderlijk karakter van de vorm van muur de litigieuze schoorsteenpijmedeeigendom die ze vormt; mandelig- pen en de aansluitingen op de verheid niet het recht verleent om gebruik schillende haarden van waning nr. 5
te maken van een in de gemene muur van de verweerders « bevatte », en
aangebrachte schoorsteenpijp, zodat het b) dat de door eiseres aan die
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schoorstenen aangebrachte veranderingen « in » de gemene muur
plaatshadden en dat artikel 662
daarop van toepassing was;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 688, 689,
692 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat het niet zonder belang is erop te
wijzen dat de ligging van de schoorsteenpijpen op de verdiepingen van het huis
van appellante (eiseres) natuurlijk zichtbaar en voortdurend is en wijst op het
bestaan op die plaats van een erfdienstbaarheid van rookafvoer vanaf de
gemene muur tot de open lucht, waarop
pand nr. 5 (van de verweerders) aan-.
spraak kan maken sedert de verdeling
van de huizen in 1937 », en aldus vaststelt dat die erfdienstbaarheid is gevestigd ingevolge bestemming door de huisvader bedoeld in artikel 693 van het
Burgerlijk Wetboek,
«

terwijl, eerste onderdeel, bestemming
door de huisvader enkel als titel geldt
ten aanzien van voortdurende zichtbare
erfdienstbaarheden; voortdurende erfdienstbaarheden die zijn waarvan het
gebruik voortdurend is of zijn kan zonder dat daartoe telkens een daad van de
mens vereist is; zichtbare erfdienstbaarheden die zijn waarvan blijkt door uitwendige werken; de ligging van de
schoorsteenpijpen op de verdiepingen
van het huis van eiseres niets impliceert
in verband met het voortdurend karakter
van een eventuele erfdienstbaarheid; het
bestreden vonnis, door het bestaan van
een erfdienstbaarheid, die gevestigd is
bij de bestemming door de huisvader, af
te leiden uit het feit dat « de ligging van
de schoorsteenpijpen (...) natuurlijk
zichtbaar en voortdurend is », derhalve
de artikelen 688, 689 en 692 van het Burgerlijk Wetboek schendt;

regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

derde onderdeel, eiseres in haar conclusie had betoogd dat de door de verweerders aangevoerde erfdienstbaarheid
niet zichtbaar was, omdat is vereist dat
de uitwendige tekens waardoor een
zichtbare erfdienstbaarheid blijkt « zichtbaar zijn voor degene die ze moet verlenen, dat wil zeggen voor de eigenaar van
het lijdend erf (... ); men in het deskundigenverslag tevergeefs zoekt naar een
enkel teken dat blijkbaar zichtbaar was
voor (eiseres) volgens hetwelk de (verweerders) de schoorsteen zouden hebben
gebruikt », « dat de "uitwendige werken " ten deze de uitspringende schoorsteenschachten zijn in het pand van
(eiseres) die zij gebruikte voor haar verwarming; eiseres met andere woorden in
haar woning beschikte over schoorstenen voor naar haar woonkamers
gerichte haarden en die dus werken zijn
waardoor niets anders blijkt dan het
gebruik dat zij van haar uitsluitende
eigendom maakte, daar die schachten
volledig in haar woning lagen » en « dat
de enige "zichtbare " werken van de
(verweerders) bestaan in de boringen in
de schoorsteenschachten aan hun kant
van de muur; dat het hier dus natuurlijk
gaat om werken die (eiseres) niet kent
en bijgevolg geheel clandestien z1jn »;
eiseres aldus had aangetoond dat de erfdienstbaarheid van gebruik van de
schoorsteenpijpen niet zichtbaar was,
omdat daarvan niet blijkt door ondubbelzinnige uitwendige werken; het bestreden vonnis, door impliciet doch zeker te
beslissen dat de erfdienstbaarheid van
rookafvoer zichtbaar is, in weerwil van
de dubbelzinnigheid van de tekens daarvan, artikel 689 van het Burgerlijk Wethoek schendt; het bovendien niet antwoordt op de conclusie van eiseres en
derhalve niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

tweede onderdeel, eiseres bij conclusie
Overwegende dat het middel
deed gelden dat « de erfdienstbaarheid
van gebruik van een schoorsteen natuur- betrekking heeft op de motivering
lijk niet voortdurend is » en « dat de eer- van het vonnis inzake de erfdienstste rechter, door te zeggen dat een baarheden die ten gunste van de
schoorsteen kan dienen om afval te ver- verweerders zouden bestaan op de
bra:nden, genoegzaam aantoont dat het
optreden van de mens noodzakelijk is »; verdiepingen van de litigieuze panhet bestreden vonnis, dat impliciet doch den;
zeker beslist dat de erfdienstbaarheid
Overwegende dat het vonnis vastvan rookafvoer voortdurend is, niet antwoordt op die conclusie en derhalve niet stelt dat de werken waarover de
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758 EN 780 - BEPALINGEN NIET TOEPASSEverweerders klagen door eiseres op
LIJK OP DE RECHTSPLEGING VOOR HET
de benedenverdieping zijn uitgeREKENHOF.
voerd;
Dat derhalve het middel in zijn
eerste onderdeel een ten overvloede 5° RECHT VAN VERDEDIGING
REKENHOF - RECHTSPLEGING INZAKE HET
gegeven grond van het vonnis bekriDOEN VAN REKENING EN VERANTWOORDING
tiseert; dat het in zijn tweede en
VAN DE REKENPLICHTIGEN TEGENOVER DE
derde onderdeel aanvoert dat niet is
STAATSKAS.
geantwoord op een conclusie waarop
de rechtbank niet diende te ant- 6° RECHTEN VAN DE MENS - VERwoorden omdat ze niet ter zake dieDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 nen was geworden;
BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP HET
PUBLIEK RECHT.
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

7° REKENHOF-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
1 december 1983 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en Simont.

Nr. 185
1' KAMER - 1 december 1983

1° WETrEN, DECRETEN, BESLUITEN
- UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS - AANGENOMEN DOOR DE
VERENIGDE NATIES OP 10 DEC. 1948 - GEEN
WET IN DE ZIN VAN ART. 608 GERECHTELIJK
WETBOEK.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE
MENS AANGENOMEN DOOR DE VERENIGDE
NATIES OP 10 DEC. 1948 - GEEN WET IN DE
ZIN VAN ART. 608 GERECHTELIJK WETBOEK.

3° REKENHOF -

GRONDWET, ARTT. 96 EN
97 - OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN EN UITSPRAAK VAN DE VONNISSEN
IN OPENBARE TERECHTZITTING - NIET TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

4° REKENHOF

RECHTSPLEGING
GERECHTELIJK WETBOEK, ARTT. 2, 728, 755,

DOEN VAN REKENING EN
VERANTWOORDING VAN DE REKENPLICHTIGEN TEGENOVER DE STAATSKAS - TOEPASSING VAN DE REGELS VAN PUBLIEK RECHTART. 6.1 VAN HET VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS NIET VAN TOEPASSING.

1" en 2" De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, aangenomen op
10 december 1948 door de algemene
vergadering van de Verenigde Naties,
is niet ingevoerd in het Belgische
recht en is geen wet in de zin van
art. 608 Ger. W. (1).

3", 4" en 5" Noch de regels inzake de
openbaarheid van de terechtzittingen
en de uitspraak van de vonnissen in
openbare terechtzitting, vastgelegd in
de artt. 96 en .97 Gw., noch de artt. 2,
728, 755, 758 en 780 Ger. W., zijn van
toepassing op het Rekenhof inzake het
doen van rekening en verantwoording
van de rekenplichtigen tegenover de
Staatskas, aangezien de uitoefening
van het recht van verdediging er speciaal door de wetgever is geregeld (2).
6" en 7" Art. 6.1. Verdrag Rechten van de

Mens betreffende de openbaarheid van
de debatten en van het vonnis, is niet
van toepassing op het Rekenhof dat,
inzake het doen van rekening en verantwoording van de rekenplichtigen
tegenover de Staatskas, geen uitspraak doet over rechten en verplichtingen van burgerlijke aard, maar op
grand van publiekrechtelijke regels (3).

1-----------------(1) Cass., 15 maart 1965 (Bull. en Pas., 1965,
I, 734).
(2) en (3) Cass., 2 okt. 1980 (A.C., 1980-81,
nrs. 78 en 79) en 30 juni 1983 (ibid., 1982-83,
nrs. 606 en 607).
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(TRIFFOY T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. NATIONALE OPVOEDING, BELGISCHE STAAT - MIN. V.
FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

· (A.R. nr. 6950)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1982 door
het Rekenhof gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 780 van het Gerechtelijk Wethoek,

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest, op
grand van de in het middel weergegeven vaststellingen en overwegingen, althans impliciet beslist dat
eiser v66r het arrest van 11 mei
1979 niet in de onmogelijkheid verkeerde om de bewij sstukken over te
leggen waarop hij zijn aanvraag om
herziening doet steunen; dat het
arrest aldus zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, de in het middel aangevoerde
grieven geen betrekking hebben op
de wettelijke bepalingen waarvan de
schending wordt aangevoerd;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het algemeen beginsel
inzake het recht van verdediging, van
artikel 6.1, 3, a, b, c en d, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950
te Rome, goedgekeurd bij de Belgische
wet van 13 mei 1955, van de artikelen 7,
8, 10 en inzonderheid 11.1, van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens, aangenomen door de algemene
vergadering van de Verenigde Naties op
haar vergadering van 10 december 1948,
van de artikelen 96 en 97 van de Grandwet, 2, 728, 755, 758 en 780 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat, eerste onderdeel, aan de op
11 mei 1979 en 8 december 1982 door het

Rekenhof uitgesproken arresten geen
enkel contradictoir debat is voorafgegaan en eiser niet opgeroepen of
gehoord is om zijn verweermiddelen
voor te dragen en zijn opmerkingen te
doen gelden over de bedragen die van
hem worden gevorderd door deze arresten die, ingevolge de uitvoerbaarverklaring, een titel zijn voor de Belgische
Staat, en niet in het openbaar zijn gewezen,
terwijl zowel het algemeen beginsel
inzake het recht van verdediging als artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november
1950, vereisen dat de zaak van een ieder
eerlijk en in het openbaar wordt behandeld en voorschrijven dat de beslissing
in openbare terechtzitting wordt gewezen; het arrest van 11 mei 1979, dat eiser
veroordeelt om aan de Staatskas
1.880.976 frank en 11.589 Duitse Mark
plus de wettelijke rente te betalen en het
arrest van 8 december, waarbij dat
arrest wordt bevestigd, beslissingen zijn
betreffende een betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen waarop
voormelde bepalingen van toepassing
zijn; de arresten, door tweemaal, namelijk op 11 mei 1979 en 8 december 1982.
met gesloten deuren uitspraak te hebben
gedaan en zonder eiser te hebben opgeroepen om te verschijnen en hem in
staat te hebben gesteld zich te verdedigen, in gelijke mate de artikelen 96 en
97 van de Grondwet, 2, 728, 755, 758 en
780 van het Gerechtelijk Wetboek scherrden;
tweede onderdeel, v66r de uitspraak
van de arresten van het Rekenhof op
11 mei 1979 en 8 december 1982 eiser
niet in het bezit is gesteld van de rapperten die het Hoog Comite van Toezicht op
5 augustus 1977 en 4 januari 1978 heeft
uitgebracht en tot grondslag hebben
gediend voor het arrest van 11 mei 1979
van het Rekenhof ter bepaling van de
bedragen die eiser was verschuldigd;
eiser tot op heden nog steeds geen kennis heeft van die rapporten en bijgevolg
nooit de mogelijkheid of de middelen
heeft gehad om zich daarover te verdedigen,
terwijl zowel het algemeen beginsel
inzake het recht van verdediging als artikel 6.3, a, van het Verdrag van 4 november 1950 vereisten dat een ieder, die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft om onverwijld op
de hoogte te worden gesteld van de aard
en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; het arrest, dat
eiser veroordeelt om aan de Staatskas
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1.880.976 frank en 11.589 Duitse Mark
plus de wettelijke rente te betalen, eiser
beschuldigt verduisteringen te hebben
gepleegd, zulks onder meer op grond van
een rapport van 5 augustus 1977 en een
rapport van 4 januari 1978 van het Hoog
Comite van Toezicht; de arresten, door
tweemaal, namelijk op 11 mei 1979 en
8 december 1982, uitspraak te hebben
gedaan zonder de beschuldigde - thans
eiser - in bijzonderheden op de hoogte
te hebben gesteld van de tegen hem
ingebrachte aard en reden, in gelijke
mate de artikelen 97 van de Grondwet, 2,
755, 758 en 780 van het Gerechtelijk Wethoek schenden;
derde onderdeel, het arrest dat, in
voormelde omstandigheden, op 11 mei
1979 door het Rekenhof is uitgesproken
en is bevestigd bij het arrest van hetzelfde Hof van 8 december 1982, eiser
niet in staat heeft gesteld te beschikken
over voldoende tijd en faciliteiten voor
de voorbereiding van zijn verdediging;
eiser immers, toen zijn rekening, die
ambtshalve en zonder onderzoek door
het Ministerie van Nationale Opvoeding
was opgemaakt op bevel van het Rekenhof, hem op 2 mei 1979 ter ondertekening werd voorgelegd, in zijn ambt was
geschorst en geen toegang meer had tot
de dossiers die zich bevonden in de
inrichting waarin hij beheerder was;
eiser, zelfs als hij daartoe toegang had
gehad, niet voldoende tijd heeft gehad
tussen 2 mei 1979, op welke datum de
rekening hem werd voorgelegd en hij ze
beknopt doch duidelijk betwistte, en
11 mei 1979, op welke datum het eerste
arrest door het Rekenhof werd gewezen;
het niet te verwonderen valt dat het
Rekenhof zo haastig te werk is gegaan
om zijn arrest te wijzen, daar het
immers de termijn in acht moest nemen
die bij artikel 10 van de wet van 29 oktober 1846 is voorgeschreven en op 12 mei
1978 verstreek,
terwijl zowel het algemeen beginsel
inzake het recht van verdediging als artikel 6.3, b, van het Verdrag van 4 november 1950 vereisen dat een ieder die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, beschikt over voldoende tijd en
faciliteiten welke nodig zijn voor de
voorbereiding van zijn verdediging; het
arrest van 11 mei 1979, dat in voormelde
omstandigheden is bevestigd, door aan
de in zijn ambt geschorste eiser slechts
acht dagen te hebben overgelaten om
zijn verdediging voor te bereiden, in
gelijke mate de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, 755, 756, 758, 780 van het

Gerechtelijk Wetboek en 11.1 van de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens, aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde
Naties op haar vergadering van
10 december 1948 heeft geschonden;
vierde onderdeel, aan de op 11 mei
1979 en 8 december 1982 door het Rekenhof uitgesproken arresten geen enkel
contradictoir debat is voorafgegaan tijdens hetwelk eiser zelf zijn verdediging
had kunnen voordragen of de bijstand
had kunnen hebben van een raadsman,
de getuigen a charge had kunnen ondervragen of doen ondervragen en waarvoor
hij het oproepen en de ondervraging van
getuigen a decharge had kunnen doen
geschieden op dezelfde voorwaarden als
het geval is met de getuigen a charge,
terwijl zowel het algemeen beginsel
inzake het recht van verdediging als artikel 6.3, c en d, van het Verdrag van
4 november 1950 vereisen dat een ieder
die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, - thans eiser - het recht heeft
om zich te verdedigen of de bijstand te
hebben van een raadsman naar zijn
keuze; dat een ieder die wegens een
strafbaar feit wordt vervolgd, - thans
eiser - recht heeft om de getuigen a
charge te ondervragen of doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging
van getuigen a decharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het
geval is met de getuigen a charge; het
Rekenhof, door tweemaal, namelijk op
11 mei 1979 en 8 december 1982, met
gesloten deuren uitspraak te hebben
gedaan, zonder ooit, wat de grond van de
zaak betreft, eiser te hebben opgeroepen
om te verschijnen, zonder hem in staat
te hebben gesteld zichzelf te verdedigen
of de bijstand te hebben van een raadsman naar zijn keuze en ook zonder de
getuigen a decharge opgeroepen en
ondcrvraagd te hebben van wie hij in
zijn verzoekschrift tot herziening van
10 mei 1982 de namen had opgegeven, de
oproeping had gevraagd en, voor elk van
hen, had vermeld waarover zij moesten
worden ondervraagd, arresten heeft uitgesproken, namelijk van 11 mei 1979 en
8 december 1982, die in gelijke mate de
artikelen 96 en 97 van de Grondwet, de
artikelen 10, 11 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties op haar
vergadering van 10 december 1948, 3, d,
e, van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd en voor ondertekening, bekrach-
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tiging en toetreding opengesteld door de
algemene vergadering van de Verenigde
Naties in haar resolutie 2200 A (XXI)
van 16 december 1966, schenden :

I. In zoverre het middel het arrest
van het Rekenhof van 11 mei 1979
bestrijdt :
Overwegende dat de voorziening
gericht is tegen het arrest van het
Rekenhof van 8 december 1982;
Overwegende dat dat het middel,
in zoverre het, met name in zijn
tweede onderdeel, een beslissing
bestrijdt die geen betrekking heeft
op de door de voorziening bestreden
beslissing, niet ontvankelijk is;
II. In zoverre het middel het
arrest van het Rekenhof van
8 december 1982 bestrijdt :
Over het middel in zijn geheel :

Overwegende dat de Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens, aangenomen op 10 december
1948 door de algemene vergadering
van de Verenigde N aties, niet in het
Belgische recht is ingevoerd en niet
een wet is in de zin van artikel 608
van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending kan leiden tot een
voorziening in cassatie;
Overwegende dat de in het rniddel
aangevoerde grieven geen betrekking hebben op artikel 3 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
waarvan de schending wordt aangevoerd;
Overwegende dat de bij de artikelen 96 en 97 van de Grondwet voorgeschreven regels inzake de openbaarheid van de terechtzittingen en
de uitspraak van de vonnissen in
openbare terechtzitting van rechtswege enkel toepasselijk zijn op de
rechtbanken, in de zin van de artikelen 92 en 93, dat wil zeggen op de
hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Macht; dat ze enkel van toepassing zijn op een ander rechtscollege wanneer een bijzondere wettelijke bepaling zulks voorschrijft;

Dat het Rekenhof niet tot de
Rechterlijke Macht behoort;
Overwegende dat geen enkele
bepaling van de organieke wet van
29 oktober 1846 tot instelling van
een bijzondere rechtspleging voor
de aan het Rekenhof voorgelegde
zaken voorschrijft dat de zittingen
waarop de zaak onderzocht en
berecht wordt, openbaar zijn;
Overwegende dat de artikelen 2,
728, 755 en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek, waarvan in het middel de
schending wordt aangevoerd, ten
deze niet van toepassing zijn; dat
immers de door het Rekenhof te volgen rechtspleging wordt geregeld
door wettelijke bepalingen die niet
uitdrukkelijk zijn opgeheven en
door rechtsbeginselen waarvan de
toepassing niet verenigbaar is met
de toepassing van genoemde artikelen;
Overwegende dat de wetgever
bevoegd is om de uitoefening van
het recht van verdediging op een
bijzondere wijze te regelen in een
welbepaalde materie, zoals inzake
het doen van rekening en verantwoording van de rekenplichtigen
jegens de Staatskas; dat hieruit
volgt dat eiser geen schending van
het algemeen beginsel inzake het
recht van verdediging kan aanvoeren op grond dat er geen openbaarheid, geen contradictoir debat, geen
mondelinge uiteenzetting of pleidooien, geen oproeping van getuigen
zijn geweest tijdens een procedure
voor het Rekenhof of betreffende
het door dat Hof gewezen arrest; dat
die vormvereisten niet zijn voorgeschreven door de wetgever die heeft
geoordeeld dat, door de vastgestelde
procedure, zowel de rechten of prerogatieven van de openbare macht
als de rechten van de rekenplichtigen zijn gevrijwaard;
Overwegende dat de bepalingen
van artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens enkel van toepassing zijn
wanneer het gaat om « betwistingen
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1 december 1983 - 1• kamer - Voorover burgerlijke rechten en verplichtingen ,, of het « bepalen van de zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitgegrondheid van een strafvordering ter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
ingesteld , tegen een persoon;
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dat artikel 6 van het Verdrag Van Ryn en Claeys Bouuaert.
geen betrekking heeft op de rechten
en verplichtingen die voortvloeien
uit publiekrechtelijke rechtsverhoudingen;
Dat ingeval het Rekenhof, dat Nr. 186
zoals ten deze uitspraak doet met
toepassing van artikel 11 van de wet
1e KAMER - 2 december 1983
van 29 oktober 1846, overgaat tot
herziening van een eindarrest dat
over een rekening is uitgesproken,
het niet beslist over burgerlijke 1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
rechten en verplichtingen; dat welisNUTTE - SPOEDPROCEDURE - ART. 8,
TWEEDE LID, VERVAT IN ART. 5 ONTEIGEwaar bepaalde regels, die afgeleid
NINGSWET AUTOSNELWEGEN PROVISIOzijn uit in het Burgerlijk Wetboek
NELE VERGOEDINGEN- BESLISSING VAN DE
neergelegde algemene beginselen,
VREDERECHTER TOT VASTSTELLING VAN DIE
toepasselijk zijn op de vaststelling
VERGOEDINGEN BESLISSING NIET VATvan hetgeen de rekenpichtige aan
BAAR VOOR BEROEP - DRAAGWIJDTE VAN
de Staatskas zou zijn verschuldigd;
DIE REGEL.
dat de desbetreffende rechten en
verplichtingen van de rekenplichtige 2° ONTEIGENING TEN ALGEMENE
evenwel voortvloeien uit het feit dat
NUTTE - SPOEDPROCEDURE -- ART. 8,
hij tot het openbaar ambt behoort
TWEEDE LID, EN ART. 16, VERVAT IN ARTIen uit zijn statuut, zodat ze voornaKEL 5 ONTEIGENINGSWET AUTOSNELWEGEN
melijk op grond van publiekrechte- PROVISIONELE VERGOEDINGEN - BESLISlijke regels moeten worden vastgeSING VAN DE VREDERECHTER TOT VASTSTELLING VAN DIE VERGOEDINGEN - BESLISSING
steld;
NIET VATBAAR VOOR BEROEP - VORDERING
Dat het middel niet kan worden
TOT HERZIENING MOGELIJK.
aangenomen;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 23 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 5, 7, 8, 9bis, 10, 11, 13
van de wet van 29 oktober 1846 op de
inrichting van het Rekenhof, 97 en 116
van de Grondwet en, voor zoveel nodig,
van het algemeen beginsel inzake het
gezag van gewijsde in strafzaken,

1" Art.

8, tweede lid, vervat in art.
5 Onteigeningswet Autosnelwegen,
krachtens hetwelk de beslissing waarbij de vrederechter, die kennis heeft
genomen van een vordering inzake
onteigening ten algemenen nutte valgens de spoedprocedure, het bedrag
van de door de onteigenaar verschuldigde provisionele vergoedingen vaststelt, niet vatbaar is voor beroep, is
toepasselijk op de beschikkingen van
die beslissing betreffende de regelmatigheid en de wettigheid van de onteigening (1).

Dat het middel, dat geen betrekking heeft op de bestreden beslissing, niet ontvankelijk is;
2" Ofschoon de beslissing waarbij de vre-

derechter, die kennis heeft genomen
van een vordering inzake onteigening
ten algemenen nutte, volgens de
spoedprocedure, het bedrag van de

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

(1) en (2) Z1e Cass., 22 Jan. 1982
(A.C., 1981-82, nr 310) met de m de voetnoot 1
en 2 vermelde arresten.
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door de onteigenaar verschuldigde provisionele vergoedingen vaststelt, niet
vatbaar is voor beroep (2), kunnen de
onteigende partijen niettemin al hun
verweermiddelen aanvoeren en met
name zic/1 beroepen op de onregelmatigheid van de onteigening, mits zij de
vordering tot herziening instellen,
bedoeld in art. 16, vervat in art. 5
Onteigeningswet Autosnelwegen, nadat de vrederechter in het tweede vonnis, waarvan sprake is in art. 14, vervat in hetzelfde art. 5, het bedrag van
de vergoeding voorlopig heeft vastgesteld.

vrederechter de provisionele vergoedingen heeft vastgesteld maar tegen andere
beschikkingen van het vonnis, die
betrekking hebben op de regelmatigheid
en de wettelijkheid van de onteigening,
wordt de toelaatbaarheid van het hoger
beroep om de aangehaalde reden ten
onrechte betwist,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
van 28 februari 1982 van de Vrederechter
van Oostrozebeke voor recht zegt dat de
vordering tot onteigening ten algemenen
nutte, zoals door eiseres ingesteld bij
dagvaarding van 11 februari 1980, regelmatig is ingesteld en dat de formaliteiten door de wet vervuld zijn, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 26 juli
(« WESTVLAAMSE INTERCOMMUNALE VOOR ECO1962 een bedrag vaststelt van 5.298.300
No:\USCHE EXPANSIE EN RECONVERSIE S.V. »
frank, ten voorlopige titel aan de verC.V. T. LAMBRECHT E.A.)
weerders-eigenaars uit te betalen, een
pro0sionele vergoeding van 1 frank
bepaalt voor de tussenkomende partij
ARREST
Recy-Plast, en voor recht zegt dat het
(A.R. nr. 3818)
goed onteigend is na consignatie dezer
vergoedingen; dit vonnis, waarbij de
rechter het verzoek tot onteigening
HET HOF; - Gelet op het bestre- inwilligt, de door de verweerders ingeden vonnis, op 18 mei 1982 in hoger roepen excepties van onwettigheid verberoep gewezen door de Rechtbank werpt, en de provisionele vergoedingen
van Eerste Aanleg te Kortrijk;
bepaalt, niet vatbaar is voor beroep in
geen enkel dezer beslissingen geheel of
Over het eerste middel, afgeleid uit de afzonderlijk; noch het feit dat, om dit
schending van de artikelen 97 van de verzoek in te willigen en alvorens de
Grondwet, 2, 1138, 2°, van het Gerechte- provisionele vergoedingen vast te stellen,
lijk Wetboek, 7, 8, eerste lid, 16, vervat in de vrederechter zich uitgesproken heeft
artikel 5, van de wet van 26 juli 1962 over de door de verweerders tegen het
betreffende de onteigeningen ten alge- verzoek ingeroepen excepties van onwetmenen nutte en de concessies voor de tigheid, namelijk afgeleid uit voorbarigbouw van de autosnelwegen,
heid, uit ongeldigheid van het koninklijk
doordat het bestreden vonnis het besluit van 13 december 1978, uit gebrek
hoger beroep van de verweerders toe- aan hoogdringendheid en uit machtsaflaatbaar verklaart en gegrond, het beroe- wending, noch het feit dat de verweerpen vonnis vernietigt en de oorspronke- ders hun beroep tot deze beslissingen
lijke vordering van eiseres ontoelaatbaar beperkt hebben, tof gevolg hebben dat
verklaart op de volgende gronden : (eise- dit beroep ontvankelijk zou worden;
res) stelt ten onrechte dat het hoger immers de beslissingen over de excepties
beroep ontoelaatbaar is, nu artikel 8 van de inwilliging van het verzoek tot onteide wet van 26 juli 1962 bepaalt dat het gening betreffen en onafscheidbaar vervonnis van de vrederechter, waarbij het bonden zijn met het vaststellen der proverzoek van de onteigenaar wordt inge- visionele vergoedingen, zodat het bestrewilligd en waarbij tevens het bedrag van den vonnis ten onrechte beslist dat het
de provisionele vergoedingen wordt vast- hoger betoep ontvankelijk was omdat
gesteld, niet vatbaar is voor hoger het gericht was tegen de beslissing over
beroep. Deze regel is slechts toepasselijk de excepties en niet tegen de beslissing
voor zover het hoger beroep gericht is betreffende de provisionele vergoedingen
tegen de, beslissing waarbij de vrede- (schending van de artikelen 7, 8, eerste
rechter de provisionele vergoedingen lid, van de wet van 26 juli 1962);
heeft vastgesteld. Vermits het hoger
tweede onderdeel, het vonnis van
beroep van (de verweerders) niet is 28 februari 1980 van de vrederechter, dat
gericht tegen de beslissing "Waarbij de de door de verweerders ingeroepen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 excepties van onwettigheid, namelijk
(2) Zie nota 1
vorige biz.
. afgeleid uit voorbarigheid, gebrek aan

op
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· hoogdringendheid,
ongeldigheid
en
machtsafwending, verwerpt, vervolgens
het verzoek tot onteigening inwilligt en
de provisionele vergoedingen bepaalt
voor de verweerders, eigenaars, en de
tussenkomende partij, enkel vatbaar is
voor herziening en niet voor hoger
beroep; het toelaten van het hoger
beroep, omdat de verweerders de beslissing over de excepties van onwettigheid
bestrijden, indruist tegen de bepaling
volgens welke dit vonnis enkel voor herziening vatbaar is en dit rechtsmiddel
ook kan gegrond zijn op de regelmatigheid van de onteigening; het niet de wil
van de wetgever geweest is voor de onregelmatigheid van de onteigening twee
rechtsmiddelen voor de verweerders in
te stellen, namelijk hoger beroep en herziening; zodat het bestreden vonnis het
hoger beroep ten onrechte toelaatbaar
verklaart (schending van de artikelen 7,
8, eerste lid, 16 van de wet van 26 juli
1962);
derde onderdeel, het tegenstrijdig en
onduidelijk is enerzijds vast te stellen
dat het hoger beroep niet gericht is
tegen de beslissing van de vrederechter,
waarbij de provisionele vergoedingen
werden vastgesteld, en anderzijds hetzelfde vonnis geheel te vernietigen, ook
in zoverre het deze provisionele vergoedingen heeft vastgesteld ( artikel 97 van
de Grondwet);
vierde onderdeel, het bestreden vonnis,
door het beroepen vonnis geheel te vernietigen, ook in zoverre het de provisionele vergoeding heeft vastgesteld, uitspraak doet over een niet gevorderde
zaak (schending van de artikelen 2 en
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek) :

W at het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 7 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, bepaalt dat de
(vrede}rechter oordeelt of de verdering regelmatig is ingesteld, de door
de wet voorgeschreven formaliteiten
vervuld zijn en het plan van de
grondinnemingen van toepassing is
op het goed waarvan de onteigening
wordt gevorderd; dat hetzelfde artikel 7 vereist dat << de verweerder »,
de onteigende, alle excepties ineens

voorbrengt en dat de rechter daarop
in een zelfde vonnis beslist, en ten
slotte in hager b~roep voorziet ten
behoeve van de onteigenaar wi!')ns
vordering is afgewezen;
Overwegende dat artikel 8, eerste
lid, van dezelfde wet, voor het geval
dat het verzoek wordt ingewilligd,
de rechter opdraagt in hetzelfde
vonnis het bedrag van de << provisionele » vergoedingen te bepalen; dat
hetzelfde artikel, tweede lid, onder
meer bepaalt : << Dit vonnis is niet
vatbaar voor beroep », waarmee niet
aileen wordt bedoeld hager beroep,
maar ieder rechtsmiddel; dat artikel 16 van dezelfde wet immers
bepaalt dat een vordering tot herzie"
ning kan worden ingesteld voor d~
rechtbank van eerste aanleg, tegen
het vonnis van de vrederechter
waarbij deze, overeenkomstig artikel 14, tweede lid, van de genoernde
wet de << voorlopige » vergoeding
heeft bepaald, en dat die vordering
tot herziening << ook gegrond ·kan
zijn op de onregelmatigheid van de
onteigening », dit wil zeggen ook
gericht kan zijn tegen het eerste
vonnis van de vrederechter, waarbij
deze heeft geoordeeld dat de verdering regelmatig was ihgesteld en de
« provisionele » vergoeding heeft
bepaald;
Overwegende dat uit het voorafgaande volgt, enerzijds, dat tegen
het evenbedoelde vonnis voor de
onteigende geen enkel rechtsmiddel
openstaat, en, anderzijds, dat hij
daartegen niettemin alle verweermiddelen zal kunnen doen gelden
door het instellen van de vordering
tot herziening nadat de vrederechter
het tweede vonnis heeft gewezen en
de voorlopige vergoeding heeft
bepaald;
·
Overwegende dat het beroepen
vonnis oordeelt dat de onteigening
regelmatig is, en provisibnele vergoedingen bepaalt, derhalve een
vonnis is in de zin van artikel 8 van
de genoemde wet;
Dat het aangevochten vonnis,
door het hager beroep tegen zodanig
vonnis ontvankelijk te yerklaren op
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grand dat het enkel gericht was
tegen de beschikkingen van het
beroepen vonnis die betrekking hebben op de regelmatigheid en de wettigheid van de onteigening, artikel 8
van de genoemde wet schendt;
Dat de onderdelen gegrond zijn;

(« GREMRO " N.V., « COWA " VENNOOTSCHAP
NAAR NEDERLANDS RECHT T. « TWEKA TRICOT·
FABRIEKEN " N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3823)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 juni 1982 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Koophandel te Hasselt;
Om die redenen, en ongeacht de
overige onderdelen van het eerste
middel en het tweede middel, die
niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwij st de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
leper, zitting houdende in hager
beroep.
9 december 1983 - 2" kamer - Voorzitter en Verslaggever : de h. Soetaert,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van
Ryn en Btitzler.

Nr. 187
1•

KAMER -

2 december 1983

OVEREENKOMST

STRAFBEDING

BEG RIP.

De als straf bedongen geldsom mag
slechts een forfaitaire vergoeding zijn
voor de schade die de schuldeiser zal
kunnen lijden ten gevolge van het
niet-nakomen van de hoofdverbintenis
(1). (Artt. 1226 en 1229 B.W.)

------------------!
(1) Cass., 17 juni 1977 (A.C., 1977, 1073).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 1131, 1133, 1152,
1226, 1229 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis, mede door verwijzing naar de motieven van de eerste
rechter, oordeelt « dat artikel 9 van de
overeenkomst duidelijk een door partijen
in vrije wil gemaakte schatting is van de
schade die voor (verweerster) zou voortvloeien uit het niet-uitvoeren van haar
verbintenissen door de naamloze vennootschap Gremro; ... dat zo'n clausule,
die toch niets anders is dan een overeimkomst over de schadevergoeding, de misleidende naam van strafbeding draagt;
dat een dergelijke schatting de partijen
bindt, ook al blijkt ze met de werkelijk
geleden schade niet overeen te komen;
dat in casu overigens blijkt dat de gevorderde schade wel degelijk overeenstemt
met het werkelijke verlies dat door (verweerster) werd gelden; dat deze, ingevolge haar overeenkomst met de heer
Moens opzichtens deze tot een soortgelijke schadevergoeding gehouden was
(en) deze (... ) schade in oorzakelijk verband staat met de contractuele fout van
de naamloze vennoo_tschap Gremro, vermits uit niets blijkt dat zijzelf nog in de
mogelijkheid was de hoofdhuur daadwerkelijk verder te zetten of een nieuwe
onderhuurder te vinden •,
terwijl, eerste onderdeel, de eiseressen
in hun eerste conclusie in hoger beroep
aanvoerden dat het feit dat verweerster
in haar overeenkomst met de eigenaar,
de heer Moens, een zelfde clausule had
opgenomen als voormeld artikel 9, geen
bewijs is dat het bedrag van de schadebepaling met de werkelijke schade overeenstemt; dat de schade op basis van feitelijke gegevens dient beoordeeld en niet
op basis van een eveneens nietig beding;
dat verweerster trouwens noch meedeelt
welk bedrag zij heeft moeten betalen
noch enig bewijs bijbrengt dat het
bedrag effectief betaald is en dat de eise-
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399 opzichtens concluante geput. Dat
het dus aan verweerster is om de
werkelijk geleden schade te bewijzen »;
Overwegende dat de rechtbank,
door overneming van de redenen
van het beroepen vonnis, beslist
<< dat (verweerster) ingevolge haar
overeenkomst met de heer Moens
opzichtens deze tot een soortgelijke
schadevergoeding gehouden was;
dat deze door (verweerster) ondergane schade in oorzakelijk verband
staat met de contractuele fout van
(eerste eiseres), vermits uit niets
blijkt dat zijzelf nog in de mogelijkheid was de hoofdhuur daadwerkelijk verder te zetten of een nieuwe
onderhuurder te vinden »; dat de
rechtbank daaraan toevoegt : << Dit
bedrag stemt overeen met wat (verweerster) aan de eigenaar diende te
betalen als vergoeding voor ontijdige opzeg »;
Overwegende dat de rechtbank
aldus tot de bevinding komt dat verweerster, doordat eerste eiseres
haar verbintenis niet was nagekoOverwegende dat de bij wijze van men, in haar verhouding tot de
boetebeding
bedongen
geldsom hoofdverhuurder Moens een schade
slechts een forfaitaire vergoeding kon lijden ten belope van de in het
mag zijn voor de schade die de boetebeding bedongen geldsom; dat
schuldeiser kan leiden ten gevolge de rechtbank zodoende haar beslisvan het niet-nakomen van de ver- sing naar recht verantwoordt;
bintenis;
Overwegende dat de rechtbank,
Overwegende dat de eiseressen in nu zij oordeelt dat het boetebeding
moet
vinden,
niet
hun conclusie aanvoerden : « Het toepassing
feit dat verweerster in haar overeen- behoefde in te gaan op de niet ter
komst met de eigenaar, de heer zake dienende betwisting die de
Moens, een zelfde clausule had eiseressen bij conclusie over de weropgenomen, is geen bewijs dat het kelijk geleden schade hadden opgebedrag van de schadebepaling met worpen;
de werkelijke schade overeenstemt.
Dat het middel niet kan worden
De schade dient op basis van feite- aangenomen;
lijke gegevens beoordeeld en niet op
basis van een eveneens nietig
beding. Aangezien in dit verband
trouwens (verweerster) noch mededeelt welk bedrag zij heeft moeten
Om die redenen, verwerpt de
betalen noch enig bewijs bijbrengt
dat het bedrag effectief betaald is. voorziening; veroordeelt de eiseresWat bovendien tussen eigenaar en sen in de kosten.
(verweerster) is overeengekomen, is
2 december 1983 - 1• kamer - Voorvoor concluante een res inter alios zitter : de h. Soetaert, wnd. voorzitter acta. Er kan hieruit geen nadeel Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkressen geen nadeel kunnen lijden door
hetgeen tussen de eigenaar en verweerster werd overeengekomen (res inter
alios acta) (p. 4), zodat het vonnis, door
zich ter zake ertoe te beperken te overwegen dat verweerster ingevolge haar
overeenkomst met de eigenaar een soortgelijke schadevergoeding diende te betalen, geen antwoord verstrekt op voormelde, regelmatig aangevoerde middelen
en bijgevolg niet regelmatig is gemotiveerd (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, het vonnis, door de
bovenvermelde motieven, niet heeft
onderzocht, om uit te maken of de in
artikel 9 van de overeenkomst bedongen
vergoeding, vergoeding van schade kan
zijn, of er al dan niet een kennelijke
wanverhouding bestaat tussen bedoelde
vergoeding en de schade die verweerster
kon lijden door de opzegging van de tussen haar en eerste eiseres gesloten overeenkomst, zodat het bijgevolg niet wettig
heeft kunnen oordelen dat het boetebeding geoorloofd is (schending van de
artikelen 6, 1131, 1133, 1152, 1226 en 1229
van het Burgerlijk Wetboek), minstens
de wettigheidscontrole over zijn beslissing onmogelijk heeft gemaakt (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
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Juidende conclusie van mevr. Liekendael,
ling in dat alle vennoten opgebouden
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
hebben te betalen en dat bet krediet
Biitzler en De Gryse.
van alle vennoten aan bet wankelen is
. gebracht (1). (Artt. 437, 442 en 444 Faillissementswet; art. 17 Vennootschappenwet.)
Nr. 188

1e KAMER - 2 december 1983
1° VENNOOTSCHAP
HANDELSVENNOOTSCHAP
VENNOOTSCHAPPENWET,
ART. 15 - VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA BEG RIP.
2° VENNOOTSCHAP
HANDELSVENNOOTSCHAP
VENNOOTSCHAP ONDER
FIRMA- FAILLIETVERKLARING VAN DE VENNOOTSCHAP - DRAAGWIJDTE.
3° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
VENNOOTSCHAP
ONDER FIRMA FAILLIET VERKLAARD _
DRAAGWIJDTE.

4" en 5" Na faillietverklaring van een

vennootscbap onder firma kan een
vennoot daarvan failliet worden verklaard zonder dat beboeft te worden
nagegaan of hij koopman was op de
dag van zijn faiilietverklaring en of bij
daden van koopbandel beeft verricht
in de periode van zes maanden v66r
die dag (2).
(BOMBERG, MARTIN T. MR. VERSCHUEREN
MR. MIGUET Q.Q.)

Q.Q.,

ARREST

(A.R. nr. 3824)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, Op 22 juni 1982 door het'
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over bet eerste middel, afgeleid uit de
4° VENNOOTSCHAP
HANDELSVEN- schending van de artikelen 1319, 1320,
NOOTSCHAP
VENNOOTSCHAP ONDER 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 15 van
FIRMA FAILLIET VERKLAARD - VENNOOT de bij koninklijk besluit van 30 novemLATER ZELF FAILLIET VERKLAARD - VER- ber 1935 gecoordineerde wetten betrefEISTEN.
fende de handelsvennootschappen (titel
IX van hoek I van het Wetboek van
5° FAILLISSEMENT,
FAILLISSE- Koophandel) en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, op grond van de op
MENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
VENNOOTSCHAP de bladzijden 3 en 4 van het arrest verONDER FIRMA FAILLIET VERKLAARD - VEN- melde feiten met betrekking tot het
NOOT LATER ZELF FAILLIET VERKLAARD - optreden van de eisers voor de Duitse
gerechten, de verklaring van eiseres van
VEREISTEN.
17 februari 1981, de prijsofferte van
1" Naar recbt verantwoord is de beslis- 29 januari 1980 vanwege de firma Ver- ·
sing dat twee personen vennoten beeck, de gezamenlijke bankrekeningen
onder firma z1jn, in de zin van art. 15 voor de GmbH Bau-Handelsgrund en de
Vennootscbappenwet,
wanneer
de verklaring van eiser aan de naamloze
rechter oordeelt dat die personen in vennootschap Schimmelpfeng op 18 oktoeen Duitse handelsvennootschap werk- ber 1978, beslist dat « het duidelijk blijkt
zaam waren en op grand van uitdruk- dat appellanten (eisers) na het opgeven ·
kelijk vermelde stukken vaststelt dat van de activiteiten van Bau-Handelszij, na de ontbinding van de Duitse grund in Duitsland, en .nadat deze in
vennootscbap en de stopzetting van Duitsland geen rechtspersoonlijkheid
· hun bedrijvigbeid ·in Duitsland, hun meer had, in Belgie (te Kanne-Riemst)
. bandelsverrichtingen in Belgie en in een handelsvennootschap hebben gebet Belgisch filiaal van bet Duitse vormd onder gemeenschappelijke naam,
bedrijf hebben voortgezet.

1---~·-----.....:·--------

(1) en (2) Cass., 15 dec. 1938 (Bull. en

2" en 3" Faillietverklaring van een ven- Pas., 1938, I, 383); zie Cass., 17 juni 1976, redenootscbap onder.-firma houdt vaststel- nen (A.C., 1976, 1158).
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in de zin van artikelen 15 en volgende
van de vennootschappenwet »,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
enerzijds zelf vaststelt dat de vennootschap naar Duits recht « Bau-Handelsgrund GmbH ''• opgericht op 7 juni 1974,
werd ontbonden bij vonnis van het
Amtsgericht te Aken van 4 juli 1980,
bevestigd in beroep door het Landgericht
te Aken van 11 december 1980, doch
anderzijds uit feiten daterend uit de
periode v66r 11 december 1980 afleidt
dat de eisers na deze datum een vennootschap onder gemeenschappelijke
naam hebben gevormd in de zin van
artikel 15 van de vennootschappenwet,
zodat het arrest, in de mate dat het uit
feiten daterend uit de periode v66r de
ontbinding van de vennootschap naar
Duits recht « Bau-Handelsgrund GmbH »
afleidt dat de eisers na deze datum een
vennootschap onder gemeenschappelijke
naam hebben gevormd, op tegenstrijdige
wijze, derhalve niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de eisers in hun
conclusie lieten gelden dat, zolang de
vennootschap naar Duits recht << BauHandelsgrund GmbH » niet was ontbonden, de activiteiten van de eisers vanuit
de zetel te Kanne-Riemst a an de vennootschap naar Duits recht toegerekend
dienden te worden en dat eiseres, gedurende die periode, van 4 juni 1974 tot
11 december 1980, als vennote en zaakvoerster van de Bau-Handelsgrund
GmbH optrad en niet als vennote van
een vennootschap onder firma, zodat het
arrest, door zonder te antwoorden op dit
middel uit de conclusie van de eisers, op
grand van de activiteiten van eiseres
v66r 11 december 1980 af te leiden dat
zij met eiser een vennootschap onder firma vormde, niet regelmatig gemotiveerd
is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, eiseres in haar verklaring voor de gerechtelijke politie op
17 februari 1981 (proces-verbaal van
gerechtelijk inspecteur N. Cilissen, nummer 599) stelde dat zij in Belgie zaakvoerster was van de << GmbH Martin en
Keuten » en, zolang de << GmbH BauHandelsgrund » in Duitsland bestond,
aldaar zaakvoerster was van deze vennootschap, zodat het arrest, in zoverre
het uit de verklaring van eiseres van
17 februari 1981 afleidt dat eiseres met
eiser, na het opgeven van de activiteiten
van Bau-Handelsgrund in Duitsland en
nadat deze in Duitsland geen rechtsper-

soonlijkheid meer had, in Belgie een
handelsvennootschap vormde onder gemeenschappelijke naam, aan deze verklaring een interpretatie geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen, de zin
en de draagwijdte ervan, derhalve scherrding inhoudt van de bewijskracht van
het proces-verbaal van 17 februari 1981
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

vierde onderdeel, de eisers in hun conclusie stelden dat de rekeningen die
bij diverse bankinstellingen .bestonden,
geopend werden v66r de ontbinding van
de Bau-Handelsgrund GmbH, en dat ria
de ontbinding via deze rekeningen geen
verrichtingen meer gebeurden, zodat het
arrest, in zoverre het uit de vaststelling
<< appellanten hadden voor de gefailleerde Bau-Handelsgrund een gezamenlijke rekening en/ of handtekening bij de
Bank Brussel Lambert Hasselt, bij de
Generale Bankmaatschappij Hasselt, bij
de Kredietbank Hasselt en bij de Antwerpse Hypotheekkas Berchem », zonder
te antwoorden op het middel door de
eisers bij conclusie opgeworpen, a£leidt
dat zij << na het opgeven van de activiteiten van Bau-Handelsgrund in Duitsland
en nadat deze in Duitsland geen rechtspersoonlijkheid meer had, in Belgie een
handelsvennootschap onder gemeenschappelijke naam hebben gevormd •,
onregelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
·
vijfde onderdeel, voor het bestaan van
een vennootschap onder firma, in de zin
van artikel 15 van de vennootschappenwet, vereist is dat twee of meer personen
de beslissing nemen orri samen handelsverrichtingen te ondernemen onder
gemeenschappelijke naam, gezamenlijk
winsten en verliezen te delen en dat tussen deze personen een « affectio societatis » bestaat, zodat het arrest, nu ..uit
geen enkele van de erin vermelde feitelijke vaststellingen blijkt dat de eisers
na de ontbinding van de « GmbH BauHandelsgrund » bij vonnis va,n het Amtsgericht te Aken van 4 juli 1980, bevestigd
in hoger beroep door het Landgericht te
Aken op 11 december 1980, samen handelsverrichtingen hebben ondernomen
en winsten en verliezen hebben gedeeld
onder een gemeenschappelijke naam; en
dat tussen hen een affectio societatis
bestond, niet zonder schending van. arti~
kel 15 van de. vennootschappenwet kon
beslissen dat de eisers << na het opgeven
van de activiteiten van Bau-Handelsgrund in Duitsland en nada:t deze in
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402 vennoten zijn van een vennootschap
onder firma »;
Overwegende dat het arrest, door
een reeks feiten te vermelden en
daaruit af te leiden dat de eisers als
vennoten onder firma handelden, de
daarmee strijdige stelling van de
Wat het eerste onderdeel betreft: eisers verwerpt en zodoende hun
Overwegende dat het arrest « ten desbetreffende
conclusie
beantaanzien van de feitelijke situatie en woordt;
de evolutie van het bedrijf Bau-Handelsgrund GmbH » onderzoekt hoe
W at het derde onderdeel betreft :
de in feite sedert 1978 in Duitsland
Overwegende dat het arrest het
beeindigde activiteit door de eisers tweede blad van het proces-verbaal
werd voortgezet in Belgie; dat het citeert waarin eiseres uitleg geeft
daarbij verwijst naar een reeks fei- over de GmbH Martin en Keuten en
ten die zich hebben voorgedaan na over de GmbH Bau-Handelsgrund;
de stopzetting van de bedrijvigheid dat het arrest betreffende deze laatin Duitsland;
·
ste aanhaalt: « De GmbH Bau-HanOverwegende dat het arrest, « ten delsgrund had haar maatschapaanzien van de rechtsgevolgen van pelijke zetel in Aken, Trierervoormelde feiten », beslist dat de strasse 852. Ik was aldaar zaakvoereisers « na het opgeven van de acti- ster van deze vennootschap. lnmidviteiten van Bau-Handelsgrund in dels bestaat de vennootschap in
Duitsland en nadat deze in Duits- Duitsland niet meer en heeft zij
land
geen
rechtspersoonlijkheid enkel nog haar zetel in Belgie,
meer had, in Belgie een handelsven- namelijk op mijn adres. Ik handelde
nootschap hebben gevormd onder als zaakvoerster in opdracht van
gemeenschappelijke naam »;
Bamberg. Indien blijkt uit een akte
Overwegende dat het hof van verleden voor notaris Heinz Neuhalberoep daarmee, gelet op de feiten fen op 18 februari 1975 dat ik alle
die tot zijn beslissing leiden, bedoelt aandelen van de A.G. (50.000 DM)
dat de eisers vanaf de stopzetting Bau-Handelsgrund in Chur (Zwitservan de bedrijvigheid in Duitsland, land) in mijn bezit heb, handel ik
en ook na de beslissingen van het eveneens in opdracht van Bamberg.
Duitse gerecht met betrekking tot Het appartementsgebouw hier in
de Duitse vennootschap, een ven- Kanne is opgericht geweest door de
nootschap onder firma uitmaakten; GmbH Handelsgrund met maatdat zodanige beslissing geen tegen- schappelijke zetel op mijn adres
alhier. Bamberg nam het initiatief
strijdigheid inhoudt;
voor de bouw van dit appartementsWat het tweede onderdeel be- gebouw. Ik werd aangesteld als
beheerster van het gebouw en trok
treft :
Overwegende dat de eisers in hun de gelden op en betaalde de algeconclusie opwierpen : « ••. de moe- mene onkosten. De gelden die ik
dermaatschappij is nog j aren blijven optrok stortte ik op de Anhyp, Grote
bestaan tot aan de ontbinding in Markt, te Tongeren. Op deze rekeDuitsland en tot op dat ogenblik ning, nummer 750-9019226-33, hadwas de filiaal in Belgie rechtmatig den de heer Bamberg en ik de volopgericht en mocht ze werken. Deze macht »;
filiaal heeft gewerkt onder de leiOverwegende dat het arrest niets
ding van zaakvoerder Bamberg en afleidt uit omstandigheden die aan
dat is juist. De vennoten van deze de stopzetting van de bedrijvigheid
filiaal kunnen dus niet failliet ver- in Duitsland voorafgaan en inzonklaard worden onder mom dat ze derheid niet tegenspreekt dat eiseDuitsland geen rechtspersoonlijkheid
meer had, in Belgie een handelsvennootschap hebben gevormd onder gemeenschappelijke naam, in de zin van artikel 15 van de vennootschappenwet "
(schending van artikel 15 van de vennootschappenwet) :

- 403 res in die periode zaakvoerster was schap als vennoten onder firma hanin Duitsland; dat ze de handelingen delden;
van eiseres in Belgie, zoals deze ze
Dat het middel niet kan worden
zelf verklaart in het proces-verbaal, aangenomen;
citeert en ze samenbrengt met een
aantal andere elementen; dat het
Over het tweede middel, afgeleid uit
arrest, door uit het geheel van die de schending van de artikelen 437, inzongegevens af te leiden dat eiseres in derheid eerste en tweede lid, 442, inzonwerkelijkheid als een vennote onder derheid derde lid, van de wet van
firma handelde, van het proces-ver- 18 april 1851 over het faillissement, de
baal geen uitlegging geeft, maar aan bankbreuk en het uitstel van betaling,
boek III van het Wetboek van Koophet optreden van eiseres een andere die
vormt, 1 van de wet van
kwalificatie geeft dan die welke handel
15 december 1872, die de titels I tot IV
eiseres in het proces-verbaal gaf; dat van boek I van het Wetboek van Koophet arrest zodoende de bewijskracht handel inhoudt, dit artikel als gewijzigd
van het proces-verbaal niet schendt; door artikel 1 van de wet van 3 juli 1956,
Wat het vierde onderdeel betreft:
doordat het arrest het beroepen vonnis
Overwegende dat het arrest, op de bevestigt op grond van de overwegin: >> dat iedere vennoot onder gemeenin de conclusie voorkomende bewe- gen
schappelijke naam handelaar is; daar
ring dat de door de verweerders immers de vennoten in een dergelijke
overgelegde stukken geen bewijs vennootschap hoofdelijk aansprakelijk
opleverden en dat op de rekeningen, zijn voor al de verbintenissen van de
geopend in 1977 of in 1978, geen ver- vennootschap, hebben die vennoten
richtingen meer werden gedaan altijd persoonlijk belang bij de daden
sedert 1979, antwoordt door erop te van koophandel der vennootschap; (... )
wijzen dat de eisers een « gezamen- dat de hoedanigheid van handelaar van
vennoot onder gemeenschappelijke
lijke » rekening en/of handtekening elke
naam tot gevolg heeft dat het faillissehadden, en door uit dit « gezamen- ment van de vennootschap ook dat van
lijke », samen met andere gegevens, de vennoten meebrengt; dat derhalve het
af te leiden dat zij als vennoten bestreden vonnis - waarbij appellanten
onder firma handelden; dat het failliet werden verklaard - principieel
arrest aldus voldoet aan het vereiste overbodig lijkt; daf deze principiele overbodigheid trouwens alleszins ook zou
van artikel 97 van de Grondwet;
kunnen blijken uit het effect van artiWat het vijfde onderdeel betreft :
kel 17 van de vennootschapswet; echter
Overwegende dat het hof van dat, waar 1o uit het faillissementsvonnis
beroep niet oordeelt dat de vennoot- van 17 februari 1981 niet expliciet blijkt
schap onder firma pas na de ophef- dat daarin Bau-Handelsgrund GmbH
fing van de Duitse vennootschap tot onderkend wordt als een vennootschap
onder gemeenschappelijke naam en
stand is gekomen; dat het beslist waar
2° deze vennootschap, zoals supra
dat de eisers, sedert de stopzetting werd onderstreept, opgetreden is als een
van de bedrijvigheid in Duitsland, onregelmatige vennootschap, het aangeals vennoten onder firma in Belgie wezen was en blijft appellanten failliet
zijn opgetreden en vaststelt : « De te verklaren •,
activiteiten
(handelsverrichtingen)
terwijl, krachtens artikel 437 van de
van het Belgische bedrijf bestonden Faillissementswet slechts een handelaar
tot einde 1980 en begin 1981 », die ophoudt te betalen en waarvan het
waarna het stukken uit de periode krediet aan het wankelen is gebracht,
van november 1980 tot maart 1981 failliet kan worden verklaard en, luidens
aanwijst; dat het arrest, dat uit de artikel 442, derde lid, van de Faillissevoorafgaande activiteiten van de mentswet, het tijstip waarop opgehouden
te betalen, behoudens de in artieisers afleidt dat zij als vennoten werd
kel 613 vervatte en ten deze niet toepasonder firma handelden en vaststelt selijke uitzondering, niet mag worden
dat zij die activiteiten voortzetten, bepaald op een datum die het vonnis van
wettig beslist dat zij ook na de faillietverklaring meer dan zes maanden
opheffing van de Duitse vennoot- voorafgaat; derhalve, overeenkomstig
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deze wetsbepalingen, de eisers slechts
failliet konden worden verklaard zo vaststond dat zij zes maanden v66r de datum
van het faillissementsvonnis handelaars
waren, en dus, gezien artikel 1 van de
wet van 15 december 1872, als gewijzigd
door artikel 1 van de wet van 3 juli 1956,
daden van koophandel verrichtten, zodat
het arrest, door het faillissement van
de eisers te bekrachtigen zonder vast te
stellen dat de eisers in de periode van
zes maanden v66r het faillissementsvonnis daden van koophandel verrichtten,
niet wettelijk verantwoord is en scherrding inhoudt van de in het middel ingeroepen wetsbepalingen :

Overwegende dat alle vennoten
van een vennootschap onder firma
de hoedanigheid van koopman hebben; dat de faillietverklaring van
een vennootschap onder firma de
vaststelling inhoudt dat aile vennoten opgehouden hebben te betalen
en dat hun krediet geschokt is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de GmbH Bau-Handelsgrund een vennootschap onder
firma was, dat de eisers er vennoten
van waren en dat de vennootschap,
bij vorinis van 17 februari 1981, failliet werd verklaard; dat het arrest
derhalve niet meer behoefde na te
gaan of de eisers koopman waren
op · de dag dat zij persoonlijk failliet
verklaard werden en of ze daden
van koophandel verricht hadden in
de periode van zes maanden v66r
het'vonnis dat hen failliet verklaart;
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BEVOEGDHEID BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST GEZAGSVERHOUDING - TOEZICHT VAN HET
HOF.

Het Hoi van Cassatie is bevoegd om na
te gaan of de feitenrechter uit de door
hem vastgestelde feiten wettelijk heeft
kunnen afleiden of er al dan niet een
gezagsverhouding tussen de contracterende partijen bestaat en dezen derhalve al dan niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn (1).
«

A.G. VAN 1830

»

N.V. T. SABBE)

ARREST

(A.R. nr. 3996)

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

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6, 1134, 1135 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, § 1, eersie lid,
35 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd
door de wet van 4 augustus 1978, 1, 1°, 6,
§ 2, van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, en 2 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest voor recht zegt dat
Dat het middel faalt naar recht;
verweerder op 14 augustus 1979 het
slachtoffer werd van een arbeidsongeval,
eiseres gehouden is tot de wettelijke vergoedingen bepaald door de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, eiseres veroordeelt om aan verweerder vanaf
14 augustus 1980, datum van de consoliOm die redenen, verwerpt de datie, op grond van een brutojaarloon
voorziening; veroordeelt de eisers in van 445.379 frank en op grond van een
arbeidsongeschiktheid van 150 pet. een
de kosten.
jaarlijkse rente te betalen van 668.068
frank, akte geeft aan eiseres van haar
2 december 1983 - 1" kamer - Voor- verklaring waarbij zij zich verbindt de
zitter : de h. Soetaett, wnd. voorzitter vergoedingen voor de elektronische rolVerslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. . (1) Cass., 20 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 322);
zre Cass., 15 feb. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 357).
De Gryse eri Houtekier.

l------------------
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stoel, waarop zij reeds 60.000 frank
stortte, te betalen, en eiseres veroordeelt
om de kosten ten laste te nemen van de
Invalide Assistance System >>, op
grand : « dat uit de zeer elementaire
gegevens van het strafdossier blijkt dat
Verbrugge, schoonbroeder van de verzekerde, die op hetzelfde erf blijkt te wonnen, op zoek was naar iemand die dode
bomen wou komen vellen en toen in contact is gekomen met (verweerder) die in
de hof van de gebuur gelegenheidswerk
aan het uitvoeren was; dat blijkt dat een
overeenkomst werd bereikt waarbij (verweerder) tegen betaling van een klein
uurloon van 200 frank de opgedragen
taak zou komen uitvoeren; dat Verbrugge vanwege de overeengekomen
prijs zich er wei van bewust was dat hij
geen beroep deed op een firma of een
beroepshalve gespecialiseerde persoon
ook wanneer hij hoorde dat (verweerder)
zich zou laten helpen door een "vriend ";
dat, nu bleek dat (verweerder) niet kan
aangezien worden als een gespecialiseerd ambachtsman, doch integendeel
een " student " tuinbouwtechnicus was,
dat er geen globale aannemingsprijs of
bestek van dit werk werd opgemaakt,
doch slechts een miniem uurloon van 200
frank werd overeengekomen en bovendien het slachtoffer over geen handelsregister of BTW-nummer beschikte, veeleer moet aanvaar~ worden dat (verweerder) werd aangeworven om tegen een
uurlooneen hem opgedragen taak te vervullen wat duidelijk op het bestaan van
een arbeidsovereenkomst wijst; dat dient
te worden aanvaard dat de getroffene op
het ogenblik van 'het ongeval werkte in
dienstverband onder Ieiding, gezag en
toezicht; dat Verbrugge Victor, die blijkbaar het initiatief nam om namens de
eigenares Van Bambeke op te treden,
zeker de nodige instructies heeft gegeven aan (verweerder) met betrekking tot
de uit te voeren taak en daartoe de
nodige aanwijzingen heeft gegeven; dat
trouwens de eigenares Van Bambeke
zulks ook aldus heeft begrepen vermits
zij dadelijk na het ongeval bij (eiseres),
die haar verzekeraar-wet is, aangifte
heeft gedaan van een arbeidsongeval op
grond van haar verzekeringspolis; dat in
deze aangifte duidelijk wordt verklaard
dat (verweerder) op 14 augustus 1979, als
jobstudent, toevallig werd tewerkgesteld
voor onderhoud van tuin en bomen; dat
de verzekeringspolis als verzekerden
onder meer aanwijst : "al het toevallig
tewerkgesteld
personeel
(hulpof
vevangingspersoneel) in dienst genomen

naar aanleiding van bepaalde bijzondere
omstandigheden "; dat de waarborg zich
uitstrekt tot het personeel in dienst
genomen voor toevallige prive-werken
van korte duur; dat, op grond van de feiten waarvan zij kennis had, (eiseres)
overging tot betaling van de eerste vergoedingen; dat (eiseres) er zich goed van
bewust was dat het ter zake om een
arbeidsongeval ging en het zelfs niet
nodig achtte daarover een verder onderzoek in te stellen, ook al had zij kennis
kunnen nemen van het strafonderzoek
waarnaar in de ongevalsaangifte verwezen werd; dat (eiseres) derhalve met volledige kennis van zaken en met haar
noodzakelijk geeigende juridische kennis
besloot tot de vergoeding van (verweerder) op grand van de arbeidsongevallenwetgeving en derhalve aanvaard heeft
dat op het ogenblik van het ongeval (verweerder) onder leiding, gezag en toezicht
van een werkgever werkte; dat zelfs
indien (eiseres) thans tijdens de reeds
gevorderde procedure meent in dwaling
gebracht te zijn en uitsluitend op de zeer
summiere verklaringen, afgelegd tijdens
een soort strafonderzoek, steunende,
meent haar zienswijze volledig te moeten herzien en haar tussenkomst als
wetsverzekeraar wil afwijzen, de hierboven beschreven elementen nochtans voldoende ernstige, met elkaar overeenstemmende vermoedens uitmaken ·die
een voldoende bewijs zijn voor verweerder dat hij tijdens de uitvoering van een
arbeidsovereenkomst het
slachtoffer
werd van een arbeidsongeval >>,

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
verweerder niet kon worden aangezien
als een gespecialiseerde ambachtsman,
over geen BTW-nummer of handelsregister beschikte, maar een student tuinbouwtechnicus was, en het feit dat hij
tegen een uurloon de hem opgedragen
taak zou vervullen, geenszins mogelijk
maken te beslissen dat dient te worden
aanvaard dat zulks duidelijk wijst op het
bestaan van een arbeidsovereenkomst en
dat verweerder op het ogenblik van het
ongeval werkte in dienstverband onder
Ieiding, gezag en toezicht en hem zeker
de nodige instructies en aanwijzingen
werden gegeven; geen enkel van de door
het arrest aangehaalde feiten wijzen op
enige band van ondergeschiktheid; het
feit dat verweerder student was, vreemd
is aan de kwestie te weten of hij ter
zake als arbeider optrad en op zichzelf
impliceert dat hij niet in het handelsregister was ingeschreven en geen BTWnummer had; het uurloon voor het over-
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406 Arbeidsongevallenwet,
veroordeelt
eiseres in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

eengekomen werk evenmin op ondergeschiktheid, Ieiding en gezag wijst; het
arrest derhalve niet wettig tot het
bestaan van een arbeidsovereenkomst en
de toepassing van de arbeidsongevallenwet beslist (schending van de artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk Wethoek, 2 van de wet van 3 juli 1978, 1, 1°,
van de wet van 10 april 1971 en 1, § 1,
eerste lid, van de wet van 27 juni 1969);
tweede onderdeel, het feit dat de verzekerde Van Bambeke aangifte van een
arbeidsongeval heeft gedaan, dat de polis
toevallig tewerkgesteld personeel ·dekte
en eiseres met kennis van zaken aanvaard heeft dat verweerder op het ogenblik van het ongeval onder Ieiding, gezag
en toezicht van een werkgever werkte,
geenszins de werkelijke juridische verhouding van verweerder tot Van Bambeke noch de toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving bepalen; deze toepassing, gevestigd op wettelijke criteria,
immers van openbare orde is en de al of
niet aanvaarding van het ongeval door
eiseres als arbeidsongeval aan die criteria geen afbreuk doet (schending van de
artikelen 6, 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 1°, 6, § 2, van de wet van
10 april 1971, 2 van de wet van 3 juli
1978, 1, § 1, eerste lid, en 35 van de wet
van 27 juni 1969) :

Overwegende dat het arbeidshof
uit de vaststellingen van het arrest
die in het middel zijn weergegeven,
met betrekking tot het uurloon, de
beroepsbekwaamheid en de maatschappelijke toestand van verweerder, alsmede uit de beschouwingen
over de aangifte van het ongeval, de
verzekeringspolis en de aanvankelijke houding in rechte van eiseres,
niet wettig heeft kunnen afleiden
dat verweerder, op het ogenblik van
het ongeval arbeid in ondergeschiktheid verrichtte en derhalve door
een arbeidsovereenkomst gebonden
was;
Dat het middel gegrond is;

5 december 1983 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Biitzler.
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EN OVERLEVINGSPENSIOEN

- WERKNEMERS - K.B. 21 DECEMBER 1967,
ART. 32TER, DERDE LID - DRAAGWIJDTE.

Art. 32ter, derde lid, K.B. 21 dec. 1967
bepaalt dat, wanneer de in het tweede
lid van dat artikel beoogde pensioenstortingen verricht werden voor een
bepaald verzekeringsjaar dat gespreid
is over twee kalenderjaren, het bewijs
van een gewoonlijke en hoofdzakelijke
tewerkstelling in het in het eerste lid
bedoelde geval geleverd wordt voor het
laatste van de twee kalenderjaren
waarover het verzekeringsjaar gespreid is; deze bepaling vindt geen toepassing op de regularisatiebijdragen
die overeenkomstig art. 32 bis, § 1, van
hetzelfde besluit worden betaald (1).

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN
T. ENGELEN)
ARREST

(A.R. nr. 4059)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1982
door het Arbeidshof te Antwerpen
Om die redenen, vernietigt het gewezen;
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
Cass., 23 nov. 1981 (A.C., 1981-82,
op de kant van het vernietigde nr.(1)194);
zie Cass., 30 mei 1983 (ibid., 1982-83,
arrest; gelet op artikel 68 van de nr. 538).
.
..
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Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9, § 1, 10, § 1, 15,
3°, van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers,
32, 32bis en 32ter, derde lid, van het
koninklijk besluit van 21 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betteffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gewijzigd door de koninklijke besluiten van
4 februari 1968, 21 december 1970, 5 april
1976 en 1 april 1977,
doordat het arrest voor recht zegt dat,
met ingang van 1 april 1980, aan verweerder een rustpensioen dient te worden toegekend van 53.110 frank (index
215.20 - bedrag voor een aileenstaande)
op basis van een loopbaan van 23/45
(1936/1951 en zeven toegevoegde jaren)
en na vermindering met 25 pet. wegens
vervroeging op 60 jaar, op grond : dat
artikel 32 ter van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 aileen toepassing
vindt op pensioenstortingen waarvan
vaststaat voor welk verzekeringsjaar zij
werden gedaan, maar waarvan niet kan
worden vastgesteld op welk van beide
kalenderjaren, waarover het verzekeringsjaar gespreid is, zij betrekking hebben; dat dit niet toepasselijk is bij regularisatie die voor perioden van tewerksteiling geschiedt waarbij uiteraard
geen pensioenstortingen voor een verzekeringsjaar worden verricht; dat, waar
de regularisatie een tewerkstelling tijdens het jaar 1936 vanaf 1 april heeft
aanvaard, een gewone en hoofdzakelijke
tewerkstelling tijdens dit jaar is bewezen,
terwijl, eerste onderdeel, het recht op
pensioen voor verweerder in aanmerking
wordt genomen per kalenderjaar, maar
de bewijsvoering van de tewerksteiling
voor de toekenning ervan gebeurt, voor
de jaren v66r 1945, volgens het stelsel
der vermoedens, bepaald door de artikelen 32bis en 32ter van het koninklijk
besluit van 21 december 1967; deze vermoedens niet aileen toepasselijk zijn in
geval van regelmatig gedane pensioenstortingen, maar ook op de regularisatiebijdragen; deze bepalingen immers algemeen zijn en het arrest, door te beslissen dat ze niet toepasselijke zijn op
regularisatiebijdragen, een voorwaarde
aan
deze
reglementering
toevoegt
(schending van de artikelen 9, § 1, 10,
§ 1, 15, 3°, van het koninklijk besluit van
24 oktober 1967, 32, 32bis en 32ter, derde
lid, van het koninklijk besluit van
21 december 1967);

tweede onderdeel, nu bij de administratieve beslissing van 9 oktober 1980 de
periode van 1 april 1936 tot en met
31 maart 1938 ten gunste van verweerder
werd geregulariseerd en deze regularisatie voor het verzekeringsjaar 1936 derhalve was gespreid over twee kalenderjaren, de hoofdzakelijke tewerkstelling
bewezen was voor het laatste van de
twee kalenderjaren, dit is 1937, en niet
voor 1936, zodat dit laatste jaar ten
onrechte in de toegekende loopbaan
werd opgenomen (schending van de artikelen 9, § 1, 10, § 1, 15, 3°, van het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967, 32, 32bis en 32ter, derde lid, van
het koninklijk besluit van 21 december
1967) :

Overwegende dat de in de beide
onderdelen van het middel aangevoerde grieven gericht zijn tegen de
beslissing dat artikel 32ter, derde
lid, van het koninklijk besluit van
21 december 1967 geen toepassing
vindt op de regularisatiebijdragen
die verweerder heeft betaald voor
de periode van 1 april 1936 tot en
met 31 rnaart 1938;
Overwegende dat, krachtens artikel 32ter, eerste en tweede lid, van
voorrneld koninklijk besluit, het
bewijs van de tewerkstelling waardoor het recht op een rustpensioen
wordt geopend, dat daadwerkelijk
en voor de eerste rnaal ten vroegste
op 1 januari 1977 ingaat, voor elk
jaar dat 1 januari 1945 voorafgaat,
wordt geleverd door een jaarlijkse
pensioenstorting van ten rninste het
in het tweede lid bepaalde bedrag;
dat voor de toepassing , van deze
bepa.lingen het kalenderjaar en niet
het verzekeringsjaar in aanrnerking
kornt;
Overwegende dat het derde lid
van hetzelfde artikel bepaalt dat,
wanneer de in het tweede lid van
dat artikel beoogde pensioenstortingen werden verricht voor een
bepaald verzekeringsjaar dat gespreid is over twee kalenderj aren,
het bewijs van een gewoonlijke en
hoofdzakelijke tewerkstelling geleverd is voor het laatste van de twee
kalenderj aren waarover het verzekeringsj aar is gespreid;

- 408 "-Dat deze bepaling aileen toepas- 2° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKEsing vindt op de pensioenstortingen
RING - INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE
- WERKLOZE ONBESCHIKBAAR VOOR DE
waarvan vaststaat voor welk verzeALGEMENE ARBEIDSMARKT.
keringsj aar zij werden gedaan,
maar waarvan niet kan worden
De werknemer die zelf een einde aan
vastgesteld op welk van beide kalen- 1o de
arbeidsovereenlwmst maakt, is niet
derjaren, waarover het verzekewerkloos
wegens
omstandigheden
ringsjaar is gespreid, zij betrekking
onafhankelijk van zijn wil, tenzij zijn
hebben;
ontslag het gevolg is van omstandigheden welke van die aard zijn dat van
. Overwegende dat ten deze, nu de
hem redelijkerwijze niet kan worden
ontbrekende bijdragen het voorwerp
gevergd de dienstbetrekking te laten
uitmaakten van een regularisatie,
voortduren (1}. (Art. 126 Werkloosuiteraard geen pensioenstortingen
heids besluit.)
voor een bepaald verzekeringsjaar
werden verricht; dat, overeenkom- 2° De werkloze die onbeschikbaar is voor
stig de artikelen 7 bis van het
de arbeidsmarkt is niet geldig ingeschreven als werkzoekende. (Artt. 131,
koninklijk besluit nr. 50 van 24 okto§ 1, en 133 Werkloosheidsbesluit.)
ber 1967 en 32bis, § 1, van het
koninklijk besluit van 21 december
1967, de regularisatie niet per verze~
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
keringsjaar geschiedt, maar voor
T. PAUWELS)
perioden van tewerkstelling als
werknemer;
ARREST
Dat het arbeidshof derhalve wettig beslist dat artikel 32 ter, derde
(A.R. nr. 4064)
lid, niet toepasselijk is;
Dat het middel faalt naar recht;
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 6ktober 1982 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schen-

Om die redenen, verwerpt de ding van de artikelen 126, inzonderheid
1°, 131, inzonderheid § 1, 133, 134, 210
voorziening; veroordeelt eiser in de van
het koninklijk besluit van 20 decemkosten.
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening
5 december 1983 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.
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1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKF;RING - WERKLOOS WEGENS OMSTANDIGHEDEN ONAFHANKELIJK VAN ZIJN WIL BEG RIP.

en werkloosheid en 97 van de Grondwet,
· doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster haar betrekking
op 16 juni 1981 zonder wettige reden
heeft verlaten en dit zelfs niet meer
betwistte in hager beroep, en na vervolgens te hebben gezegd dat mag worden
aangenomen dat zij terecht gedurende
acht weken niet werd toegelaten tot de
werkloosheidsuitkering met ingang van
12 oktober 1981, beslist dat, indien deze
eenmalige inbreuk bestraft moet worden,
er aanleiding toe bestaat in overweging
te nemen dat op 12 oktober 1981 verweerster onvrijwillig werkloos bleef in
algemene zin en dat zij nog geldig
ingeschreven was gebleven als werkzoekende; het arrest zegt dat hieruit voort(1) Cass., 26 sept. 1977 (A. C., 1978, 122) met
cone!. O.M. in Journal des Tribunaux du Travail, 1977, biz. 192; Cass., 18 april 1983 en
13 juni 1983 (A.C., 1982-83, nrs. 447 en 563).
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vloeit dat noch artikel 126 noch artikel 131 toepassing vonden in haar geval,
daar zij onvrijwillig werkloos bleef en
haar middelerwijl geen dienstbetrekkingen werden aangeboden, die zij weigerde; het arrest het beroepen vonnis
wijzigt en .de administratieve beslissing
tenietdoet, waarbij verweerster onder
meer werd uitgesloten van het recht op
werkloosheidsuitkering vanaf 17 juni
1981 met toepassing van artikel 126, 1°,
van voormeld koninklijk besluit en vanaf
17 juni 1981 tot 26 september 1981 met
toepassing van de artikelen 131 en 133
van hetzelfde koninklijk besluit, en
bovendien werd verplicht de gedurende
deze periode onwettig genoten werkloosheidsuitkeringen terug te geven,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens
artikel 126, 1°, aileen wordt toegelaten tot
de werkloosheidsuitkering de werknemer
die werkloos wordt wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil; de werknemer, die zelf een einde aan de overeenkomst maakt en die aldus werkloos
wordt door zijn eigen toedoen, aan dit
criterium van toelaatbaarheid niet beantwoordt, behalve wanneer zijn ontslag het
gevolg is van omstandigheden welke van
die aard zijn dat van hem redelijkerwijze niet kan worden gevergd de dienstbetrekking te laten voortduren; daaruit
blijkt dat het arrest, nu het beslist dat
artikel 126 ten deze niet toepasselijk is,
zonder het bestaan van omstandigheden
aan te halen, van zulk een aard dat niet
redelijkerwijze kan worden gevergd van
verweerster haar dienstbetrekking te
laten voortduren, niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 126 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963);

tweede onderdeel, om uit te maken of
de werkloosheid van de werknemer die
zelf een einde heeft gemaakt aan zijn
contract, het gevolg is van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, de feiten
die deze werkloosheid hebben meegebracht, moeten worden beoordeeld op
het ogenblik waarop ze zijn gebeurd,
zodat het arrest dat, na te hebben beslist
dat verweerster haar dienstbetrekking
zonder wettige reden had verlaten op 17
(lees : 16) juni 1981, niettemin oordeelt
dat zij onvrijwillig werkloos was op de
datum van de administratieve beslissing,
dit is op 10 oktober 1981, artikel 126
schendt, aangezien deze staat van werkloosheid volgt uit het verlaten van de
dienstbetrekking, op 16 juni 1981, zonder
wettige reden; het arrest derhalve niet
naar recht verantwoord. is (schending

van artikel 126 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963);
derde onderdeel, de werknemer, om
toegelaten te worden tot de werkloosheidsuitkering, luidens artikel 131, § 1,
eerste lid, regelmatig als werkzoekende
moet ingeschreven zijn en de werkloze
die niet bereid is elke passende dienstbetrekking te aanvaarden, niet geldig als
werkzoekende kan worden ingeschreven;
het arrest, dat op grond van artikel 133
beslist dat verweerster zich onbeschikbaar heeft gemaakt voor de algemene
arbeidsmarkt door voor de periode vanaf
16 juni 1981 tot 26 september 1981 elke
arbeid gedurende het weekend te weigeren, daardoor vaststelt dat zij op 16 juni
1981 niet bereid was elke passende
betrekking te aanvaarden en dat zij dus
de voorwaarde niet vervulde om geldig
te worden ingeschreven als werkzoekende in de zin van artikel 131, waaruit
blijkt dat deze redengeving door tegenstrijdigheid is aangetast nu enerzijds
wordt vastgesteld dat verweerster onbeschikbaar was voor de algemene arbeidsmarkt op 16 juni 1981, datum van haar
inschrijving als werkzoekende, en anderzijds wordt gezegd dat zij op 12 oktober
1981 regelmatig ingeschreven was gebleven; het arrest derhalve niet regelmatig
is gemotiveerd (schendingvan artikel 97
van de Grondwet) noch naar recht is verantwoord (schending van alle in het middel aangehaalde bepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachten artikel 126, 1°, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, aileen de werknemer die
werkloze zonder loon wordt wegens
omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil, op werkloosheidsuitkering
aanspraak heeft;
Overwegende dat de werknemer
die zelf een einde aan de arbeidsovereenkomst maakt, niet werkloos
is wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, tenzij zijn outslag het gevolg is van omstandigheden welke van die aard zijn dat van
hem redelijkerwijze niet kan worden gevergd de dienstbetrekking te
laten voortduren;
Overwegende dat artikel 134 van
voormeld koninklijk besluit, dat op
beperkende wijze de gevallen aan-
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410 14 september 1981 verklaarde (verweerster) echter dat zij van 16 juni
1981 tot 26 september 1981 (datum
van haar huwelijk) geen werk zou
hebben aanvaard tijdens de weekends, hetgeen het stellen van eigen
voorwaarden aan haar wedertewerkstelling meebracht, zodat zij onbeschikbaar diende geacht tot op de
datum van haar huwelijk »; dat het
arrest zodoende aanneemt dat verweerster vanaf 16 juni 1981 onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt was, dat zij bijgevolg diende
te worden geacht niet bereid te zijn
elke passende dienstbetrekking te
aanvaarden en dat zij derhalve niet
geldig als werkzoekende kon worden ingeschreven;
Dat daarmee strijdig is de beslissing van het arrest dat verweerster
diende te worden geacht « nog geldig ingeschreven te blijven als
werkzoekende omdat zij in aanmerking kwam voor dienstbetrekkingen
buiten de weekends »;
Dat het arbeidshof zodoende zijn
beslissing niet · naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

geeft waarin de vrijwillig werkloze
bovendien moet worden geacht
werkloos door eigen schuld of toedoen te zijn, onder 1o de werkverlating door de werknemer zonder wettige reden vermeldt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster haar dienstbetrekking op 16 juni 1981 zonder wettige reden heeft verlaten en dat
haar terecht gedurende acht weken,
met ingang van 12 oktober 1981, het
recht op werkloosheidsuitkering
werd ontzegd; dat het arrest
zodoende aanneemt dat het door
verweerster gegeven ontslag niet
het gevolg was van omstandigheden
welke van die aard zijn dat van
haar redelijkerwijze niet kon worden gevergd de dienstbetrekking te
laten voortduren, en dat zij bovendien moet worden geacht vrijwillig
werkloos te zijn door eigen schuld
of toedoen;
Dat het arbeidshof niettemin oordeelt dat artikel 126 ten deze geen
toepassing vindt daar verweerster
« onvrijwillig werkloos bleef »;
Dat het arbeidshof zodoende zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 131, §, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, de
werkloze, om op werkloosheidsuitkering aanspraak te kunnen maken,
geldig als werkzoekende moet ingeschreven zijn en blijven en dat
aan die voorwaarde niet voldoet de
werkloze die niet bereid is elke passende dienstbetrekking te aanvaarden;
Dat, krachtens artikel 133, vierde
lid, geacht wordt niet bereid te zijn
elke passende dienstbetrekking te
aanvaarden, de werknemer die, voor
de hervatting van de arbeid zulkdanig voorbehoud maakt dat hij onbeschikbaar wordt voor de algemene
arbeidsmarkt;
Overwegende dat het arrest vaststelt : « Tijdens haar verhoor op

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het
de administratieve beslissing tenietdoet waarbij verweerster, krachtens
artikel 126 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, van
het recht op werkloosheidsuitkering
werd uitgesloten vanaf 17 juni 1981,
en krachtens de artikelen 131 en 133
van hetzelfde koninklijk besluit van
het recht op werkloosheidsuitkering
werd uitgesloten van 17 juni 1981 tot
en met 26 september 1981 en in
zoverre het beslist dat de werkloosheidsuitkeringen voor de periode
van 17 juni 1981 tot 10 oktober 1981
niet dienen te worden teruggevorderd; beveelt dat van onderhavig
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arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
5 december 1983 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Simont.
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CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKENSTRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE VERJARING VAN DE
STRAFVORDERING WEGENS SOMMIGE VAN
DIE MISDRIJVEN - STRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER MISDRIJF
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

arrest vaststelt dat de strafvordering
voor dat misdrijf niet verjaard is (1).

(HOTTON)
ARREST

(A.R. nr. 8158)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 1983 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, woordelijk
gesteld als volgt : << gebrek aan motivering van het arrest gelet op artikel 97
van de Grondwet >>:

Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin het beweerde
gebrek aan motivering zou bestaan;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21, 22 en
26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het ·Wethoek van Strafvordering, en gesteld als
volgt :
« Aangezien het arrest van 24 mei 1983
ten onrechte stelt dat de verjaring van
de strafvordering B, C, D rechtsgeldig
zou gestuit zijn op 7 juni 1982; aangezien
de vraag van de substituut-procureur des
Koning dateert van 23 juni 1981, datum
van apostil, waaraan gevolg gegeven
werd op 29 juni 1981, hetzij zes dagen
later; het nieuwe inlichtingsbulletin van
7 juni 1982, waarvoor geen vraag of
apostil van het openbaar ministerie in
het dossier, stuit de verjaring niet; de
strafvordering betreffende de feiten B, C
en D is derhalve verjaard >> :

Wanneer een arrest de beklaagde
wegens onopzettelijk toebrengen van
letsels bij een verkeersongeval en
wegens inbreuken op de Wegverkeerswet en op het Wegverkeersreglement
tot een enkele straf heeft veroordeeld
en daarbij geoordeeld heeft dat
Overwegende dat het arrest, met
laatstgenoemde inbreuken het voor de bevestiging van het beroepen voneerste telastlegging vereiste gebrek nis, eiser veroordeelt tot een enkele
aan voorzichtigheid of voorzorg opleveren, is het tot vernietiging van de straf, te weten tot een maand gevanbeslissing op de strafvordering aange- genis, een geldboete van 100 frank
voerde middel dat zich enkel beroept of een vervangende gevangenisstraf
op de verjaring van de strafvordering van een maand en verval van het
met betrekking tot de inbreuken op de recht tot het besturen van een voerWegverkeerswet en het Wegverkeersreglement niet ontvankelijk wegens
(1) Cass,, 25 sept. 1979 (AC., 1979-80, nr. 54);
het ontbreken van belang, wanneer de 4 dec.
1979 (ibid,, 1979-80, nr. 218); 2 april 1980
uitgesproken straf wettelijk verant- (ibid., 1979-80, nr. 501); 2 sept. 1980
'woord blijft op grand van het wanbe- (ibid., 1980-81, nr. 2); 2 juni 1981 (ibid., 1980-81,
drijf van onopzettelijke letsels en het nr. 566).
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tuig voor de duur van een maand,
wegens : A. het onopzettelijk toebrengen van letsel bij een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader, B. het
besturen van een voertuig in staat
van dronkenschap, C. het besturen
van een voertuig in staat van intoxicatie door alcohol, en D. het nietregelen van zijn snelheid;
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1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP EEN
WETSBEPALING DIE VAN OPENBARE ORDE OF
DWINGEND IS - FEITELIJKE GEGEVENS DIE
VOOR DE BEOORDELING ERVAN NOODZAKELIJK ZIJN MAAR NIET BLIJKEN UIT DE
BESTREDEN BESLISSING NOCH UIT DE STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE
SLAAN- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL.

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de eerste rechter met
reden beslist heeft dat de telastleggingen B, C en D het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg uitma- 2° STRAFVORDERING
DAGVAARDING
ken van de telastlegging A;
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE-

LIJKE PARTIJ DOOR HET OPENBAAR MINISTE-

Overwegende dat, nu de tegen
RIE - GEEN WETTELIJKE VERPLICHTING.
eiser uitgesproken straf wettelijk
verantwoord blijft door zijn veroor- 1o Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit schending van art. 18 Arbeidsdeling op grand van het misdrijf
overeenkomstenwet (1) wanneer de feivan de telastlegging A, waarvoor de
telijke gegevens die voor de beoordeverjaring ingaat na verloop van drie
ling ervan noodzakelijk zijn, niet blijjaren te rekenen van de dag waarop
ken uit de bestreden beslissing, daar
het misdrijf is gepleegd, en het
het onderzoek van het middel het Hof
arrest vaststelt dat dit misdrijf werd
alsdan zou verplichten tot een onder~
gepleegd op 13 juni 1981, hetzij minzoek van feiten waarvoor het niet
der dan drie jaren voor de dag van
bevoegd is (2).
de uitspraak van het arrest, het
middel niet tot cassatie kan leiden
en derhalve bij gebrek aan belang
(1) Luidens art. 18 Arbeidsovereenkomstenniet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiiHe 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. '
6 december 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. ,Marchal Geiljkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Thierry Goegebeur, Brugge.

wet van 3 jui 1978 is de werknemer die bij de
uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of derden schade berokkent, enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware
schuld, voor Iichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan
toevallig voorkomt. Op straffe van nietigheid
mag van die aansprake1ijkheidsregel niet worden afgeweken dan bij een door de Koning
algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst en aileen wat de aansprakelijkheid tegenover de werkgever betreft.
Krachtens art. 1 van voormelde wet zijn die
bepalingen van toepassing op de werknemers
die door het Rijk en andere in dat artikel vermelde openbare besturen en instellingen zijn
tewerkgesteld en wier toestand niet statutair
geregeld is.
Zie Cass., 13 juni 1973 (A.C., 1973, 955);
25 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1276) en 18 nov.
1981, R.G.A.R., 1982, 10459 tot 10461; BLANPAIN
R., Wet betreff'ende de arbeidsovereenkomsten, biz. 9; TAQUET M. en WANTIEZ Cl., « La loi
sur le contrat du travail "• J.T.T., 1978, biz. 289;
TAQUET M. en W ANTIEZ Cl., Nouveaux visages
du contrat de travail, 1979, biz. 38.

(2) Cass.,
I nr. 387).

2 maart

1981

(A.C.,

1980-81,

-

413 -

2° Geen enkele wettelijke bepaling ver-

plicht het openbaar ministerie, op
straffe van nietigheid van de strafrechtspleging, de werkgever, in wiens
bediening het aan de aangestelde ten
laste gelegde misdrijf is gepleegd, als
burgerrechtelijk aansprakelijk voor de
rechtbank te dagvaarden.

(QUARTIER
T. DE NOORDSTAR EN BOERHAAVE N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8293}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1983 gewezen
door het Hof van Beroep te te Gent;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering

A. waarbij die vordering, met
betrekking tot de aan de medebeklaagden Hubert Verplancke, Agnes
Logghe en Georges Pannecoucke
ten laste gelegde verkeersovertredingen wegens verjaring vervallen
wordt verklaard, laatstgenoemde
van het misdrijf bepaald bij de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek wordt vrijgesproken en Hubert
Verplancke wegens dit misdrijf veroordeeld wordt :

Overwegende dat eiser, beklaagde, geen hoedanigheid heeft om
tegen zodanige beslissingen, die de
medebeklaagden betreffen, cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. waarbij de strafvordering met
betrekking tot de aan eiser ten laste
gelegde verkeersovertreding vervallen wordt verklaard door verjaring:

Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

C. waarbij eiser wordt veroordeeld
wegens het hem ten laste gelegde
misdrijf bepaald bij de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek
Over het middel, luidend als volgt
" Het arrest veroordeelt eiser op burgerlijk gebied tot het betalen van schade
aangericht aan derden welke als burgerlijke partijen optraden in het geding.
Eiser was op het ogenblik van de feiten,
welke aanzien werden als schadeveroorzakende, in dienst van de Belgische
Staat, meer bepaald een ondergeschikte
dienst van het Ministerie van Openbare
Werken, hetgeen uit de strafinformatie
afdoende is gebleken, en waarover in
stuk 13 van de strafinformatie zelfs uitdrukkelijk werd gesteld dat de dienst
der wegen van dat ministerie burgerlijk
aansprakelijk was voor eiser, tewerkgesteld als geschoold werkman B. Het artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zegt
nochtans zeer duidelijk dat, ingeval een
werknemer bij de uitvoering van zijn
overeenkomst aan derde schade berokkent, hij enkel aansprakelijk is voor zijn
bedrog en zijn zware schuld, terwijl deze
wet duidelijk stelt dat hiervan op straffe
van nietigheid niet mag worden afgeweken. Het is duidelijk dat dit voorschrift
van openbare orde is, maar desondanks
werd eiser als werknemer toch persoonlijk op burgerlijk gebied veroordeeld,
zodat het arrest, dat nergens in hoofde·
van eiser een bedrog, zware fout of
gewoonlijk voorkomende fout vaststelt,
een schending inhoudt van de wet van
3 juli 1978. Eiser werkt bij de dienst der
wegen van het Ministerie van Openbare
Werken voor de Belgische Staat als
werkman en geniet geen betere bescherming op gebied van opzegtermijnen dan
een werknemer in een gelijkaardige
categorie bij een privaat ondernemer,
zodat eiser terecht meent dat hij als
werknemende Belg gelijkaardige en
gelijkwaardige rechten moet hebben als
de andere, zo niet zou het grondwettelijk
principe dat aile Belgen gelijk voor de
wet zijn, geschonden zijn, hetgeen nogmaals een grond tot cassatie uitmaakt.
De ten overstaan van eiser gevoerde
strafrechterlijke procedure is derhalve
van in den beginne nietig gezien de burgerlijke verantwoordelijke werkgever
mede in de zaak moest betrokken zijn
geworden, de huidige aanstellingen van
de burgerlijke partijen tegen eiser aileen
waren onmogelijk en onontvankelijk.
Het arrest heeft daarenboven nagelaten
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te antwoorden op de opmerking van
eiser in conclusie gemaakt omtrent het
feit dat voor de plaats van het ongeval
geen verkeer in meerdere files gerechtvaardigd was (artikel 9.5.1° Wegcode),
zodat uiterst rechts moest worden gereden (artikel 9.3 Wegcode), terwijl het
arrest evenmin nog vereist van de weggebruiker dat artikel 12.2 van de Wegcode moet worden nageleefd, namelijk
de voorzichtigheid ten einde ongevallen
te voorkomen bij het oprijden van een
kruispunt, terwijl de regels en voorschriften van de Wegcode, wanneer een
inhaalmaneuver mag worden uitgevoerd,
namelijk wanneer men zeker is dat men
dat ook in alle veiligheid kan voltrekken,
evenmin nog door het arrest voor verplichte naleving door dat arrest worden
gesteld, hetgeen verkrachtingen van de
bestaande dwingende wetsbepalingen
inhoudt. Het arrest heeft evenmin enig
antwoord gegeven op de opmerkingen
van eiser in conclusie gemaakt omtrent
de toelatingen tot signalisatie en welke
tekens daarbij voorzien waren, elementen die in de strafinformatie gewoonweg
ontbraken en van essentieel belang
waren, in verband met het te bewijzen
oorzakelijke verband tussen datgene wat
verzoeker deed en de ontstane schade,
en welk verband in twijfel werd getrokken:

Overwegende dat geen wettelijke
bepaling het openbaar ministerie, op
straffe van nietigheid van de strafrechtspleging, verplicht de werkgever, in wiens bediening het aan de
aangestelde ten laste gelegde misdrijf is gepleegd, als burgerrechtelijk aansprakelijke voor de rechtbank te dagvaarden;
Overwegende dat eiser, in verband met de hem ten laste gelegde
overtreding van artikel 78.1.1 van
het Wegverkeersreglement, bij conclusie opwierp dat « de aard van de
weg geen andere werkwijze toeliet
dan deze welke werd gevolgd » en
dat « tijdens de strafinformatie
evenmin is nagegaan of er toelating
was voor de signalisatie van de werken, welke toelating dat was en
welke
tekens
daarin voorzien
waren »;
Overwegende dat het arrest zegt :
« Het is een feit dat de tweede
beklaagde Quartier Roger, in dienst

van het Ministerie van Openbare
Werken, samen met andere werknemers, te Brugge, op de Expressweg,
rechts in de richting van de kust, de
onderbroken witte lijn die de twee
rijstroken scheidt, aan het herschilderen was. Die werken grepen
plaats voor het kruispunt van de
Expressweg met de Lege Weg,
kruispunt waar het verkeer geregeld
wordt door verkeerslichten. De lichten waren groen voor het verkeer op
de Expressweg in de richting kust.
De beklaagde, om zijn veiligheid en
die van zijn werkmakkers te verzekeren, had drie rode kegels
geplaatst over het kruispunt, bij de
aanvang van de linker rijstrook.
Andere signalisatie van de werken
en van de aanvang ervan was er op
die plaats niet. Die drie rode kegels
vormden zeker een hindernis op de
weg van de gebruikers van de linker
rijstrook. Het plaatsen van die verkeerskegels zonder enige signalisatie vooraf is een fout in hoofde van
de tweede beklaagde die bijgedragen heeft tot het ontstaan van het
ongeval met verwondingen als
gevolg voor D'Hoore Daniel. Bij
gepaste signalisatie v66r het kruispunt konden de bestuurders tijdig
rekening houden met de geschapen
hindernis, zouden zij niet verrast
zijn geworden en ook niet gedwongen geworden tot een reeks voor de
achterliggers op die plaats onverwachte remmingen die uiteindelijk
tot een reeks aanrijdingen hebben
geleid. Waren die kegels niet
geplaatst geworden in de beschreven omstandigheden of waren ze
ten minste aangekondigd geworden,
dan zou de aanrijding niet gebeurd
zijn zoals ze plaatsgreep »;
Overwegende dat het arrest aldus
duidelijk te kennen geeft : dat eiser
die de werken op de openbare weg
uitvoerde, krachtens artikel 78.1.1,
eerste lid, van het reglement, verplicht was die werken op voldoende
afstand te signaleren bij middel van
het verkeersbord A 31 « Werken »;
dat eiser, door de door hem geplaatste verkeerskegels niet te hebben
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laten voorafgaan door de door de
wet geboden signalisatie, een fout
heeft begaan die het ongeval en de
verwondingen bij het slachtoffer
mede heeft veroorzaakt;
Dat het arrest met de hoger vermelde consideransen eisers conclusie beantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanW~le 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 beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders sub 1 tot en met 7
tegen eiser :
Over het middel,
weergegeven :

hierboven

reeds

A. Over de ontvankelijkheid van
de civielrechtelijke vorderingen :

Overwegende dat artikel 18 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten, krachtens artikel 1 van die wet, van toepassing is op de werknemers,
tewerkgesteld door het Rijk, wier
toestand niet statutair geregeld is;
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat de rechtsbetrekking
tussen eiser en zijn werkgever door
een arbeidsovereenkomst dan wel
door een statutair dienstverband tot
stand is gekomen; dat het onderzoek
van het middel het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel, in zoverre, niet
ontvankelijk is;
B. Over de grond van de civielrechtelijke vorderingen :
1. door de verweersers sub 1, 2, 5
en 6 tegen eiser ingesteld :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser een fout heeft begaan
die heeft bijgedragen tot het onge-

val en de schadelijke gevolgen
ervan;
Overwegende dat in het middel
niet wordt aangevoerd dat de verweerders sub 1, 2, 5 en 6 een fout
hebben begaan in oorzakelijk verband met het ongeval;
Overwegende dat eiser gehouden
is tot volledige schadevergoeding
van die verweerders, zelfs wanneer
de schade mede werd veroorzaakt
door de samenlopende fouten van
een derde, zodat het middel, in
zoverre, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
2. door de verweerders sub 3, 4 en
7 tegen eiser ingesteld :
Overwegende dat eiser concludeerde zoals in het middel is weergegeven; dat hij aanvoerde dat
Georges Pannecoucke en Hubert
Verplancke de artikelen 9.3, 9.5.1° en
12.2 van het Wegverkeersreglement
hebben overtreden; dat zij de linkerrijstrook niet mochten volgen, dat
het hun niet toegelaten was in file
te rijden en dat zij het kruispunt
onvoorzichtig zijn opgereden;
Overwegende dat het arrest noch
met de in het middel weergegeven
consideransen noch met een andere
redengeving eisers conclusie op die
punten beantwoordt;
Dat het middel, in zoverre,
gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet op de civielrechtelijke
vorderingen van de verweerders
Georges Pannecoucke, Hubert Verplancke en Norwich Fire Insurance
Society Limited tegen eiser, behalve
voor zover het beslist dat eiser een
fout heeft begaan in oorzakelijk verband met het ongeval; 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
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tWee derde van de kosten en de verweerders
Georges
Pannecoucke,
Hubert Verplancke en Norwich Fire
Insurance Society Limited ieder in
een derde van de overige kosten,
met uitsluiting van de kosten van
betekening van de voorziening van
eiser, die te zijnen laste worden
gelegd; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIGING T. MOLLAERT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3029)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 april 1983 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

Overwegende dat het vonnis enkel
6 december 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzit- over de burgerlijke belangen uitter - Verslaggever : de h. Matthijs spraak doet;
Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat :
Over het middel, afgeleid uit de schenmr. Sabbe, Brugge.
ding van de artikelen 54, § 4, en 75 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, 1407, vierde lid,
1409, 1410, 1412 en 1432 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, ofschoon
het eraan herinnert dat verweerder was
veroordeeld wegens het onopzettelijk
Nr. 194
toebrengen van slagen en verwondingen
aan zijn echtgenote naar aanleiding van
een verkeersongeval, dat eiser aan
2' KAMER - 7 december 1983
laatstgenoemde, die zijn aangestelde
was, loon heeft uitbetaald voor de
1° ARBEIDSOVEREENKOMST- WERK- periode van arbeidsongeschiktheid van
20 dagen en dat hij de terugbetaling van
MAN OF BEDIENDE, GETROFFEN DOOR EEN
dat loon vorderde op grand van de wet
ONGEVAL RECHTSVORDERING VAN DE
van 3 juli 1978 (artikelen 54, § 4, en 75)
WERKGEVER TEGEN DE AANSPRAKELIJKE
die « aan de werkgever een eigen recht
DERDE TOT TERUGBETALING VAN HET AAN
en een rechtstreekse rechtsvordering
DE GETROFFENE BETAALDE LOON EN VAN DE
tegen de aansprakelijke derde verleent »
SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - DERDE
tot terugbetaling van het aan de getrof- BEGRIP.
fene betaalde loon en van de sociale
zekerheidsbijdragen << ten einde de nadeBUITEN len te vermijden van de subrogatierege2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST
WERKMAN OF
ling die de aansprakelijke derde het
recht geeft om aan de werkgever evenBEDIENDE, GETROFFEN DOOR EEN ONGEVAL
- RECHTSVORDERING VAN DE WERKGEVER tueel de exceptie tegen te werpen die hij
TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE TOT tegen de getroffene kon aanvoeren »,
TERUGBETALING VAN HET AAN DE GETROF- niettemin de burgerlijke rechtsvordering
FENE BETAALDE LOON EN VAN DE SOCIALE van eiser tegen verweerder afwijst, op
grand dat « eiser ten deze echter zijn
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - DERDE - BEGRIP.
verhaal niet uitoefent op een willekeu1o en 2° De rechtvordering van de werk- rige derde doch op de echtgenoot van de
gever tegen de aansprakelijke derde getroffene; dat er dient op te worden
tot terugbetaling van bet loon betaald gewezen dat de door ieder van de echtaan een door een ongeval getroffen genoten
door
middel
van
zijn
werkman of bediende, alsmede de so- beroepswerkzaamheid verkregen inkomciale zekerheidsbijdragen die de werk- sten of alle inkomstenvervangende of
gever krachtens de wet of een indivi- -aanvullende
vergoedingen
in
de
duele dan wei collectieve arbeidsover- gemeenschap vallen, zodanig zelfs dat de
eenkomst verschuldigd is, kan worden echtgenoot die de vergoeding heeft veringesteld tegen de echtgenoot van de kregen, ze niet kan verhalen op de eigen
getroffene. (Artt. 52, § 4, 54, § 4, en 75 goederen van de andere echtgenoot; dat
Arbeid sovereenkomstenwet.)
een daartoe strekkende rechtsvordering
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trouwens niet ontvankelijk zou zijn; dat
de burgerlijke rechtsvordering juist ertoe
strekt de vergoedingen die aan de door
het ongeval getroffen echtgenote zijn
betaald gedurende haar arbeidsongeschiktheid, te verhalen op de beklaagde
Mollaert; (10.083 frank brutoloon - 1.083
frank patroonsbijdrage) dat ten deze de
toewijzing van de vordering van de burgerlijke partij die hager beroep instelt,
in de praktijk erop zou neerkomen dat
beklaagdes echtgenote, aangestelde van
eiser, zou worden veroordeeld om de vergoedingen die de werkgever aan haar
heeft betaald op grand van zijn wettelijke verplichtingen, aan hem terug te
betalen met goederen van de gemeenschap; dat zulks uiteraard niet het doel
kon zijn dat met de wet van 1978 werd
beoogd toen de regresvordering van artikel 75 van de wet van 3 juli 1978 werd
ingevoerd (zie Hof van Beroep te Gent,
10e kamer, 19.9.1980, R. W, 1982, blz. 599);
dat de eerste rechter dus terecht de vordering van de burgerlijke partij, thans
eiser, heeft afgewezen, te meer daar de
aangevoerde uit de subrogatie afgeleide
grand niet ter zake dienend was "•

terwijl, eerste onderdeel, de rechtstreekse rechtsvordering die door de
voormelde artikelen 54, § 4, en 75 aan de
werkgever wordt toegekend tegen de
aansprakelijke voor het ongeval impliceert dat laatstgenoemde aan de werkgever niet de verweermiddelen en excepties kan tegenwerpen die hij tegen de
getroffene zelf had kunnen aanvoeren;
het bestreden vonnis, nu het de rechtsvordering van eiser afwijst op grand dat
de echtgenote van verweerder de terugbetaling van de door haar werkgever uitgekeerde vergoeding niet kan vervolgen
op de eigen goederen van haar man, en
dat ingeval hij veroordeeld wordt, het
uiteindelijk de gemeenschap is die de
schuld zou moeten dragen, aan eiser
excepties tegenwerpt die verweerder
enkel tegen de rechtsvordering van zijn
echtgenote had kunnen aanvoeren; het
zodoende de artikelen 54, § 4, en 75
schendt van de wet van 3 juli 1978 die,
zoals hierboven gezegd, de werkgever
het recht toekent om tegen de aansprakelijke derde een rechtstreekse rechtsvordering in te stellen en zulks niet als
gesubrogeerde in de rechten van de
getroffene doch op grand van een eigen
recht;

rechtelijke veroordeling wegens een
onrechtmatige daad een eigen schuld
zijn van de echtgenoot die de onrechtmatige daad heeft begaan (artikelen 1407,
vierde lid, en 1412 van het Burgerlijk
Wetboek); met andere woorden, de verplichting van verweerder om aan zijn
echtgenote of haar werkgever een vergoeding te betalen voor de schade ten
gevolge van het ongeval waarvoor hij
aansprakelijk is, een eigen schuld is van
verweerder; een eigen schuld van een
der echtgenoten, overeenkomstig artikel 1409 van het Burgerlijk Wetboek,
slechts kan worden vervolgd op diens
eigen vermogen en inkomsten; de uit een
onrechtmatige daad ontstane schuld
slechts in het geval dat vermogen en
inkomsten ontoereikend zijn, kan worden verhaald op het gemeenschappelijk
vermogen ten belope van de helft van
zijn nettobaten (artikel 1412, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek), onder voorbehoud van vergoeding (artikel 1432 van
het Burgerlijk Wetboek); het vonnis ten
deze niet vaststelt dat het bedrag van
11.088 frank ten belope waarvan eiser
zich burgerlijke partij had gesteld, het
eigen vermogen van verweerder te hoven
gaat; het bijgevolg niet zonder de voormelde wetsbepalingen te schenden kon
beslissen dat « de toewijzing van de
rechtsvordering van de burgerlijke partij
in de praktijk erop zou neerkomen dat
beklaagdes echtgenote zou worden veroordeeld om de door eiser aan haar uitgekeerde vergoedingen aan hem terug te
betalen met goederen van de gemeenschap, (schending van de artikelen 1407,
1409 en 1432 van het Burgerlijk Wethoek) :

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat naar luid van
artikel 1407 van het Burgerlijk Wethoek eigen zijn, de schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een onrechtmatige
daad begaan door een der echtgenoten;

Overwegende dat de rechtbank in
hoger beroep, na te hebben vastgesteld dat verweerder door de Politierechtbank te Brussel bij vonnis van
18 november 1982 was veroordeeld
wegens het onopzettelijk toebrengen
tweede onderdeel, de financiele gevol-1 van slagen of verwondingen aan
gen van een strafrechtelijke of burger- zijn echtgenote, naar aanleiding van
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een verkeersongeval waarvoor hij
aansprakelijk is, en na erop te hebben gewezen dat de rechtsvordering
van eiser tegen verweerder ertoe
strekt het aan het slachtoffer, verweerders echtgenote, gedurende
haar arbeidsongeschiktheid uitbetaalde loon en de daarop betrekking
hebbende patroonsbijdrage op verweerder te verhalen en zulks niet op
grond van de uit de subrogatie afgeleide rechten, doch op grond ·van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, niet zonder
de in het middel aangewezen bepalingen te schenden, die vordering
kan afwijzen op grond, enerzijds,
dat « de Staat ten deze zijn verhaal
niet uitoefent op een willekeurige
derde doch op de echtgenoot van de
getroffene » en, anderzijds, dat « de
toewijzing van de vordering in de
praktijk erop zou neerkomen dat
beklaagdes echtgenote, aangestelde
van de Staat, zou worden veroordeeld om de vergoedingen die de
werkgever aan haar betaald heeft
op grond van zijn wettelijke verplichtingen, aan hem terug te betalen met goederen van de gemeenschap »;

Nr. 195
2"

KAMER -

7 december 1983

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN ARREST
WAARBIJ HET VERZET WEGENS NIET-VERSCHIJNING ONGEDAAN WORDT VERKLAARD
- DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING.

De voorziening ingesteld tegen een
arrest waarbij het verzet wegens nietverschijning ongedaan wordt verklaard, werpt geen andere vraag op
dan die over de wettigheid van deze
beslissing (1). (Artt. 188 en 208 Sv.)
(JAMOTTE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3173)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1983 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het arrest het
door eiser ingestelde verzet ongedaan verklaart;
Overwegende dat, wanneer een
voorziening wordt ingesteld tegen
een arrest waarbij het verzet ongeDat het middel gegrond is;
daan wordt verklaart, het Hof enkel
moet onderzoeken of die beslissing
in overeenstemming is met de wet;
Overwegende dat de substantiiHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenOm die redenen, vernietigt het komstig de wet is gewezen;
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder
Om die redenen, verwerpt de
in de kosten; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Nij- voorziening; veroordeelt eiser in de
vel, zitting houdende in hoger kosten.
beroep.
7 december 1983 - 2• kamer - Voor-

7 december 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven - Advocaat : mr. A.
De Bruyn.

zitter en verslaggever : de h. Screvens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

1----------------(1) Cass., 28 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 145).

-

419
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KAMER -

8 december 1983

1° WATERS -

WET VAN 10 JAN. 1977 HOUDENDE REGELING VAN DE SCHADELOOSSTELLING VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HET WINNEN EN HET POMPEN VAN GRONDWATER, ART. 1, EERSTE LID.

2° WATERS -

WET VAN 10 JAN. 1977 HOUDENDE REGELING VAN DE SCHADELOOSSTELLING VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HET WINNEN EN HET POMPEN VAN GRONDWATER, ART. 1, TWEEDE LID DRAAGWIJDTE.

3° WATERS -

WET VAN 10 JAN. 1977 HOUDENDE REGELING VAN DE SCHADELOOSSTELLING VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HET WINNEN EN HET POMPEN VAN GRONDWATER, ART. 1, EERSTE LID - BEVESTIGING
DAT ZOWEL TUSSEN HET WINNEN OF HET
POMPEN VAN GRONDWATER EN DE DALING
VAN DE GRONDWATERLAAG, ALS TUSSEN DE
DALING EN DE BOVENGRONDSE SCHADE EEN
OORZAKELIJK VERBAND VEREIST IS - GEEN
STRIJDIGHEID MET DE BEVESTIGING DAT
TUSSEN HET WINNEN OF HET POMPEN VAN
GRONDWATER
EN
DE
BOVENGRONDSE
SCHADE EEN OORZAKELIJK VERBAND VEREIST IS.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN WET VAN 10 JAN. 1977 HOUDENDE REGELING
VAN
DE
SCHADELOOSSTELLING
VOOR
SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET WINNEN
EN HET POMPEN VAN GRONDWATER, ART. 1,
EERSTE LID - BEVESTIGING DAT ZOWEL TUSSEN HET WINNEN OF HET POMPEN VAN
GRONDWATER EN DE DALING VAN DE
GRONDWATERLAAG, ALS TUSSEN DIE DALING
EN DE BOVENGRONDSE SCHADE EEN OORZAKELIJK VERBAND VEREIST IS - GEEN STRIJDIGHEID MET DE BEVESTIGING DAT TUSSEN
HET WINNEN OF POMPEN VAN GRONDWATER
EN DE BOVENGRONDSE SCHADE EEN OORZAKELIJK VERBAND VEREIST IS.

1° Hoewel art. 1, eerste lid wet van
10 jan. 1977 houdende regeling van de
schadeloosstelling voor schade veroor-

zaakt door het winnen en het pompen
van grondwater een stelsel van
objectieve aansprakelijkheid invoert
ten aanzien van de exploitant van de
grondwaterwinning en de bouwheer
van openbare of private werken die
door hun toedoen de daling van de
grondwaterlaag veroorzaken, sluit die
bepaling geenszins uit dat een oorzakelijk verband vereist is tussen het
winnen of pompen van grondwater dat
de daling van de laag heeft veroorzaakt, en de schade die daardoor
bovengronds aan onroerende goederen
wordt aangebracht.

2o Wanneer verschillende exploitanten of

bouwheren door hun gezamenlijk winnen of pompen van grondwater de
grondwaterlaag hebben doen dalen
stelt art. 1, tweede lid, wet van 10 jan:
1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt
door het winnen en het pompen van
grondwater hen solidair aansprakelijk
voor de door die activiteit veroorzaakte
schade; die bepaling doet geen afbreuk
aan de vereiste dat er tussen de activiteit van elke exploitant of bouwheer
en de bovengrondse schade een oorzakelijk verband moet bestaan. om een
van de exploitanten of bouwheren, die
door hun gezamenlijk toedoen een
daling van de waterlaag hebben veroorzaakt, aansprakelijk te kunnen stellen voor de bovengrondse schade moet
wor_dfj!n. aangetoond dat zonder zijn
activiteit, de schade zoals zij zich in
concreto heeft voorgedaan, niet zou
zijn ontstaan.

3° en 4° Niet tegenstrijdig is het ener-

zijds, te beslissen dat aanspr~kelijk
heid, bepaald bij art. 1 wet van 10 jan.
1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt
door het winnen en het pompen van
grondwater afhankelijk is van een oorzakelijk verband, zowel tussen het
winnen of pompen van grondwater en
de daling van de grondwaterlaag als
tussen dat verschijnsel en de bovengrondse schade en, anderzijds te
beslissen dat die aansprakelijkheid
afhankelijk is van een globaal oorzakelijk verband tussen het winnen of
pompen van grondwater en de bovengrondse schade.

-
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(BELGTSCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. SCARCERIAUX E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6904)

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

Gelet op het bestre2 februari 1982 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de wet van
10 januari 1977 houdende regeling van
de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen
van grondwater, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet;
doordat het bestreden vonnis beslist :
1° dat rle aansprakelijkheid van de
exploitant van de grondwaterwinning en
van de bouwheer bedoeld in artikel 1,
eerste lid, van de wet van 10 januari
1977 enkel bestaat als er een oorzakelijk
verband is tussen de daling van de
grondwaterlaag en de schade; 2° dat, met
toepassing van de equivalentie van de
voorwaarde, de eventuele aansprakelijkheid van eiser en van de derde, vierde
en vijfde verweerster ten aanzien van de
eerste en tweede verweerder als volgt
moet worden geregeld : « a) indien de
schade door toedoen van een enkele persoon is veroorzaakt, dan is hij aansprakelijk; b) meer dan een waterwinner is
aansprakelijk als ieder van hen door zijn
toedoen alleen de schade heeft kunnen
veroorzaken; c) wanneer de schade door
toedoen van een of verschillende waterwinners apart beschouwd kon ontstaan,
heeft elke andere waterwinner die door
zijn toedoen alleen de schade niet kon
veroorzaken, niet deelgenomen aan de
schadeverwekkende handeling en zijn
aansprakelijkheid komt derhalve niet in
het gedrag; d) wanneer door toedoen van
elke waterwinner afzonderlijk de schade
niet kon worden veroorzaakt, dient te
worden beschouwd dat alle waterwinners, die door hun toedoen de daling van
de grondwaterlaag hebben veroorzaakt,
door hun gezamenlijk toedoen die daling
en bijgevolg de schade hebben veroorzaakt », en doordat het op grond van die
regels de opdracht van de deskundigen
heeft vastgesteld,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van
de wet van 10 januari 1977 bepaalt : << De
exploitant van de grondwaterwinning en

de bouwheer van openbare of private
werken die door hun toedoen de daling
va~ d~ grondwaterlaag veroorzaken, zijn
ob]ectlef aansprakelijk voor de schade
die daardoor bovengronds aan onroerende goederen, grond en beplantingen
inbegrepen, wordt aangebracht of die
aan bestaande ~rondwaterwinningen van
meer dan 10 m dag wordt veroorzaakt"
zij die door hun gezamenlijk toedoen d~
daling van een grondwaterlaag veroorzaken, zij solidair aansprakelijk voor de
daardoor veroorzaakte schade »; uit die
bepaling duidelijk blijkt dat de exploitant van de grondwaterwinning of de
bouwheer van werken aansprakelijk is
voor de bovengrondse schade, wanneer
is aangetoond dat door hun toedoen de
daling van de grondwaterlaag is veroorzaakt; met andere woorden om hun
<< objectieve » aansprakelijkheid in het
gedrang te brengen, niet bovendien moet
worden aangetoond dat door hun toedoen de schade is ontstaan; de wetgever
bovendien de solidaire aansprakelijkheid
heeft willen invoeren van allen die door
hun toedoen tot de daling van de grondwaterlaag hebben bijgedragen; de wetgever door die dubbele bepaling de bewijslast van de getroffenen heeft willen
verlichten, nu zij het bestaan van een
noodzakelijk oorzakelijk verband tussen
de respectieve handelingen van de
genoemde exploitanten en bouwheren en
de bovengrondse schade niet moeten
aantonen; de schadelijders immers, zoals
in de wetsgeschiedenis wordt gezegd,
moeilijk, zo niet onmogelijk, kunnen
aantonen wie de grondwaterlaag heeft
doen dalen (beneden het kritieke punt)
en bijgevolg de bovengrondse schade
heeft veroorzaakt; daaruit volgt dat het
bestreden vonnis, door te beslissen dat
diegene door wiens toedoen de grondwaterlaag is gedaald, enkel aansprakelijk is
<< in zoverre, in concreto, een oorzakelijk
verband bestaat tussen die daling en de
schade >>, en ook op voorwaarde dat door
zijn toedoen alleen de schade kon worden veroorzaakt, behoudens het geval
waar ook het pompen door anderen niet
zou volstaan hebben om de schade te
veroorzaken, artikel 1 van de wet van
10 januari 1977 schendt, nu die bepaling
de. objectieve _en solidaire aansprakelijkheld van al d1egenen die door hun gezamenlijk toedoen de daling van de grondwaterlaag hebben veroorzaakt, niet
afhankelijk stelt van het bewijs dat er
een oorzakelijk verband bestaat tussen
elke activiteit afzonderlijk en de schade
en evenmin van de voorwaarde dat di~

- 421 activiteit volstond om de schade te ver- waarden, dat het bestaan van een oorzakelijkheidsverband tussen het pompen of
oorzaken;
tweede onderdeel, artikel 1 van de wet het winnen en de schade moet worden
van 10 januari 1977 precies een afwij- aangetoond om de aansprakelijkheid van
king heeft ingevoerd op de strikte toe- de exploitant van de grondwaterwinning
passing van de equivalentie van de voor- of de aannemer van werken in het
waarden, door te bepalen dat al diegenen gedrang te brengen; daaruit volgt dat het
die door hun gezamenlijk toedoen heb- bestreden vonnis niet regelmatig met
ben bijgedragen tot de daling van een redenen is omkleed in zoverre het een
grondwaterlaag, aansprakelijk zijn ten tegenstrijdigheid tussen de motivering
aanzien van degenen die bovengrondse en de beslissing, of althans een dubbelschade hebben geleden, ook al is niet zinnige motivering, bevat (schending van
aangetoond dat de activiteit van de ene artikel 97 van de Grondwet) :
of de andere, afzonderlijk beschouwd,
Over de grond van niet-ontvankezou volstaan hebben om die daling en de
daaruit voortvloeiende schade te veroor- lijkheid door verweerster, naamloze
zaken; daaruit volgt dat het bestreden vennootschap « Cimenteries C.B.R.
vonnis, door te beslissen dat de equiva- Cementbedrijven », tegen het eerste
lentie van de voorwaarden zonder enige onderdeel van het middel opgeworbeperking van toepassing is op de pen en hieruit afgeleid dat dit
objectieve aansprakelijkheid van de onderdeel onprecies en duister is,
waterwinners, ingesteld bij de wet van nu daaruit niet met zekerheid blijkt
10 januari 1977 en dat, derhalve, in de
ondersteiling dat de schade kon zijn ver- of eiser aan het bestreden vonnis de
oorzaakt door toedoen van een enkele schending van artikel 1 van de wet
waterwinner, elke andere waterwinner, van 10 januari 1977 verwijt omdat
door wiens toedoen aileen de schade niet het heeft beslist dat degene door
kon zijn veroorzaakt, niet aansprakelijk wiens toedoen de grondwaterlaag is
kan worden gesteld, de zin en draag- gedaald, slechts aansprakelijk is in
wijdte miskent van de objectieve aan- zoverre er, in concreto, een oorzakesprakelijkheid van aile waterwinners, Iijk verband bestaat tussen de
ingesteld bij artikel 1 van de wet van daling van de grondwaterlaag en de
10 januari 1977; het derhalve die bepaling schendt; bovendien de regel van de schade, dan wei omdat het heeft
equivalentie van de voorwaarden geens- beslist dat de objectieve aansprakezins impliceert dat is aangetoond dat de lijkheid enkel in het gedrang komt
handeling van elke waterwinner volstond wanneer, benevens het oorzakelijk
om de schade te veroorzaken; een water- verband tussen het pompen van het
winner, met toepassing van de equiva- water en de daling van de grondwalentie van de voorwaarden, aansprake- terlaag, ook nog een oorzakelijk verlijk is wanneer hij mede de daling van band tussen die activiteit en de
de grondwaterlaag heeft veroorzaakt,
ook al kon door zijn toedoen aileen die . schade wordt aangetoond :
daling niet veroorzaakt worden; daaruit
Overwegende dat het middel, na
volgt dat het bestreden vonnis, door te te hebben vooropgesteld dat volgens
beslissen dat een waterwinner enkel
aansprakelijk kan zijn indien zijn hande- de wet van 10 januari 1977 de exploiling « volstond om de schade te veroorza- tant van de grondwaterwinning en
ken "• het beginsel van de equivalentie de bouwheer van openbare of privan de voorwaarden onjuist toepast vate werken aansprakelijk zijn voor
(schending van de artikelen 1382 en 1383 de bovengrondse schade wanneer is
van het Burgerlijk Wetboek);
aangetoond dat door hun toedoen de
derde onderdeel, het tegenstrijdig of grondwaterlaag is gedaald, dat zij
althans dubbelzinnig is erop te wijzen, met andere woorden objectief aanenerzijds, dat wanneer de daling van de sprakelijk zijn, ook als is bovendien
grondwaterlaag is vastgesteld, met niet aangetoond dat door hun toebetrekking tot het oorzakelijkheidsverband enkel nog het verband tussen het doen de schade is veroorzaakt, aan
pompen en de daling van de grondwater- het bestreden vonnis voornamelijk
laag moet worden aangetoond, en te verwijt dat het aan de wet een verbeslissen, anderzijds, met toepassing van eist heeft toegevoegd die daarin niet
de regel van de equivalentie der voor- is vervat, te weten p.et bestaan van

- 422 Overwegende dat, anderzijds, artieen oorzakelijk verband tussen het
winnen of pompen van water en de kel 1, tweede lid, van de voornoemde wet, wanneer er verschilbovengrondse schade;
Dat eiser aldus in dit onderdeel lende exploitanten of bouwheren
van het middel duidelijk aangeeft zijn die door hun gezamenlijk winwat aan de bestreden beslissing nen of pompen van grondwater de
grondwaterlaag hebben doen dalen,
wordt verweten;
Dat de grond van niet-ontvanke- hen solidair aansprakelijk stelt voor
lijkheid niet kan worden aangeno- de door die activiteit veroorzakte
schade; dat die bepaling evenmin
men;
afbreuk doet aan de vereiste van
Wat betreft het eerste en het een oorzakelijk verband tussen de
tweede onderdeel samen :
activitei van elke exploitant of
Over de grief afgeleid uit de bouwheer en de bovengrondse
schending van de artikelen 1382 en schade; dat, om een van de exploi1383 van het Burgerlijk Wetboek, tanten of bouwheren, die door hun
die in het tweede onderdeel aan het gezamenlijk toedoen een daling van
vonnis wordt verweten omdat het de waterlaag hebben veroorzaakt,
beslist dat een « winner » van aansprakelijk te kunnen stellen
grondwater enkel aansprakelijk kan voor de bovengrondse schade, moet
zijn als door zijn toedoen aileen de worden aangetoond dat zonder zijn
bovengrondse schade kan veroor- activiteit de schade, zoals zij zich in
zaakt zijn :
concreto heeft voorgedaan, niet zou
Overwegende dat het middel op zijn ontstaan;
een onjuiste uitlegging van het vonOverwegende dat de beslissingen
nis is gegrond, nu het oordeelt dat, van het in het middel bekritiseerde
althans in die onderstelling, de vonnis die regels juist toepassen en
« winner » van grondwater aanspra- derhalve artikel 1 van de wet van
kelijk is;
10 januari 1977 niet schenden;
Dat het tweede onderdeel van het
Dat dienaangaande de eerste twee
middel
dienaangaande feitelijke onderdelen van het middel naar
grondslag mist;
recht falen;
Over de andere grieven
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, hoeOver de tegen het vonis gerichte
wei artikel 1, eerste lid, van de wet grief van dubbelzinnigheid :
van 10 januari 1977 een stelsel van
Overwegende dat het derde onderobjectieve aansprakelijkheid invoert dee! van het middel, nu het niet verten aanzien van de exploitant van duidelijkt waarin de aangevoerde
de grondwaterwinning en de bouw- dubbelzinigheid bestaat, dienaanheer van openbare of private wer- gaande niet ontvankelijk is;
ken die door hun toedoen de daling
Over de tegen het vonnis gerichte
van de grondwaterlaag veroorzaken,
die bepaling geenszins uitsluit dat grief van tegenstrijdigheid :
er een oorzakelijk verband moet
Overwegende dat het niet tegenzijn tussen het winnen of pompen strijdig is, enerzijds, de aansprakevan grondwater dat de daling van lijkheid bepaald bij artikel 1 van de
de laag heeft veroorzaakt en de wet van 10 januari 1977 afhankelijk
schade die daardoor bovengronds te stellen van een dubbel oorzakeaan onroerende goederen wordt aan- lijk verband tussen het winnen of
gebracht; dat die bepaling enkel pompen van grondwater en de
betekent dat het bestaan van een daling van de grondwaterlaag en
fout niet langer vereist is om de tussen dit verschijnsel en de bovenaansprakelijkheid van de exploitant grondse schade en, anderzijds, te
of de bouwheer in gedrang te bren- beslissen dat die aansprakelijkheid
gen;
afhankelijk is van het bestaan van

-

423 -

een globaal oorzakelijk verband tus- 2° HOGER BEROEP
BURGERLIJKE
sen het winnen of pompen van
ZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP - VERPLICHTING OM, OP STRAFFE VAN NIETIGgrondwater en de bovengrondse
HEID, IN DE AKTE VAN HOGER BEROEP DE
schade;
PLAATS TE VERMELDEN WAAR DE GEDAAGDE
Dat dienaangaande het derde
IN HOGER BEROEP AKTE MOET LATEN
onderdeel- van het middel feitelijke
NEMEN VAN ZIJN VERKLARING VAN VERgrondslag mist;
SCHIJNING - SANCTIE.
Overwegende dat wegens de verwerping van het cassatieberoep de 1' en 2' De niet-inachtneming van de
verplichting om, op straffe van nietigvorderingen tot bindendverklaring
heid, in de akte van hager beroep de
van het arrest bij gebrek aan belang
plaats te vermelden waar de gedaagde
niet ontvankelijk zijn;
in hager beroep akte moet laten ne-

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep en de vorderingen tot
bindendverklaring van het arrest;
veroordeelt eiser in de kosten, met
uitzondering van de kosten van de
vorderingen tot bindendverklaring
van het arrest die ten laste blijven
van verweerster, de naamloze vennootschap « Cimenteries C.B.R.
Cementbedrijven ».
8 december 1983 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie (1) van de h.
Velu, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Bruyn, Dassesse, Van Ommeslaghe.

Nr. 197
1'

KAMER -

9 december 1983

1° V RDERING IN RECHTE-

men van zijn verklaring van verschijning Jeidt alleen dan tot nietigverklaring van de proceshandeling indien het
verzuim de belangen schaadt van de
partij die de exceptie opwerpt (1).
(Artt. 861, 862 en 1057 Ger.W.)

(• COLVER " P.V.B.A.
T. GOFFIN, « HADEWYCH " P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3717)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 3 april 1981 en op
28 januari 1982 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 861, 862, inzonderheid § 1, aanhef en 5', en 1057,
inzonderheid aanhef en 6', van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest van 3 april 1981 het
hoger beroep van de verweerders ontvankelijk verklaart, hoewel het vaststelt
dat de vermelding in het verzoekschrift
tot hoger beroep, voorgeschreven door
artikel1057, 6', van het Gerechtelijk Wethoek, « terzake foutief en dus onregelmatig (is) », op grond dat deze onregelmatigheid niet valt onder de toepassing van

BURGER-1----------------

LIJKE ZAKEN - EXCEPTIE VAN NIETIGHEID
VAN EEN PROCESHANDELING - VERPLICHTING OM IN DE AKTE VAN HOGER BEROEP DE
PLAATS TE VERMELDEN WAAR DE GEDAAGDE
IN HOGER BEROEP AKTE MOET LATEN NEMEN VAN ZIJN VERKLARING VAN VERSCHIJNING - SANCTIE.

------------------1
Nota arrest nr. 196 :
(1) Zie de verwijzingen in de conclusie van
adv.-gen. Velu in Bull. en Pas., 1984, I, nr. 196.

Nota arrest nr. 197 :
(1) Zie Cass., 23 mei 1975 (A.C., 1975, 1011).
De verplichting om in de akte van hoger
beroep de plaats te vermelden waar de
gedaagde in hoger beroep akte moet laten
nemen van zijn verklaring van verschijning,
voorgeschreven bij art. 1057, 6', Ger.W., mag
niet worden verward met de verplichting om
in de akte van hoger beroep de rechter in
hoger beroep te vermelden. Dit voorschrift
staat in art. 1057, 5', van hetzelfde wetboek en
de sanctie in art. 862, 5', van dat wetboek.
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artikel 862 van het Gerechtelijk Wethoek, maar geheurlijk onder de toepassing van artikel 861 van het Gerechtelijk
Wethoek, wanneer de gei:ntimeerde
hewijst dat de aangeklaagde onregelmatigheid haar helangen schaadt;
terwijl artlkel 862, § 1, aanhef en 5",
van het Gerechtelijk Wetboek hepaalt
dat de regel van artikel 861 niet geldt
voor een verzuim of een onregelmatigheid betreffende de aanwijzing van de
rechter die van de zaak kennis moet
nemen; uit artikel 1057, aanhef en 6", van
hetzelfde wethoek volgt dat de nietigheidssanctie gesteld wordt op een onregelmatigheid in de vermelding van de
plaats waar de gedaagde in hoger beroep
akte moet laten nemen van zijn verklaring van verschijning; deze onregelmatigheid uiteraard betrekking heeft op « de
aanwijzing van de rechter die van de
zaak kennis moet nemen », en zij derhalve een geval is als bedoeld in artikel 862, § 1, 5", van het Gerechtelijk Wethoek, zodat het arrest van 3 april 1981,
door te beslissen dat de onregelmatigheid met betrekking tot een door artikel 1057, 6", van het Gerechtelijk Wethoek voorgeschreven vermelding, niet
valt onder toepassing van artikel 862 van
hetzelfde wethoek, maar geheurlijk,
onder toepassing van artikel 861 van dit
wethoek, niet wettelijk verantwoord is
(schending van de artikelen 861, 862, inzonderheid § 1, aanhef en 5", en 1057, in
het hijzonder aanhef en 6", van het
Gerechtelijk Wethoek) :
Overwegende dat, luidens artikel 861 van het Gerechtelijk Wethoek, de rechter een proceshandeling alleen dan nietig kan verklaren
indien het aangeklaagde verzuim of
de aangeklaagde onregelmatigheid
de belangen schaadt van de partij
die de exceptie opwerpt;
Overwegende dat het niet-naleven
van de door artikel 1057, 6°, van het
Gerechtelijk Wetboek op straffe van
nietigheid opgelegde verplichting
om in de akte van hager beroep « de
plaats waar de gedaagde in hager
beroep akte moet laten nemen van
zijn verklaring van verschijning »
niet vermeld staat in artikel 862; dat
derhalve de regel van artikel 861
geldt;
Dat het middel faalt naar recht;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1135,
1142 en 1146 tot en met 1155, inzonderheid 1149 tot en met 1151, van het Burgerlijk Wethoek, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van 28 januari 1982
de vordering van eiseres, in zoverre
steunt op een overtreding op artikel 2, 4",
van het lastgevingscontract, ongegrond
verklaart, hoewel het hewijs van die
overtreding door het arrest geleverd
wordt geacht, op grond : dat het niet
vaststaat dat de overtredingen hehhen
plaatsgehad v66r 2 juni 1977, datum
waarop eiseres zelf is overgegaan tot
« verbreking van het contract »; dat deze
verhreking normaal volledige uitwerking
zou hehhen na verloop van een periode
van zes maanden (artikel 7, 3", van de
overeenkomst), maar op initiatief van
eiseres zelf een voldongen feit werd op
10 oktoher 1977, nadat deze laatste had
vastgesteld dat de « samenwerking in
feite een einde » had genomen; dat in
deze omstandigheden niet kan gesteld
worden dat die overtredingen oorzaak of
aanleiding waren tot het verhreken van
de samenwerking tussen de partijen op
2 juni 1977 of nadien; dat zij geen grand
vormen voor de vordering van eiseres,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest in
het onzekere laat of het heeft willen
beslissen dat de door hem vastgestelde
overtredingen hadden plaatsgevonden
v66r dan wel na 10 oktoher 1977, datum
waarop, hlijkens de hewoordingen van
het arrest, de << verhreking » van de overeenkomst tussen partijen een << voldongen feit » werd, zodat het arrest door een
dubbelzinnigheid in de motieven is aangetast en derhalve niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, in de mate dat valgens het arrest de vastgestelde overtredingen zouden plaatsgevonden hebben
v66r 10 oktober 1977, zulks geheurd zou
zijn v66rdat, blijkens de bewoordingen
van het arrest, de << verbreking » van de
overeenkomst tussen partijen een << voldongen feit >> werd; de overtredingen, in
die veronderstelling, met andere woorden zouden plaatsgevonden hebhen tijdens de « opzeggingsperiode » van de
overeenkomst, dit is de periode vanaf de
<< verhreking >> van de overeenkomst door
eiseres tot op het ogenblik dat de << verhreking ,, volledige uitwerking zou hebben; de wederzijdse verhintenissen van
partijen, overeenkomstig artikel 1134
. van het Burgerlijk Wethoek, tijdens die
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periode nog steeds dienden nagekomen
te worden; een overtreding van de overeenkomst, in die periode, nog steeds aanleiding zou kunnen geven tot een contractuele aansprakelijkheid van de
betrokken partij; zodat het arrest, door
te beslissen dat overtredingen, die zouden gepleegd zijn v66r 10 oktober 1977,
geen grond kunnen vormen voor de vordering van eiseres, aan de tussen de partijen gesloten overeenkomst niet de
gevolgen toekent die zij werkelijk tussen
partijen heeft, aldus de verbindende
kracht van die overeenkomst miskent en
derhalve niet wettelijk verantwoord is
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, ieder niet-uitvoeren
of foutief uitvoeren van een contractuele
verbintenis, overeenkomstig de artikelen 1135 en 1142 van het Burgerlijk Wethoek, aanleiding kan geven tot schadevergoeding; schadevergoeding, in het
algemeen, overeenkomstig artikel 1149
van het Burgerlijk Wetboek, bestaat in
het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en in de winst die hij heeft moeten
derven, behoudens de door de wet
gestelde uitzonderingen en beperkingen;
geen enkele terzake toepasselijke wetsbepaling de schadevergoeding afhankelijk stelt van een fout die van die aard is
dat zij oorzaak of aanleiding zou geweest
zijn tot « het verbreken van de samenwerking tussen de partijen »; zodat het
arrest, dat de vordering tot schadevergoeding van eiseres ongegrond verklaart,
op grond dat de door het arrest vastgestelde overtredingen geen oorzaak of
aanleiding waren tot het verbreken van
de samenwerking tussen de partijen,
schending inhoudt van de regelen inzake
contractuele aansprakelijkheid, meer
bepaald van de artikelen 1135, 1142 en
1146 tot en met 1155, inzonderheid 1149
tot en met 1151 van het Burgerlijk Wethoek:

ben plaatsgevonden, geen grond
kunnen vormen voor de vordering
van eiseres, zodat het Hof de wettigheid van de beslissing niet kan nagaan;
Dat de onderdelen gegrond;

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het derde onderdeel van
het tweede middel en op het derde
middel die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden, verwerpt de voorziening tegen het arrest van 3 april
1981; vernietigt het bestreden arrest
van 28 januari 1982, in zoverre. het
uitspraak doet over de vordering
van eiseres en over de desbetreffende kosten; verwerpt de voorziening tegen dat arrest voor het overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 28 januari 1982; veroordeelt eiseres iri 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 het Hof
van Beroep te Antwerpen.
9 december 1983 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Delva Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Hutzler.

W at het eerste en het tweede
Nr. 198
onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest in het
ongewisse laat of het beslist dat de
1e KAMER - 9 december 1983
overtredingen van artikel 2, 4°, van
het « lastgevingscontract » hadden
plaatsgevonden na 10 oktober 1977, 1° HOGER BEROEP- AKTE VAN HOGER
tijdstip waarop eiseres zelf een
BEROEP - AKTE ONDERTEKEND DOOR EEN
einde maakte aan de overeenkomst,
ADVOCAAT- OPTREDEN VAN DE ADVOCAAT
ALS GEVOLMACHTIGDE - GELD!GE AKTE.
dan wel beslist dat die overtredingen, die het bewezen acht, ook al
mochten ze tijdens de opzeggings- 2° ADVOCAAT
AKTE
VAN
HOGER
termijn en v66r 10 oktober 1977 hebBEROEP - AKTE ONDERTEKEND DOOR EEN
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ADVOCAAT- OPI'REDEN VAN DE ADVOCAAT
ALS GEVOLMACHTIGDE - GELDIGE AKTE.

1981 opdracht zouden gegeven hebben de
akte ook namens Verheyen te ondertekenen, aan deze nietigheid geen afbreuk
1o en 2o Een advocaat kan als gevolmach- doet (schending van de artikelen 440,
tigde optreden in een verzoekschrift tweede lid, 860, 861, 862, § 1, 2", 1042,
tot hoger beroep, zonder dat hij van 1056, 2°, en 1057 van het Gerechtelijk
enige volinacht moet doen blijken. Wetboek);
(Art. 440, tweede lid, Ger.W.)
tweede onderdeel, verweerster Van
Peer nagelaten heeft Verheyen in het
geding in hoger beroep te betrekken,
(SMITS T. VERHEYEN, VAN PEER)
zodat haar beroep niet toelaatbaar was
(schending van artikel 1053, tweede tot
ARREST
vierde lid, van het Gerechtelijk Wethoek) :
(A.R. nr. 3872)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 juni 1982 in hoger
beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 440, tweede
lid, 860, 861, 862, § 1, 2°, 1042, 1053,
tweede tot vierde lid, 1056 en 1057 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het door
de verweerders ingestelde hoger beroep
toelaatbaar verklaart op grond; dat Verheyden gewis gedingpartij is in hoger
beroep; dat uit de brief van 9 maart 1981
ondubbelzinnig blijkt dat de raadsman
van Van Peer opdracht had ook namens
Verheyen hoger beroep aan te tekenen;
dat het tweede opgeworpen middel derhalve geen voorwerp meer heeft,
terwijl, eerste onderdeel, het hoger
beroep ingesteld werd bij akte van
26 mei 1981 door Verheyen Marcel, hebbende als raadsleden mrs. Van den
Brande en Verdoodt, advocaten te
Mechelen, Augustijnenstraat 22, en door
Van Peer Philomena, hebbende als
raadsman mr. P. Hermans, advocaat,
wonende te Lier, Kerkstraat 13/15, en
deze akte enkel ondertekend is door
advocaat Hermans die optreedt namens
Van Peer; dientengevolge deze akte nietig is inzake het hoger beroep ingesteld door Verheyen, daar ze noch door
hemzelf noch door een advocaat, voor
hem optredend, werd ondertekend; de
ondertekening van de akte van hoger
beroep door of voor de beroeper een op
straffe van nietigheid voorgeschreven
formaliteit is en de akte zelf de naleving
van deze formaliteit door zich zelf moet
aantonen hetgeen ter zake niet het geval
is; dientengevolge het feit dat de advocaten Van den Brande en Verdoodt aan
advocaat Hermans bij brief van 9 maart

Overwegende dat de rechtbank
impliciet doch zeker beslist dat mr.
P. Hermans, advocaat, het verzoekschrift tot hoger beroep heeft
ondertekend uit naam van Verheyen
Marcel, hebbende als raadslieden
mrs. Van den Brande en Verdoodt,
en uit naam van Philomena Van
Peer, hebbende als raadsman mr.
Hermans zelf;
Overwegende dat een advocaat als
gevolmachtigde kan optreden in een
verzoekschrift tot hoger beroep, zonder dat hij van enige volmacht moet
doen blijken; dat ten deze de rechtbank overigens vaststelt dat « uit de
brief van 9 maart 1982 ondubbelzinnig blijkt dat de raadsman van Van
Peer opdracht had ook namens Verheyen hoger beroep aan te tekenen »;
Overwegende dat uit wat voorafgaat blijkt dat mr. Hermans niet
enkel tekende als raadsman van
Van Peer, maar tevens als gevolmachtigde van Verheyen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de brief van Van Peer
Philomena die zonder advocaat bij
het Hof en laattijdig op de griffie
werd neergelegd, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos. ten.
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9 december 1983 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureurgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 199
1'

KAMER -

9 december 1983

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN

NUTI'E GOED ZELF.

WAARDE VAN HET ONTEJGENDE
GEVOLGEN VAN DE ONTEJGENING

2° STEDEBOUW

ONTEIGENING
STREEK-, GEWEST- OF GEMEENSCHAPPELJJK
PLAN VAN AANLEG REGELMATIG GOEDGEKEURD - GEVOLGEN VAN DE ONTEIGENING
ZELF.

1° Bij onteigening ten algemenen nutte

mag voor het bepalen van de vergoeding geen rekening worden gehouden
met de gevolgen veroorzaakt door de
onteigening zelf (1).
2o Bij het bepalen van de waarde van

een perceel, onteigend ter verwezenlijking van een goedgekeurd streek-,
gewest- of gemeentelijk plan van aanJeg, is het verboden om rekening te
houden met de waardevermeerdering
of -vermindering die voortvloeit uit de
voorschriften van zulk een plan (2).
(Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 31.)
(BELGJSCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. VAN DEN EYNDE, LUYTEN)
ARREST

(A.R. nr. 3903)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 1982 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 11 en 97 van
------------------1
:(1} en (2} Zie
Cass., 20 sept. 1979
(A.C., 1979-80, nr. 46}.
.

de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 10, 11 van de wet
houdende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen, vervat in artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen te algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, 2,
§ 2, 31 van de organieke wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, en 1 van het ministerieel besluit
van de Minister van Openbare Werken
van 15 oktober 1975 (Belgisch Staatsblad
15 november 1975) houdende voorlopige
vaststelling van het ontwerp-gewestplan
Herentals-Mol,

doordat het arrest, voor de zogenaamde « overige oppervlakte "• met
name de percelen boomgaard en hooiland gelegen naast het huis van verweerder en groot 29 aren 50 centiaren, oordeelt dat « het overduidelijk is >> dat deze
grond « het karakter had van bouwgrond >> en deze beoordeling motiveert
met de overwegingen : « dat het voorontwerp van gewestplan opgesteld in
1966-67, voorziende dat de eigendom in
de natuurrekreatiezone zou liggen ... en
welk voorontwerp van gewestplan vastgelegd werd bij ministerieel besluit van
15 oktober 1975, zonder invloed is op de
aard van bouwgrond welke het onteigend goed altijd gehad en bewaard heeft
... (dat) de deskundige in zijn verslag
verklaart dat een verkaveling van deze
gronden mogelijk was zonder dat ertegen bezwaar kon ingediend worden vooraleer het voorontwerp van gewestplan,
opgesteld in 1966-67 en vastgelegd in
1975, van kracht werd >>,
en doordat het arrest, na deze hoedanigheid van bouwgrond te hebben vastgesteld, beslist dat de onteigeningsvergoeding moet bepaald worden met
inachtneming van deze hoedanigheid,
overwegende « dat, gezien de aard van
de grond, het niet dienstig is na te gaan
of er een causaal verband bestaat tussen
deze onteigening en de bestemming van
de gronden die vroeger in de verschillende stadia van gewestpannen werd
bepaald; dat ... geen rekening mag
gehouden worden met een erfdienstbaarheid non aedificandi welke volgens het
gewestplan opgelegd wordt >>,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
aldus in het onzekere laat of het stedebouwkundig statuut van de onteigende
gronden op de datum van de onteigening
(koninklijk besluit van 18 augustus 1976,
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waardebepaling op 26 oktober 1976) door
een voorontwerp dan wel door een bij
ministerieel besluit vastgelegd antwerp
van gewestplan bepaald was, waaruit
blijkt dat de motivering van het arrest
een dubbelzinnigheid inhoudt, die met
een ontbreken van motivering gelijkstaat (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, indien het arrest zo
uit te leggen is dat het enkel een voorontwerp van gewestplan in acht heeft
genomen, het de termen en de betekenis
heeft miskend van het ministerieel
besluit van 15 oktober 1975, gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 15 november 1975, dat in duidelijke termen een
ontwerp (en niet een voorontwerp) van
gewestplan goedkeurt en vastlegt, waaruit blijkt dat het arrest, door deze akte
als « voorontwerp » te kwalificeren, de
bewijskracht ervan schendt (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), en tevens de
verordenende kracht van dit ministerieel
besluit zelf miskent (schending van dit
besluit);
derde onderdeel, een bij ministerieel
besluit vastgelegd antwerp van gewestplan krachtens artikel 2, § 2, van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw dezelfde verbindende kracht
heeft als een bij koninklijk besluit goedgekeurd gewestplan; wanneer de onteigening niet plaatsgrijpt ter verwezenlijking
van de stedebouwkundige voorschriften
van een plan van aanleg, de onteigeningsvergoeding moet vastgelegd worden
rekening houdende met het stedebouwkundig statuut van het goed op de datum
van de onteigening, zodat het causaal
verband tussen de onteingening en de
bestemming van de gronden wel diende
nagegaan te worden, waaruit blijkt dat
het arrest, door dit te verzuimen, een
onjuiste toepassing maakt van artikel 31
van de organieke wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw, en het
grondwettelijk begrip van billijke vergoeding miskent (schending van voornoemd
artikel 31 en van artikel 11 van de
Grondwet); de hoedanigheid van bouwgrond van een onteigend goed, wanneer
de onteigening niet plaatsgrijpt ter verwezenlijking van een plan van aanleg,
niet mag bepaald worden volgens de toestand v66r het in werking treden van ,

een voor de onteigening uitgevaardigd
ontwerp-gewestplan, hetgeen het arrest
blijkt te doen met de overwegingen dat
het « (voor)ontwerp van gewestplan zonder invloed 1s op de aard van de bouwgrond welke het onteigend goed altijd
gehad en bewaard heeft », en dat valgens de deskundige een verkaveling
mogelijk was « vooraleer het voorontwerp van gewestplan ... van kracht
werd », maar dat deze hoedanigheid, om
aanleiding te kunnen geven tot een
onteigeningsvergoeding, moet bestaan op
de datum waarop de onteigening voltrokken wordt, waaruit blijkt dat, door het
toekennen van een onteigeningsvergoeding berekend op een waarde als bouwgrond die niet verantwoord was, het
arrest de perken van een billijke vergoeding te buiten gaat (schending van artikel 1.1 van de Grondwet) en de wetsbepalingen schendt die aan het voorontwerp
van gewestplan verbindende kracht toekennen (schending van artikel 2, § 2, van
de bovenaangeduide wet van 29 maart
1962) en die voorschrijven dat de vergoeding zal berekend worden volgens de
waarde op de datum van de eigendomsoverdracht (schending van de artikelen 10 en 11 van de wet op de rechtspleging inzake onteigeningen, vervat in
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen);

vierde onderdeel, het arrest een inwendige tegenstrijdigheid bevat, door enerzijds te stellen dat het voorontwerp van
gewestplan opgesteld in 1966-67 « zonder
invloed is op de aard van bouwgrond
welke het onteigende goed altijd gehad
en bewaard heeft >>, en anderzijds verder
te beslissen dat « het niet dienstig is na
te gaan of een causaal verband bestaat
tussen deze onteigening en de bestemming van de gronden die vroeger in de
verschillende stadia van gewestplannen
werd bepaald >>, en verder nog dat « waar
appellanten {thans verweerders) recht
hebben op een billijke vergoeding, in
huidig geval geen rekening mag gehouden worden met een erfdienstbaarheid
non redificandi welke volgens het
gewestplan opgelegd wordt >>; deze motivering immers in het onzekere laat of op
dit goed thans nog daadwerkelijk mag
gebouwd worden, hetgeen de kwalificatie
als bouwgrond moet impliceren, dan wel
of deze mogelijkheid door het (voor)ontwerp van gewestplan ontnomen werd en
dit verlies in de onteigeningsvergoeding
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begrepen worden (schending van van een ontwerp-gewestplan, de in
artlkel 97 van de grondwet) :
het middel genoemde wetsbepalingen schendt;
W at de eerste twee onderdelen
Dat het derde onderdeel gegrond
betreft :
is;
Overwegende dat uit de context
van de aangehaalde consideransen,
Over het derde middel, afgeleid uit de
waarin sprake is onder meer van schending van de artikelen 1319, 1320 en
« verschillende stadia van gewest- 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de wederbeleggingsplannen » en van << het gewestelijk
plan», moet worden afgeleid dat het vergoeding bepaalt op 651.537 frank, met
arrest met << voorontwerp ... vastge- verwijzing naar de berekening in het
legd ... bij het ministerieel besluit vonnis van de vrederechter, op grond
de overweging dat deze vergoeding
van 15 oktober 1975 » wei bedoelt van
niet betwist werd,
het bij dat besluit goedgekeurd ontterwijl de conclusie die voor het hof
werp-gewestplan;
van beroep genomen werd, uitdrukkelijk
Dat de onderdelen feitelijke vermeldde « dat er geen redenen bestaan
om af te wijken van de berekening van
grondslag missen;
de wederbeleggingsvergoeding, zoals zij
in het vonnis a qua genomen werd », en
Wat het derde onderdeel betreft :
aldus uitdrukkelijk betwistte dat deze
Overwegende dat, bij onteigening vergoeding meer mocht bedragen dan
ten algemenen nutte, voor het bepa- 19,5 pet. van de waarde van de onteilen van de vergoeding geen reke- gende goederen, zoals in het vonnis
ning mag worden gehouden met de bepaald werd; waaruit blijkt dat het
gevolgen, inzonderheid de wijzigin- arrest de bewijskracht van de conclusie
gen van de kenmerken van perce- van eiser miskent;
len, veroorzaakt door de onteigening
zelf; dat het aldus ook verboden is,
Overwegende dat eiser het vonnis
ingevolge artikel 31 van de wet van van de vrederechter waarnaar zijn
29 maart 1962 houdende organisatie conclusie verwijst, niet overlegt;
van de ruimtelijke ordening en de
Dat het middel niet ontvankelijk
stedebouw, bij het bepalen van de is;
waarde van een perceel onteigend
ter verwezenlijking van een goedgekeurd streek-, gewest- of gemeentelijk plan van aanleg als bedoeld in
die wet, rekening te houden met de
Om die redenen, en ongeacht het
waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit de voorschrif- vierde onderdeel van het eerste midten van zulk een plan; dat daarente- del en het tweede middel die niet
gen geen enkele wettelijke bepaling tot ruimere cassatie kunnen leiden;
verbiedt dat, om de vergoeding te vernietigt het bestreden arrest, doch
bepalen die aan de eigenaar van een enkel voor zover het de waarde van
onteigend goed moet worden toege- de grand (29 a 50 ca) bepaalt op
kend, rekening wordt gehouden met 1.327.500 frank en de wederbelegde waardevermeerdering of -vermin- gingsvergoeding en wachtinterest op
dering die het gevolg is van zodanig grand van die waarde berekent, en
plan, wanneer de betrokken onteige- uitspraak doet over de kosten; verning niet strekt tot verwezenlijking werpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melvan zodanig plan;
ding zal worden gemaakt op de kant
Dat het arrest, nu het zonder enig van het gedeeltelijk vernietigde
onderscheid weigert rekening te arrest; veroordeelt eiser in een
houden met de - zij het niet defini- vierde van de kosten; houdt de ovetief verbindende voorschriften rige kosten aan en laat de beslissing
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daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.

ders beslissing eiser van het recht op
werkloosheidsuitkeringen uit te sluiten
voor een periode van vier weken, omdat
hij zonder wettige reden heeft geweigerd
een passende dienstbetrekking te aan9 december 1983 - 1' kamer - Voor- vaarden en aldus door eigen schuld of
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit- toedoen werkloos is gebleven, oordeelt
dat eisers betoog dat de aangeboden
ter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h. dienstbetrekking voor hem niet passend
Krings, procureur-generaal - Advocaat : was omdat hij op sommige zaterdagen
zou moeten werken, hetgeen in strijd is
mr. Claeys Bouuaert.
met zijn godsdienstige overtuiging als lid
van de Adventkerk van de zevende dag,
zowel in feite als in rechte niet gegrond
is, op grond, met name, « in rechte, dat
de geldigheid van de inschrijving als
werkzoekende afhankelijk is van de
voorwaarde dat de werkloze beschikbaar
Nr. 200
is voor de algemene arbeidsmarkt; dat
(eiser) door die inschrijving te vragen
derhalve heeft verklaard dat hij daar3' KAMER - 12 december 1983
voor beschikbaar was, en dat derhalve
niet kan worden aangenomen dat hij een
WERKLOOSHEID - WERKNEMER WERK- dienstbetrekking weigert op grand van
een reden die zijn algemene onbeschikLOOS GEWORDEN DOOR EIGEN TOEDOEN baarheid impliceert voor elke onderneWEIGERING PASSENDE DIENSTBETREKKING
ming waarvan de arbeidsregeling niet
TE AANVAARDEN - PASSENDE DIENSTBEmet zijn persoonlijke wensen overTREKKING - BEOORDELING DOOR DE RECHeenstemt; in feite, dat de strakke reliTER - GRENZEN.
gieuze onbuigzaamheid waarmee (eiser)
De rechter die uitspraak doet over de reageert op de hem aangeboden dienstredenen die een werkloze aanvoert om betrekking niet door zijn vroegere
de hem aangeboden dienstbetrekking levenshouding wordt bevestigd (... ); (dat)
te weigeren, moet die redenen in con- (eiser) zich door zijn inschrijving als
creto beoordelen door na te gaan in werkzoekende voor de algemene arbeidshoeverre ze op het ogenblik van de markt heeft beschikbaar gesteld, wat
weigering reeel zijn. (Art. 134, tweede impliceert dat hij op dat ogenblik niet
van oordeel was dat werken op zaterdag,
lid, 3", Werkloosheidsbesluit.)
wat op ~e arbeidsmarkt gebruikelijk is,
onveremgbaar was met zijn religieuze
overtuiging; (dat) niet wordt aangevoerd
(VANDEN BROECK T. RIJKSD!ENST VOOR
dat die oorspronkelijke houding intussen
ARBEIDSVOORZIENING)
wegens een verstrakking van zijn religieuze overtuiging ·zou zijn gewijzigd;
ARREST ( vertaling)
(dat) er derhalve geen aanwijzingen zijn
dat de betrekkelijke laksheid op het
(A.R. nr. 6850)
ogenblik van de aanvraag van de uitkeringen de plaats heeft geruimd voor de
RET HOF; - Gelet op het bestre- strakke houding op het ogenblik van de
den arrest, op 21 januari 1982 door aanbieding van de dienstbetrekking »,

het Arbeidshof te Brussel gewezen;

terwijl de werkloze, met toepassing
van het in het middel bedoelde artikel 13, vierde lid, de criteria van de passchending van de artikelen 133, inzon- sende dienstbetrekking niet kan aanvoederheid eerste en vierde lid, en 134, in- ren om zijn aanvaarding van dienstbezonderheid tweede lid, 3', van het konink- trekkingen, die hem nog niet zijn aangelijk besluit van 20 december 1963 betref- boden, te beperken tot die welke aan de
fende arbeidsvoorziening en werkloos- door hem bepaalde voorwaarden volheid,
doen; de werkloze, ingevolge de in het
doordat het arrest, om alle. beschikkin- middel bedoelde artikelen 133, eerste lid
gen te bevestigen van het vonnis dat het en 134, tweede lid, 3°, wanneer hem ee~
beroep had verworpen tegen verweer- bepaalde dienstbetrekking wordt aangeOver het eerste middel, afgeleid uit de
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boden, deze daarentegen mag weigeren
als zij niet passen is, waarbij het gewettigd karakter van de weigering wordt
beoordeeld op grond van de kenmerken
van de dienstbetrekking op het ogenblik
dat zij wordt aangeboden; derhalve het
hof, waarbij een beroep aanhangig is
tegen een sanctie genomen wegens weigering van een bepaalde dienstbetrekking, uit het feit dat eiser zich zonder
enig voorbehoud als werkzoekende heeft
ingeschreven, niet kan afleiden dat hij
op grond van zijn religieuze overtuiging
geen dienstbetrekking kon weigeren,
tenzij die overtuiging achteraf verstrakt
was (schending van aile in het middel
bedoelde bepalingen)
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
middel opgeworpen en afgeleid uit
het gebrek aan belang, doordat het
arrest naar recht is verantwoord
door de vaststelling dat de aan eiser
aangeboden dienstbetrekking passend was, op grond dat volgens het
werkrooster op zaterdag moest worden gewerkt wat met het algemeen
arbeidsregime in Belgie overeenstemt :
Overwegende dat het arrest niet
betwist dat religieuze motieven kunnen worden aangevoerd om een
dienstbetrekking te weigeren waarvan het uurrooster overeenstemt
met het gebruikelijk arbeidsregime
in Belgie, maar bij de beoordeling
van de redenen waarom de werknemer de hem aangeboden dienstbetrekking heeft geweigerd, steunt op
het feit dat hij bij zijn inschrijving
als werkzoekende geen voorbehoud
heeft gemaakt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 134,
tweede lid, 3°, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid bepaalt dat de werkloze
werkloos is door eigen schuld of toedoen wanneer hij een passende
dienstbetrekking, in de zin van artikel 133 van dat besluit, weigert te
aanvaarden;

Overwegende dat de rechter, die
uitspraak doet over de redenen die
een werkloze aanvoert om de hem
aangeboden dienstbetrekking te weigeren, de redenen in concreto moet
beoordelen door na te gaan in hoeverre ze op het ogenblik van de weigering reeel zijn; dat hij uit de
enkele omstandigheid dat de werkloze bij zijn inschrijving als werkzoekende geen voorbehoud heeft
gemaakt, niet kan afleiden dat die
werkloze bereid was een hem aangeboden dienstbetrekking te aanvaarden met een werkrooster waardoor hij zou verplicht zijn op zaterdag te werken, niettegenstaande
zijn kerk de zaterdagrust voorschrijft;
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; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten;
zegt dat onderhavig arrest bindend
is voor de vereniging zonder winstoogmerk « Association pour la defense des libertes religieuses »; verwijst de zaak haar het Arbeidshof te
Bergen.
12 december 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Draps en Simont.

Nr. 201
2'
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VAN HETWEGVERKEERSREGLEMENT- KAN
WEGENS OMSTANDIGHEDEN EEN NIET TE
VOORZIENE HINDERNIS ZIJN VOOR EEN
BESTUURDER.

De nadering van een voorranghebbende
bestuurder kan voor de voorrangsplichtige een niet te voorziene, ofschoon zichtbare, hindernis opleveren
gelet op de snelheid van de voorranghebbende bestuurder en de werkelijk
slingerende rijbeweging die deze in
het stadsverkeer heeft uitgevoerd om
zijn voorrang af te dwingen (1).
(SAMSON, DELABY T. AMRAOUI, « LES TROIS
POUTRELLES » S.V., CLAUDE, DILLEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3014)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 april 1983 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

A. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de door de vier verweerders tegen
de eisers ingestelde civielrechtelijke
vorderingen :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening;
B. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de tegen verweerder Amraoui,
beklaagde, ingestelde strafvordering :
Overwegende
dat
de
eisers,
beklaagde, de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij en de
burgerlijke partij, die niet in kosten
van de strafvordering is veroordeeld, niet bevoegd zijn om zich
tegen die beslissing in cassatie te
voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
C. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de door het openbaar ministerie

,...------------------1
(1) Cass., 17 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 650).

tegen de eisers ingestelde rechtsvorderingen en op de door eiser Delaby
tegen verweerder Amraoui ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 71 van het Strafwetboek, 3, 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, 162, 176
van het Wetboek van Strafvordering en
12.3.1, eerste lid, van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis het aan
verweerder Amraoui ten laste gelegde
feit geen voorrang te hebben verleend
aan de van rechts komende eiser Samson niet bewezen verklaart, de eisers in
alle kosten van eerste aanleg verwijst
jegens de openbare partij, het beroepen
vonnis waarbij de politierechtbank zich
onbevoegd had verklaard om uitspraak
te doen over de tegen de verweerder
Amraoui ingestelde civielrechtelijke vorderingen bevestigt en het door de eisers
bij conclusie van hoger beroep aangevoerde middel ten betoge dat de
beklaagde Amraoui ontegensprekelijk
voorrang van rechts verschuldigd was en
een onbelemmerd zicht had op de Van
Haelenlaan waarop eiser Samson reed,
en derhalve niet kon staande houden dat
hij door de nadering van eiser verrast
was terwijl hij hem toch kon en moest
zien, afwijst, en doordat het bestreden
vonnis de beslissing grondt op de overweging dat de snelheid van de slingerende rijbeweging die eiser in het stadsverkeer uitvoerde om zijn voorrang af te
dwingen, de oorzaak ervan waren dat de
nadering van eiser Samson niet kon worden voorzien door de voorrangsplichtige
Amraoui, en dat de omstandigheid dat
Amraoui een goed zicht had op de plaats
van de botsing niets afdoet aan het feit
dat de nadering van Samson een niet te
voorziene hindernis opleverde,
terwijl, als eiser Samson, zoals de
eisers betoogden zonder op dat punt
door het bestreden vonnis te worden
tegengesproken, ondanks zijn snelheid
en zijn slingerende marrier van rijden,
zichtbaar was voor Amraoui, hij voor
Amraoui geen niet te voorziene hindernis
opleverde waardoor Amraoui zich in een
geval van overmacht zou hebben bevonden in de zin van artikel
van het
Strafwetboek en geen overtreding zou
hebben begaan van artikel 12.3.1, eerste

71
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lid, van voormeld algemeen reglement,
waaruit volgt dat het bestreden vonnis
die twee wettelijke bepalingen schendt
alsook de artikelen 3, 4 van voormelde
wet van 17 april 1878, naar luid waarvan
de burgerlijke rechtsvordering voor
dezelfde rechters kan worden vervolgd
als de strafvordering, 162 en 176 van het
Wetboek van Strafvordering volgens
welke Amraoui jegens de openbare parij
in alle kosten of een gedeelte ervan
moest worden verwezen voor zover het
aan hem ten laste gelegde misdrijf bewezen was :

Om die redenen, verleent akte
van afstand van de voorzieningen,
in zoverre ze gericht zijn tegen de
beslissingen op de tegen de eisers
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn voorziening.
14 december 1983 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Bayart.

Overwegende dat het vonnis erop
wijst « dat ten deze de snelheid en
de werkelijk slingerende rijbeweging die de eiser in het stadsverkeer uitvoerde om zijn voorrang af
te dwingen, de oorzaak ervan waren
dat de nadering van Samson niet
kon worden voorzien door de voorrangsplichtige Amraoui; dat de eerste rechter hem dus terecht van
rechtsvervolging heeH ontslagen en
de telastleggingen A, B, C ten aanzien van Samson bewezen heeft ver- Nr. 202
klaard; dat de omstandigheid dat
Amraoui op de plaats van de botsing
2" KAMER - 14 december 1983
een goed zicht had, niets afdoet aan
het feit dat de nadering van Samson
een niet te voorziene hindernis ople- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
verde, nu hij, na eerst zijn voorrang
ARRESTEN - BESLISSING VAN HET
te hebben willen afdwingen v66r het
ONDERZOEKSGERECHT WAARBJJ EEN VERvoertuig van Amraoui, het stuur
DACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN - CONCLUSJE
heeft omgegooid en vervolgens achIVIOTIVERING VAN DE BESLISSING.
ter hem ging rijden »;
Overwegende dat het vonnis
aldus, nu het in feite de redenen
aangeeft waarom eiser Samson voor
verweerder Amraoui een niet te
voorziene, ofschoon zichtbare, hindernis opleverde, de beslissing naar
recht verantwoordt en de in het
middel aangegeven wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat, wat de strafvordering tegen eiser Samson
betreft, de substantiele of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

De conclusie van de verdachte waarin
noch de onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht wordt aangevoerd noch
een exceptie wordt opgeworpen en
waarin evenmin wordt betoogd dat de
ten laste gelegde feiten, zelfs al waren,
ze bewezen, geen strafbare misdrijven
opleveren, wordt genoegzaam naar
recht beantwoord door het onderzoeksgerecht dat vaststelt dat er voldoende
bezwaren bestaan om de verdachte
naar de correctionele rechtbank te verw~fzen
wegens de hem ten laste
gelegde misdrijven (1). (Enig art.,
§ XV, wet 25 okt. 1919; art. 1 wet
22 juli 1927; wet 19 aug. 1920.)

1--.,...--------------(1) Cass., 2 juli 1951 (Bull. en Pas., 1951, I,
762) en de noot 1.
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434 rechtspleging moet regelen na
afloop van het voorbereidend onderARREST ( vertaJing)
zoek; dat hieruit volgt dat de
beklaagde het recht heeft om con(A.R. nr. 3081)
clusies te nemen voor die gerechten
en dat deze derhalve verplicht zijn
HET HOF; - Gelet op de bestre- erop te antwoorden;
den beslissingen : 1o de op 24 novemOverwegende, anderzijds, dat uit
ber 1980 gewezen beschikking van
de
artikelen 128, 129, 130, 229, 230
de raadkamer van de Rechtbank en 231
van het Wetboek van Strafvan Eerste Aanleg te Charleroi; vordering
volgt dat de wet de beoor2o het op 29 april 1983 gewezen
deling van de vraag of het onderarrest van het Hof van Beroep te zoek bezwaren tegen de beklaagde
Bergen;
heeft opgeleverd en of die bezwaren
I. W at de voorzieningen tegen de voldoende zijn om een verwijzing
beschikking van de raadkamer naar het vonnisgerecht te verantwoorden, volledig aan de raadkamer
betreft :
en de kamer van inbeschuldigingA. Op de voorziening van eiser stelling overlaat;
Panis :
Dat de raadkamer niet verplicht
Over het middel, afgeleid uit de scherr- is om die bezwaren nauwkeurig te
ding van het enig artikel, § XV, van de omschrijven, zodat zij met de enkele
wet van 25 oktober 1919 tot tijdelijke wij- vaststelling dat er bezwaren aanweziging van de rechterlijke inrichting en zig zijn, regelmatig antwoordt op
van de rechtspleging voor de hoven en de conclusie waarin zulks wordt berechtbanken en, voor zover nodig, van
twist;
artikel 97 van de Grondwet,
Overwegende evenwel dat de
doordat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi in macht om op onaantastbare wijze te
haar beschikking van 24 december 1980, oordelen over de bezwaren het
« met overneming van de gronden aangeonderzoeksgerecht niet ontheft van
voerd door het openbaar ministerie >> de verplichting te antwoorden op de
verklaart dat er voldoende bezwaren
bestaan tegen eiser en hem, na aanne- conclusie waarin de beklaagde ofwel
ming van verzachtende omstandigheden, de onbevoegdheid van het ondernaar de correctionele rechtbank verwijst zoeksgerecht aanvoert, ofwel een
wegens valsheid, gebruik '!an valse stuk- exceptie opwerpt, of betoogt dat het
ken en bedriegerij omtrent de aard of de hem verweten feit, zelfs al was het
herkomst van de verkochte goederen,
bewezen, geen strafbaar misdrijf
terwijl noch de gronden van de oplevert;
beschikking noch die van het openbaar
Overwegende dat eiser in de conministerie waarnaar de beschikking verwijst, een antwoord bevatten op de clusie die hij voor de raadkamer
omstandige conclusie waarin eiser nam, op grond van feitelijke gegebetoogde dat de hem verweten feiten vens betoogde, enerzijds, dat de drie
geen misdrijf opleverden, vermits daar- bestanddelen van de valsheid in
bij geen sprake was van verdraaiing van geschrifte verdraaiing van de
de waarheid, bedrieglijk opzet of van waarheid, bedrieglijk opzet of het
werkelijke of mogelijke schade voor deroogmerk om te schaden, werkelijke
den:
of mogelijke schade - ten deze niet
Overwegende, enerzijds, dat de voorhanden waren en, anderzijds,
wetten van 25 oktober 1919, enig dat bij gebrek aan bedrieglijk opzet,
artikel XV, 19 augustus 1920 en dat een wezenlijk bestanddeel is
20 juli 1927, artikel 1, een debat van het misdrijf, het wanbedrijf
op tegenspraak hebben ingevoerd « bedriegerij » niet bewezen was;
Overwegende dat eiser in die convoor de raadkamer en de kamer
van inbeschuldigingstelling die de clusie niet de onbevoegdheid van
(PANIS, MASQUELIER T. MONTOBELLA E.A.)
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het onderzoeksgerecht aanvoerde of
een exceptie opwierp, en evenmin
betoogde dat de hem verweten feiten, zelfs al waren ze bewezen, geen
strafbare misdrijven opleveren; dat
de bestreden beschikking derhalve
die conclusie ten genoegen van
recht beantwoordt, nu ze, met overneming van de vordering van het
openbaar ministerie, vaststelt dat er
voldoende bezwaren bestaan om
eiser naar de correctionele rechtbank te verwijzen wegens de hem
ten laste gelegde misdrijven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
B. Op de twee voorzieningen

En

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

II. Wat de voorzieningen tegen het
arrest van het Hof van Beroep te
Bergen betreft :
. A. In zoverre de voorziening van
1eder van de eisers gericht is tegen
de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiiHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
~· In zoverre de voorzieningen
geriCht zijn tegen de beslissingen
op de civielrechtelijke vorderingen
ingesteld :

2. tegen eiser Masquelier,
a. door de verweerders Plumet,
Henry en Delezenne :
Overwegende dat het hof van
beroep zich onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen over de
vordering van de genoemde verweerders; dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
b. door verweerster Peruzzaro :
Overwegende dat het hof van
beroep de uitspraak over die vordering heeft uitgesteld; dat die beslissing geen eindbeslising is in de zin
van artikel 146 van het Wetboek van
Strafvordering en geen uitspraak
doet over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening voorbarig en
derhalve niet ontvankelijk is;
3. tegen de twee eisers door verweerder Montobello :
Overwegende dat verweerder afstand heeft gedaan van zijn civielrechtelijke vordering; dat de voorzieningen derhalve niet ontvankelijk
zijn bij gebrek aan belang;
C. In zoverre de voorziening van
eiser Masquelier gericht is tegen de
verweerders Pochet en Supplit :
Overwegende dat tusen eiser en
die verweerders geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en dat
tegen eiser geen veroordeling is uitgesproken die de verweerders ten
goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

1. tegen eiser Panis,
Om die redenen, verleent akte
a. door verweerster Peruzzaro
van de afstand van de voorziening
Overwegende dat eiser afstand van eiser Panis, in zoverre ze
doet van zijn voorziening;
gericht is tegen de beslissing op de
b. door de verweerders Plumet door Peruzzaro ingestelde rechtsvorHenry, Delezenne, Supplit, Pochet dering; verwerpt de voorzieningen ·
en Lepage :
voor het overige; veroordeelt ieder
Overwegende dat eiser geen enkel van ~e ~isers in de kosten van zijn
middel aanvoert;
voorz1enmg.
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14 december 1983 - 2• kamer - Voor- eerste lid, van de Grondwet, 6, lid 1, van
zitter en verslaggever de h. Screvens, het Verdrag tot Bescherming van de
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende Rechten van de Mens en de Fundamenconclusie van de h. Ballet, advocaat- tele Vrijheden, 153, 190 en 211 van het
generaal - Advocaat : mr. J. Kirkpa- W etboek van Strafvordering :
trick.

Overwegende dat noch uit de processen-verbaal van de op 25 mei en
9 juni 1983 gehouden terechtzittingen van het hof van beroep waarop
de zaak is behandeld en de uitNr. 203
spraak van het arrest is verdaagd
tot 22 juni 1983, noch uit enig ander
stuk waarop het Hof vermag acht te
2• KAMER - 14 december 1983
slaan, blijkt dat de debatten op die
terechtzittingen in het openbaar
VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF- hebben plaatsgevonden of dat het
ZAKEN- OPENBAARHEID VAN DE TERECHT· sluiten der deuren regelmatig is
ZITTING OPENBAARHEID NIET AANGE- bevolen;
TOOND - RECHTSPLEGING NIETIG.
Overwegende dat de nietigheid
De rechf.spleging is nietig wanneer noch van de rechtspleging de nietigheid
uit de processen-verbaal van de van het bestreden arrest tot gevolg
terechtzitting noch uit enig stuk heeft :
waarop het Hoi vermag acht te slaan,
blijkt dat de debatten voor het hoi van
beroep in openbare terechtzitting zijn
gehouden of dat het sluiten der deuren
regelmatig is bevolen; nietigheid van
de rechtspleging leidt tot nietigheid
van het bestreden arrest (1). (Art. 96
Gw.)
(COSTENTIN, GORCE, DELATTRE-LEVIVIER N.V. T.
VERENIGING DER BELGISCHE AANNEMERS VAN
MONTAGEWERK)

ARREST ( vertaJing)

B. In zoverre de voorzieningen
zijn gericht tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissingen op de tegen de
eisers ingestelde strafvordering de
vernietiging tot gevolg heeft van de
beslissingen op de tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die voortvloeien uit de eerstgenoemde;

(A.R. nr. 3165)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1983 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorzieningen van de
eisers Costentin en Gorce, beklaagden:
A. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde strafvordering :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 96,
(1) Zie Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 317).

II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap DelattreLevivier, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissingen op de tegen de
eisers, beklaagden, ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen, de vernietiging tot gevolg
heeft van de beslissingen waarbij
eiseres hoofdelijk met hen in de
kosten van de strafvordering wordt
verwezen en hoofdelijk met de
genoemde eisers wordt veroordeeld
tot betaling van schadevergoeding
aan verweerster;

- 437 Om die redenen, zonder dat er 1o Feitelijke grondslag mist het middel
dat op feitelijke beweringen berust,
grond bestaat tot onderzoek van de
die geen steun vinden in de bestreden
door de eisers voorgedragen middebeslissing en evenmin in de stukken
len die geen ruimere cassatie of caswaarop het Hoi vermag acht te slaan
satie zonder verwijzing tot gevolg
(1).
kunnen hebben, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre daarbij 2o Wanneer wegens verscheidene misdrijven een enkele straf is uitgesprouitspraak wordt gedaan over de
ken, is niet ontvankelijk, bij gebrek
tegen Costentin en Gorce ingestelde
aan belang, de vordering tot vernietistrafvordering en burgerlijke rechtsging van de beslissing op de strafvorvorderingen, alsook over de rechtsdering, gegrond op een middel dat
vorderingen van het openbaar
enkel betrekking heeft op een van die
ministerie tegen de naamloze venmisdrijven, terwijl de uitgesproken
nootschap Delattre-Levivier en de
straf naar recht verantwoord blijft
tegen haar ingestelde burgerlijke
door een ander misdrijf (2). (Artt. 411,
414 Sv.)
rechtvorderingen; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeel- 3° Wanneer een verdachte naar de correctionele rechtbank is verwezen
telijk vernietigde arrest; laat de koswegens feiten die in de vordering tot
ten ten laste van de Staat; verwijst
verwijzing worden omschreven als een
de aldus beperkte zaak naar het Hof
overtreding van art. 204, 3 °, Vennootvan Beroep te Brussel.
schappenwet, en die vordering boven14 december 1983 - 2' kamer- Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
J. Kirkpatrick.
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1° CASSATiEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT OP FEITELIJKE BEWERINGEN
BERUST - BEWERINGEN DIE GEEN STEUN
VINDEN IN DE BESTREDEN BESLISSING EN IN
DE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

2° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
UITGESPROKEN VOOR VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN
VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFTSTRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN
ANDER MISDRIJF NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

3° RECHT

VAN

dien gegrond is op art. 201, 3oquater,
van die wet, wordt de omschrijving
van het aan de verdachte ten laste
gelegde feit niet gewijzigd door de feitenrechter die vaststelt dat het openbaar ministerie aldus de verdachte
niet alleen een overtreding van
genoemd art. 204, 3 ", doch oak een
overtreding van genoemd art. 201,
3 oquater, heeft ten laste gelegd, en dat
erop wijst dat het openbaar ministerie
in zijn vordering ten onrechte naar
art. 204, 3 °, heeft verwezen.

(SOTTIAUX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3213)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1983 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat eiser zich enkel
in cassatie heeft voorzien tegen de
strafrechtelijke beschikkingen van
het bestreden arrest waarbij uitspraak is gedaan in de zaak
nr. 42.061/77;

VERDEDIGING

STRAFZAKEN
WIJZIGING
VAN
DE
OMSCHRIJVING DOOR DE APPELRECHTER BEG RIP.

(1) Cass., 17 feb. 1976 (A.C., 1976, 707).
(2) Cass., 5 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 86).
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I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de verjaring van de tegen eiser
in de zaak nr. 41.061/77 ingestelde
strafvordering wordt vastgesteld
voor de telastleggingen 3, 9, 10 en 14
en waarbij eiser wordt vrijgesproken van de telastleggingen 1, A, b
en c, 1, B, 2a, 4, a en b, 5, 6, A, a en
b, 6, B, 7, B, 8, 11, A en B, en 15, A
en B:
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
be lang;

zijn raadslieden, mrs. Laffineur en
Dermagne, zijn uiteengezet, en dat
hij ter terechtzitting van het hof van
beroep over de verschillende hem
ten laste gelegde feiten een schriftelijke conclusie heeft neergelegd
waarin hij vroeg, in hoofdorde, dat
de verjaring van de strafvordering
zou worden vastgesteld voor al die
telastleggingen, subsidiair, dat de
verjaring zou worden vastgesteld
voor sommige telastleggingen en,
voor het overige, dat zou worden
beslist dat de andere telastleggingen
niet genoegzaam bewezen waren;

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

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 204, 3",
van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 71 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging en van
artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
doordat het arrest bij de uitspraak
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
over het aan eiser sub 2, b, ten laste
doordat het bestreden arrest uitspraak . gelegde feit vaststelt dat eiser de feiten
doet over de aan eiser ten laste gelegde zelf niet heeft betwist, en eiser niet, met
feiten zelf,
toepassing van artikel 204, 3", doch op
grond van artikel 201, 3"quater, van de
terwijl eiser en zijn raadslieden door het gecoordineerde wetten op de handelsvenhof van beroep uitdrukkelijk waren aan- nootschappen veroordeelt,
gezocht om geen pleidooi te houden over
de gegrondheid van de telastleggingen,
terwijl, eerste onderdeel, het hof van
doch enkel over de met de telastleggin- beroep de bewijskracht miskent van de
gen verband houdende vraagpunten die, conclusie waarbij eiser had aangevoerd
gelet op de burgerlijke partijstellingen, dat de balans van 1975 aan de algemene
gevolgen konden hebben voor de burger- vergadering was voorgelegd;
lijke belangen; het hof van beroep, op
tweede onderdeel, het hof van beroep
grond van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging en het de kwalificatie van het aan eiser ten
beginsel dat een ieder die van een mis- laste gelegde misdrijf niet kon wijzigen
drijf wordt beschuldigd, recht heeft op zonder hem uit te nodigen om zijn vereen eerlijke behandeling van zijn zaak, weer te voeren over de voorgenomen
verplicht was om eiser en zijn raadslie- nieuwe kwalificatie, dat wil zeggen over
den in de mogelijkheid te stellen om hun artikel 201, 3"quater, van de gecoordistandpunten uiteen te zetten over alle neerde wetten op de handelsvennootmisdrijven en elk ervan afzonderlijk, schappen in plaats van artikel 204, 3",
zowel wat de strafrechtelijke als wat de van die wetten;
burgerrechtelijke kant ervan betreft :
derde onderdeel, het arrest geen pasOverwegende dat het middel send antwoord geeft op de conclusie
berust op de beweringen die geen waarbij eiser had betoogd dat, aangezien
steun vinden in de stukken waarop de gerechtelijke politie bijna alle boekhoudkundige stukken van de door hem
het Hof vermag acht te slaan;
beheerde vennootschappen in beslag had
Dat daarentegen uit de geding- genomen, het voor hem totaal onmogestukken blijkt dat eiser is gehoord lijk was om te voldoen aan de vereisten
in zij n verweermiddelen die door van artikel 201, 3" quater, van de
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gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen :

had aangevoerd dat blijkens de verklaring van deskundige Pozzi de
balans voor 1975 aan de algemene
Wat het eerste en derde onderdeel vergadering was voorgelegd, zonder
samen betreft :
evenwel aan te geven op welke venOverwegende dat eiser, wat de nootschap die balans betrekking
telastlegging 2, b, betreft, in zijn had, uit de bestreden beslissing
conclusie van hoger beroep had blijkt dat het hof van beroep eiser
betoogd dat uit de verklaring van uit dien hoofde tot een enkele straf
deskundige Pozzi bleek dat de heeft veroordeeld wegens een bij
balans van 1975 aan de algemene het beheer van de drie vennootvergadering was voorgelegd en dat schappen Sodefimo, Groep Sottiaux
voor de volgende jaren aan de ver- en Night and Day begane overtreeisten van atikel 201, 3oter (lees : ding van artikel 201, 3oquater, van
quater) van de gecoordineerde wet- de gecoordineerde wetten op de hanten op de handelsvennootschappen delsvennootschappen;
Dat het eerste en derde onderdeel
niet had kunnen worden voldaan,
aangezien bijna alle boekhoudkun- feitelijke grondslag missen;
dige stukken van de door hem
Wat het tweede onderdeel bebeheerde vennootschappen door de
gerechtelijke politie in beslag waren treft :
genomen;
Overwegende dat het arrest verOverwegende dat het arrest eiser meldt « dat het openbaar ministerie
uit hoofde van die telastlegging, op in zijn vordering tot verwijzing van
grond van artikel 201, 3oquater, van 25 mei 1981 beklaagde een overtredie gecoordineerde wetten veroor- ding van artikel 204, 3°, van de
deelt, nu hij gedurende de periode gecoordineerde wetten (op de hanvan 1 februari 1975 tot 1 juni 1978 delsvennootschappen) ten laste had
als zaakvoerder of beheerder de gelegd en zijn vordering bovendien
jaarrekeningen van de vennoot- had gegrond op artikel 201, 3oquater
schap Sodefimo, Groep Sottiaux en (van die wetten), dat dit bij de artiNight and Day niet aan de alge- kelen 200 en 201, 3oquater, van die
mene vergadering heeft voorgelegd wetten omschreven en strafbaar
binnen twaalf maanden na de afslui- gesteld feit slechts vereist dat een
ting van het boekjaar; dat het in dit fout of verzuim is begaan, dat het
verband vermeldt « dat beklaagde openbaar ministerie derhalve ten
het hem verweten feit zelf niet onrechte de telastlegging grondt op
betwist, doch staande houdt dat het artikel 204, 3°, van die wetten en het
hem niet mogelijk was te voldoen bedrieglijk opzet als een voorwaarde
aan het vereiste van artikel 204, 3°, in aanmerking neemt, dat de aldus
van de gecoordineerde wetten op de bererkte telastlegging 2, b, na het in
handelsvennootschappen, aangezien hoger beroep gedane onderzoek
de gerechtelijke politie alle boek- bewezen is gebleven »;
houdkundige stukken in beslag had
Overwegende dat het arrest aldus
genomen, dat hij nochtans zonder vaststelt dat het openbaar ministeenige moeite afschriften had kun- rie in zijn vorderingen ter zitting
nen vragen van de in beslag gena- van de raadkamer eiser niet aileen
men stukken of nog de nuttige een overtreding van artikel 204, 3°,
inlichtingen had kunnen inwinnen »; van de gecoordineerde wetten op de
Overwegende dat het arrest aldus handelsvennootschappen, doch ook
antwoordt op de in het derde onder- een overtreding van artikel 201,
dee! van het middel uiteengezette 3° quater, van die wetten ten laste
conclusie van eiser en de bewijs- had gelegd en dat de procureur des
kracht ervan niet miskent; dat, zo Konings ten onrechte die vorderinvaststaat dat eiser in die conclusie gen had gegrond op artikel 204, 3°;
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dat het hof van beroep aldus de
kwalificatie van het uit dien hoofde
aan eiser ten laste gelegde feit niet
heeft gewijzigd;
Dat het tweede onderdeel niet
kan worderi aangenomen;
En overwegende dat de substanWile 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.
14 december 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Jean Marie Dermagne, Dinant.
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JEUGDBESCHERMING
MAATREGELEN -

-

WIJZIGENDE

PROCEDURE.

De jeugdrechtbank kan te allen tijde,
ambtshalve of op vordering van het
openbaar ministerie, de maatregelen
genomen ten aanzien van een minderjarige intrekken of wijzigen, de terbeschikkingstelling van de Regering uitgezonderd; de rechtbank kan een voorlopige maatregel van bewaring, met
toepassing van art. 52 van de Jeugdbeschermingswet genomen ten aanzien
van een minderjarige, wijzigen op een
eenvoudig verzoek om te verschijnen
dat door de jeugdrechter aan de partijen is gericht, zonder dat de zaak bij
haar aanhangig was gemaakt op een
van de in art. 45, § 2, van de genoemde
wet omschreven wijzen. (Art. 60, eerste lid, Jeugdbeschermingswet.)

(HARDY J. T. HARDY F., LIPPERT.
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 3298)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1983 door
de jeugdkamer van het Hof van
Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 45, § 2, van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter, behoudens de bij de
wet bepaalde uitzonderingen, verbiedt
om ambtshalve kennis te nemen van een
zaak,
doordat het bestreden arrest van
12 oktober 1983 de beroepen beschikking
van 14 januari 1983 van de Jeugdrechtbank te Aarlen, waarbij de op dat ogenblik aan de bewaring van dokter en
mevr. Legrand te Aarlen toevertrouwde
minderj arige Fran9oise Hardy werd toevertrouwd aan de bewaring van haar
moeder, de verweerster Lippert, bevestigt en die beslissing grondt op de redengeving van het op 30 juni 1983 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen arrest
waarbij, op het hager beroep tegen voormelde beschikking, bij voorraad uitspraak is gedaan en waarbij die beschikking is bevestigd op de gronden, overgenomen van de eerste rechter die deze
beschikking had gewezen, zonder dat de
zaak, overeenkomstig artikel 45, § 2, van
de wet van 8 april 1965, bij hem aanhangig was gemaakt door een verschijning
van de partijen ingevolge een met redenen omklede waarschuwing van het
openbaar ministerie of bij dagvaarding
op verzoek van het openbaar ministerie
ten einde over de zaak zelf te beslissen,
terwijl het bestreden arrest, nu het
onrechtstreeks, door verwijzing naar het
arrest van 30 juni 1983, de motivering
van de beroepen beschikking van
14 januari 1983 ten grondslag legt aan de
beslissing, de nietigheid overneemt van
die beschikking die immers was gewezen
op een eenvoudig, niet met redenen
omkleed verzoek om te verschijnen,
welk verzoek niet door het openbaar
ministerie doch door de jeugdrechter aan
de partijen was gericht, en het bestreden
arrest derhalve de wetsbepaling en het
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zijn vermeld, schendt :
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Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat het bevelschrift
waartegen· beroep, dat het bestreden 1° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN BEPALINGEN VAN RET GERECHTELIJK WETarrest, mits aanpassing van de
BOEK BETREFFENDE DE TUSSENKOMST NIET
modaliteiten van het bezoekrecht,
TOEPASSELIJK VOOR DE STR1\FRECHTER bevestigt, een voorlopige maatregel
AFWIJKING.
van bewaring wijzigt, die, met toepassing van artikel 52 van de wet
van 8 april 1965 betreffende de 2° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN BEKLAAGDE VERVOLGD WEGENS ONOPZETjeugdbescherming, genomen werd
TELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN ten aanzien van de minderjarige
TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR VAN
Fran~oise Hardy;
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE -

VEREISTE.

Overwegende dat artikel 60, eerste lid, van die wet, waarnaar die 3° VERZEKERING - TUSSENKOMST VOOR
DE STRAFRECHTER - TUSSENKOMST VAN DE
beschikking
overigens
verwijst,
VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTEbepaalt dat de jeugdrechtbank te
LIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
VAN
DE
allen tijde, ambtshalve of op vordeBEKLAAGDE, VERVOLGD WEGENS ONOPZETring van het openbaar ministerie, de
TELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN maatregelen genomen ten aanzien
VEREISTE.
van de minderjarige zelf kan intrekken of wijzigen, de terbeschikking- 1' Behoudens afwijking op grand van
een bijzondere wet zijn de bepalingen
stelling van de regering uitgezonvan het Gerechtelijk Wetboek betrefderd;
Dat de jeugdrechtbank derhalve
ten aanzien van de minderjarige
Fran~oise Hardy de bij die beschikking genomen maatregel kon wijzigen, zonder dat de zaak bij haar
aanhangig was gemaakt op een van
de in artikel 45, § 2, van de wet van
8 april 1965 omschreven wijzen;
Dat het middel faalt naar recht;

fende de tussenkomst niet toepasselijk
voor de strafrechter, daar het Wetboek
van Strafvordering en de wetten
betreffende de strafrechtspleging bepalen door welke partijen en tegen wie
voor deze rechter een vordering kunnen instellen of tegen wie een vordering kan worden ingesteld. Wanneer
de wet uitzonderlijk de strafrechter
bevoegd maakt om een veroordeling,
een sanctie of een andere maatregel
uit te spreken tegen een derde, moet
deze tot het geding worden toegelaten
of kan hij in het geding worden opgeroepen (1).

2' en 3' Geen wettelijke bepaling verleent aan de strafrechter bevoegdheid
om kennis te nemen van een vordering tot bindendverklaring van een
vonnis, door de veroorzaker van een
Om die reaenen, verwerpt de
ongeval ingesteld tegen een andere
voorziening; veroordeelt eiser in de
verzekeraa~ van zijn burgerrechtelijke
kosten.
aansprakelijkheid ·--·-- dan de verplichte verzekeraar van de burgerrech14 december 1983 - 2' kamer - V o o r - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - zitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzit(1) Cass., 24 maart 1947 (Bull. en Pas., 1947,
ter Verslaggever : de h. Sace I, 123) met cone!. proc.-gen. Hayoit de TermiGelijkluidende conclusie van de h. Bal- court, toen eerste advocaat-generaal, 16 feb.
let, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 1953 (ibid., 1953, I, 461) en 18 sept. 1979 (A.C.,
1979-80, nr. 31).
Bayart.
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telijke
aansprakelijkheid
motorrijtuigen, in de zin
W:A.M.-wet (2).

inzake bij de burgerlijke rechtbank of de rechtvan de bank van koophandel; dat hieruit, a contrario, volgt dat het in het strafgeding
betrekken van derden voor de bindendverklaring van een vonnis niet ontvanke(REGINSTER T. LAMBERT E.A.)
lijk is, behoudens in de bij bijzondere
wetten uitdrukkelijk bepaalde gevallen »,
terwijl, behoudens hetgeen bij de bijARREST ( verta]ing)
zondere wetten is bepaald, de vrijwillige
(A.R. nr. 3142)
of gedwongen tussenkomst van een
derde voor de strafgerechten ontvankeis, voor zover ze enkel strekt tot
HET HOF; - Gelet op het bestre- lijk
bewaring van recht en als tussengeschil
den arrest, op 30 mei 1983 door het niet strekt tot het verkrijgen van een
Hof van Beroep te Luik gewezen;
veroordeling op een rechtsvordering of
vordering die niet reeds bij de rechter
I. ............. ..
aanhangig is gemaakt; de tegen die verweerder
ingestelde
rechtsvordering,
II. ............. .
waarbij eiser ontegensprekelijk een wettig en voldoende belang heeft, ten deze
III. .............. ..
niet ertoe strekt een veroordeling te verIV. In zoverre de voorziening krijgen, doch enkel om, tot bewaring van
gericht is tegen de beslissing ten zijn recht, de te wijzen beslissing binen tegenwerpelijk te doen verklaaanzien van de naamloze vennoot- dend
ren ten aanzien van die verweerster,
schap Aviabel, gedagvaard tot bin- zodat het arrest, niet zonder de in het
dendverklaring van het arrest :
middel weergegeven bepalingen te
schenden, het beroepen vonnis kon wijziOver het derde middel, afgeleid uit de gen door de tegen verweerster ingestelde
schending van de artikelen 4 en 15 van rechtsvordering tot bindendverklaring
de wet van 17 april 1878 houdende de van het vonnis niet ontvankelijk te vervoorafgaande titel van het Wetboek van klaren :
·
Strafvordering,
doordat het arrest de door eiser tegen
Overwegende dat eiser verweerverweerster, de naamloze vennootschap ster, de naamloze vennootschap
Aviabel, ingestelde rechtsvordering tot Aviabel, tot gedwongen tussenkomst
tussenkomst niet ontvankelijk verklaart, had gedagvaard om de te wijzen
eiser die rechtsvordering ontzegt en de
kosten te zijnen laste legt, op grond vonnissen, zowel wat de aansprakelijkheid als wat het beginsel en het
« dat voor de strafgerechten enkel de
openbare partij, de beklaagde, de burger- bedrag van de schadevergoedingen
rechtelijk aansprakelijke en de burger- van de slachtoffers betreft, voor
lijke partij in het geding kunnen worden haar bindend te doen verklaren;
betrokken; dat derden echter in het
Overwegende dat, behoudens afgeding niet worden toegelaten en hun
vorderingen aanhangig moeten maken wijking op grand van een bijzondere

wet, de bepalingen van het GerechWetboek betreffende de tussenkomst niet van toepassing zijn
op de strafgerechten; dat het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de strafrechtspleging bepalen welke de partijen zijn
die voor deze gerechten een vordering kunnen instellen of tegen wie
een vordering kan worden ingesteld·,
Dat hieruit kan worden afgeleid
dat de vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de
strafgerechten slechts ontvankelijk
is, op voorwaarde dat een bijzon-

---------------1 telijk
(2) Zie Cass., 16 feb. 1953 (Bull. en
Pas., 1953, I, 461).
Het arrest van 16 feb. 1953 is gewezen voordat de W.A.M.-wet in Werking is getreden. Art.
9 van die wet voorziet in de mogelijkheid dat
de verzekeraar voor de strafrechter in de zaak
wordt betrokken of dat hij vrijwillig in het
geding tussenkomt. De uit dat arrest voortvloeiende regel blijft toepasselijk wanneer de
vordering tot tussenkomst niet is gericht tegen
de verplichte verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.
Zulks was i.e. het geval, daar de beklaagde
vervolgd was wegens onopzettelijk toebrengen
van verwondingen in een ongeval bij het
besturen van een sportvliegtuig.
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dere wet haar uitdrukkelijk voorschrijft of dat de wet de strafrechter
bevoegd maakt om uitzonderlijk een
veroordeling, een sanctie of een
andere maatregel uit te spreken
tegen een derde die in dit geval tot
het geding moet worden toegelaten
of in het geding kan worden geroepen;

Nr. 207
1'

K.\MER -

15 december 1983

1° SCHIP, SCHEEPVAART - SCHEEPVAARTWET, ARTT. 64 EN 251, DERDE £:11
ZEVENDE LID - AANVARING - SCHULD VAN
HET SCHIP- SCHULD VAN DE LOODS- VERPLICHTING VAN DE EIGENAAR- GRENZENVERHAAL.

Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling aan de strafgerechten
de bevoegdheid toekent om kennis 2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
te nemen van de vordering tot binOVEREENKOMST - SCHEEPVAARTWET,
dendverklaring van een vonnis die
ARTT. 64 EN 251, DERDE EN ZEVEJ\'DE LID door de veroorzaker van een ongeAAJ\'VARING - SCHULD VA:'< HET scHrP val WOrdt ingesteld tegen de verzeSCHULD VAN DE LOODS - VERPLICHTI:\'G
keraar van zijn burgerrechtelijke
VAN DE EIGENAAR- GRENZEN- VERHAAL.
aansprakelijkheid die niet de ver- ·
plichte verzekeraar van de burger- 1 3° SCHIP, SCHEEPVAART - ZEESCHl>
rechtel~~ke. aanspr~kelijkheid inzake
PEN - LOODSEN - WET ~~N 3
1967,
motorrlJtUigen IS rn de zin van de
ART. 5 - RESPECTIEVE FCNCTIE" \A:\ DE
wet van 1 juli 1956;
K.\PITEIN EN VAN DE LOODS - GEE'I
GEZAGSVEHHOTJDIXG Tt:SSEN DE LOCDS E"i
DE K.\PITEIN.
Dat het middel faalt naar recht;
4° SCHIP, SCHEEPVAART - ZEESCHEPEN - AANVARING - SCHVLD VAX DE
LOODS - GEVOLGEN.

I

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening,
in zoverre ze gericht is tegen de
beslissingen
op
de
burgerlijke
rechtsvorderingen van het echtpaar
Lambert-Dobrowolski, Alain Lambert, de Landsbond van de Verbonden der Beroepsziekenfondsen van
Belgie, het echtpaar Reginster-Simonet, Patrick Reginster, de verzekeringsmaatschappij
De
Bij--De
Vrede, Jean-Marie Jose en de
Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden van Belgie; verwerpt
de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
14 december 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten mrs. Thomas Delahaye en
Cecile Draps.

:"o_v..

5° AANSPRAKELIJKHEID
BUITDJ
OVEREENKOMST - ZEESCHEPEX
AA"-'VARING - SCHULD VAN DE LOODS GEVOLGEN.
1' en 2' Indien de aanvaring te wijten is
aan de schuld van een schip, ook wanneer de schuld bij de loads ligt, zelfs
wanneer het gebruik van diens diensten verplichtend is, moet de eigenaar
van dat schip de schade van de benadeelden ten gevolge van die aanvaring
vergoeden, onverminderd zijn recht
verhaal uit te oefenen tegen derden
die eventueel aansprakelijk kunnen
worden gesteld, met name op grand
van de artt. 1382 of 1383 B. W (1).
(Artt. 64, 251, derde en zevende lid,
Scheepvaartwet.)

3' Overeenkomstig art. 5 wet 3 nov. 1967
betreffende het Joodsen van zeevaartuigen is de kapitein alleen meester
over de Jeiding en de maneuvers van
(1), (2) en (3) Zie de verwijzingen m de
cone!. van het O.M. m Bull. en Pas., 1984,
nr 207
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het vaartuig; hij heeft geen enkel
gezag over de loads die als zijn raadgever optreedt (2).

4" en 5° De fout, ook al was zij zeer licht,
van een loads die heeft bijgedragen tot
de schade ten gevolge van een aanvaring tussen twee zeeschepen, brengt
de aansprakelijkheid van die loads in
het gedrang; aangezien de loodsdienst
door de Staat is ingericht en onder
diens uitsluitende bevoegdheid valt,
brengt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de loads de aansprakelijkheid van de Staat in het gedrang (3).
(Artt. 1382 e.v. B.W.)
UNIVERSE TANKSHIP COMPANY INCORPORATED "• VENNOOTSCHAP NAAR LIBERIAANS
RECHT T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERKEERSWEZEN EN POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN
TELEFONIE}

«

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6871)

van aanvaringen en als rivierloods
van de Staat vrijwillig de aanvaring
had veroorzaakt, door aan de kapitein van het schip aan te raden de
Pas van Terneuzen over te varen
dwars voor de Bratslav, op een punt
dat hij zeer dicht genaderd was, in
plaats van hem aan te raden in de
buitenhaven-west van Terneuzen te
blijven of zijn snelheid te verminderen; dat eiseres op grond van de
inlichtingen uit het Nederlands
gerechtelijk vooronderzoek oordeelt
dat de aanvaring te wijten is aan de
samenlopende fouten van de Belgische loods van de Ore Prince en
van de loods van het Russische
schip; dat eiseres schadevergoeding
vraagt aan de Belgische Staat;
Over het tweede en het vierde middel
samen, het tweede afgeleid uit de schending van de artikelen 64 van titel II, 251
van titel VII van boek II van het Wet-

hoek van Koophandel, 3, 4, 5 van de wet
van 3 november 1967 betreffende het
HET HOF; - Gelet op het bestre- loodsen van zeevaartuigen, 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97
den arrest, op 7 april 1981 door het van
de Grondwet,
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
doordat het hof van beroep heeft
Overwegende dat het arrest erop beslist dat het hager beroep van eiseres
wijst dat het schip Ore Prince, niet gegrond is omdat << rekening moet
eigendom van eiseres, met aan worden gehouden met artikel 5 van de
wet van 3 november 1967 dat bepaalt dat
boord een Belgische loods die te de loads optreedt als raadgever van de
Gent is ingescheept, op 10 november kapitein die alleen meester is over de
1971 de buitenhaven-west van Ter- lading en de maneuvers van het vaarneuzen heeft verlaten en de Wester- tuig; dat ook moet worden gewezen op
schelde is opgevaren richting Vlis- artikel 251 van de scheepvaartwet dat
singen met bestemming Narvik, bepaalt dat de aansprakelijkheid bij aanNoorwegen; dat dit schip enkele varing uitsluitend ten laste is van de
ogenblikken later met een Russisch schepen en van hun rederij en dat zij
schip, de Bratslav, in de Neder- ook bestaat ingeval de aanvaring werd
veroorzaakt door de schuld van een
landse territoriale wateren in aanva- loads, zelfs wanneer het gebruik van
ring is gekomen; dat beide schepen dezes diensten verplichtend was; dat tenaanzienlijke schade hebben geleden; slotte, zoals in het beroepen vonnis
dat de Belgische loods aan boord wordt beklemtoond, de kapitein naar
van de Ore Prince bij eindvonnis luid van artikel 64 van de Scheepvaartvan 19 december 1974 van de Arron- wet verplicht is persoonlijk op zijn schip
dissementsrechtbank te Middelburg aanwezig te zijn bij het in- en uitvaren
in hoger beroep is veroordeeld tot van havens en dat hij ingevolge die
bepaling niet volledig mag afgaan op de
een geldboete van 150 florijnen op loads en diens raadgevingen niet mag
grond dat hij medeplichtig was aan opvolgen zonder ze te controleren; dat op
de overtreding van de wettelijke grand van die drie wetteksten kan worbepalingen inzake het voorkomen den beslist, zoals de eerste rechters
terecht hebben gedaan, dat de loads,
wanneer hij aan board komt, optreedt
(2) en (3) Zie nota 1 op vorige biz.
als technisch raadgever, zonder met een
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deel van de openbare macht te zijn
bekleed, en onder bevel van de kapitein
staat; dat artikel 251, zevende lid, van de
Scheepvaartwet expliciet is en in genen
dele werd gewijzigd, zodat de ommekeer
in de rechtspraak ten gevolge van het
arrest van het Hof van Cassatie van
5 november 1920 het beginsel dat de
Staat niet aansprakelijk is voor een fout
van een loods niet heeft aangetast >>,
terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 251 van titel VII van boek II van het
Wetboek van Koophandel volgt dat,
indien de aanvaring door toeval of overmacht veroorzaakt is of indien de oorzaak van de aanvaring twijfelachtig is,
elk zijn eigen schade draagt, indien de
aanvaring te wijten is aan een der schepen, de schade moet worden vergoed
door het schip dat deze veroorzaakt
heeft en de door de voorgaande bepalingen voorziene aansprakelijkheid ook
bestaat ingeval de aanvaring veroorzaakt
werd door de schuld van een loads, zelfs
wanneer het gebruik van dezes diensten
verplichtend was; daaruit volgt dat het
hof van beroep, door te beslissen dat
artikel 251 van de Scheepvaartwet
bepaalt dat bij aanvaring alleen de schepen en hun rederij aansprakelijk zijn,
die wetsbepaling heeft geschonden aangezien
daarin
uitdrukkelijk
wordt
bepaald dat de getroffenen de gevolgen
kunnen dragen en die wetsbepaling niet
uitsluit dat de schepen en hun rederij
verhaal kunnen uitoefenen tegen derden
die aansprakelijk zijn voor de aanvaring
(schending van de in het middel
bedoelde bepalingen en inzonderheid
van artikel 251 van titel VII van boek II
van het Wetboek van Koophandel);
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 64 van titel II van boek II van het
Wetboek van Koophandel, de kapitein
verplicht is persoonlijk op zijn schip aanwezig te zijn bij het in- en uitvaren van
havens, ankerplaatsen of rivieren; daaruit volgt dat die wetsbepaling weliswaar
zegt dat de kapitein moet aanwezig zijn,
wat echter niet betekent dat hij niet volledig zou mogen afgaan op de loads en
diens raadgevingen opvolgen zonder ze
te controleren, en dat het hof van beroep
derhalve genoemd artikel 64 van de
Scheepvaartwet heeft geschonden door
impliciet die gevolgtrekking uit die wetsbepaling af te leiden terwijl zij daarin
niet is vervat (schending van in het middel bedoelde bepalingen en inzonderheid
van artikel 64 van titel II van boek II
van het Wetboek van Koophandel); het
arrest althans, nu het de omstandighe-

den niet vaststelt waarom de kapitein
in concreto >> niet volledig zou hebben
mogen afgaan op de loads, de artikeJen 64 van de Scheepvaartwet, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, door daaruit impliciet af te leiden dat de kapitein een fout zou hebben
begaan enkel en aileen door af te gaan
op de loads zonder hem te controleren;
derde onderdeel, uit artikel 3 van de
wet van 3 november 1967 betreffende het
loodsen van zeevaartuigen, dat bepaalt
dat tot de uitsluitende bevoegdheid van
de Staat behoort het loodsen van zeevaartuigen in de maritieme toegangswegen en de zeehavens, bij het binnenkomen en het verlaten ervan alsook op de
stromen, ri.vieren en kanalen die voor de
zeescheepvaart toegankelijk zijn, en uit
artikel 4 van deze!fde wet, dat bepaalt
dat de Koning de gebieden bepaalt
waarop de Staat een Joodsdienst inricht
en de grenzen binnen welke de zeevaartuigen aan de verplichting tot het nemen
van een loods onderworpen zijn, volgt
dat die Joods noodzakelijk met een
gedeelte van het openbaar gezag is
bekleed, zoals eiseres in haar conclusie
van hager beroep aanvoerde; daaruit
volgt dat het hof van beroep zijn beslissing dat de loods, wanneer hij aan boord
komt, als technisch raadgever optreedt
zonder met een dee! van het openbaar
gezag te zijn bekleed en onder bevel van
de kapitein staat, niet naar recht heeft
verantwoord (schending van de in het
middel bedoelde bepalingen en inzonderheid van de artikelen 3, 4 van de wet
van 3 november 1967 betreffende het
loodsen van zeevaartuigen, 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, de gezagsverhouding,
als wettelijk begrip dat vereist is voor de
toepassing van artikel 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek, wordt
gekenmerkt door het feit dat er op het
ogenblik dat het schadeverwekkend feit
zich voordoet, een gezagsverhouding
bestaat tussen de schadeverwekker en
de opdrachtgever, dat eerstgenoemde
derhalve onder het gezag, de Ieiding en
het toezicht van Jaatstgenoemde stond,
en terwijl uit het feit dat de Joods
optreedt als raadgever van de kapitein
die, ingevolge artikel 5 van de wet van
3 november 1967 aileen meester is over
de Ieiding en de maneuvers van het
vaartuig, dat de kapitein, overeenkomstig artikel 64 van de Scheepvaartwet,
verplicht is persoonlijk op zijn schip aan
wezig te zijn bij het uitvaren van een
haven, en dat artikel 251 van de Scheep«
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vaartwet bepaalt dat een schip dat de
aanvaring heeft veroorzaakt, aansprakelijk is ten aanzien van derden, niet kan
worden afgeleid dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de kapitein van
de Ore Prince en de loads Lameire, aangezien daaruit niet volgt dat de kapitein
aan de loads onderrichtingen zou hebben
mogen geven; daaruit volgt dat de
bewoordingen van de door het hof van
beroep v'ermelde wetsbepalingen, de
beslissing dat de loads die aan board is
gekomen onder het bevel van de kapitein stond, niet naar recht verantwoorden (schending van de in het middel
bedoelde bepalingen en inzonderheid
van de artikelen 5 van de wet van
3 november 1967, 64 van titel II, 251 van
titel VII van boek II van het Wetboek
van Koophandel, 1382, 1383 en 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);

vijfde onderdeel, de Belgische Staat en
de andere publie.krechtelijke personen,
zoals de onderhongen, onderworpen zijn
aan de rechtsregels en met name aan
die inzake de vergoeding van de schade
ten gevolge van fouten waardoor de subjectieve rechten en de gewettigde belangen van de particulieren worden aangetast, en uit artikel 251, zevende lid, van
tltel VII van boek II van het W etboek
van Koophandel, dat bepaalt dat de door
de andere alinea's van genoemd artikel 251 voorziene aansprakelijkheid ook
bestaat ingeval de aanvaring veroorzaakt
werd door de schuld van een loads, zelfs
indien het gebruik van deze diensten
verplichtend was, niet volgt dat er ten
gunste van verweerder een beginsel van
niet-aansprakelijkheid bestaat voor een
fout begaan door een loads, aangezien
genoemd artikel 251, zevende lid, enkel
de verhoudingen tussen rederijen of tussen rederijen en de getroffenen regelt,
zonder de gemeenrechtelijke mogelijkheid uit te sluiten dat de veroordeelde
reder achteraf verhaal uitoefent of dat
de getroffene, de reder, een rechtstreekse vordering instelt tegen de voor
de aanvaring aansprakelijke derden;
daaruit volgt dat het hof van beroep,
door het beginsel dat verweerder niet
aansprakelijk is voor een fout van de
loads uit artikel 251, zevende lid, van het
Scheepvaartwet af te leiden, die wetsbepaling heeft geschonden (schending van
de artikelen 251, zevende lid, van titel
VII van boek II van het Wetboek van
Koophandel) en z1jn beslissing dat verweerder ten deze niet aansprakelijk was,
nu hij de door zijn aangestelde, de loads,
veroorzaakte schade niet moest vergoe-

den, niet naar recht heeft verantwoord
(schending van de artikelen 1382, 1383
en, voor zoveel nodig, 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek);
en het vierde, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383, 1384
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het hof van beroep, nu eiseres
in haar conclusie van hager beroep heeft
aangevoerd dat artikel 251 van de
Scheepvaartwet niet belet een verhaal
tegen de loads uit te oefenen wanneer de
aanvaring aan hem te wijten is, heeft
beslist : " dat de eerste rechters die
mogelijkheid hebben onderzocht (vonnis
D., uitzonderlijke gevallen waarin de
loads aansprakelijk is, blz. 10 tot 12) en
dat zij erop hebben gewezen dat de door
appellante (thans eiseres) aangevoerde
rechtspraak betrekking heeft op het aanleggen en niet op de aanvaringen; dat
het bestreden vonnis bovendien zegt dat
de fout van de loads niet wordt gedekt
door de kapitein en de rederij wanneer
zij door de loads is begaan tegen de
kapitein in of buiten diens medeweten ol'
wanneer het een maneuver van de loads
alleen betreft, dat de kapitein niet kon
bevelen of verhinderen omdat hij onmogelijk de bijzondere en onzichtbare
plaatselijke omstandigheden kan kennen
en het maneuver zo snel moest worden
uitgevoerd dat elke tussenkomst van de
kapitein praktisch uitgesloten was; dat
appellante het bestaan van dergelijke
uitzonderlijke omstandigheden helemaal
niet aantoont; dat de kapitein van de Ore
Prince heeft verklaard dat het zicht uitstekend was, dat de loads had gemeld
dat hij de haven ging uitvaren; dat de
loads, hoewel dat gesprek werd gevoerd
in een taal die de k~pitein niet begreep,
hem had uitgelegd wat hij had gemeld;
dat hij verwachtte dat de Bratslav aan
stuurboord zou blijven zodat zij de vaargeul voor het schip konden invaren, dat
hij derhalve zijn loads aldus heeft begrepen dat de Bratslav daarmee rekening
hield; dat uit de verklaringen van de
kapiteins en de getuigen helemaal niet
blijkt dat de ge'intimeerde gedeeltelijk
aansprakelijk is »,
terwijl, overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, de lichtste fout die een oorzakelijk verband met de schade vertoont,
noodzakelijkerwijze de aansprakelijkheid van de dader ervan in het gedrang
brengt, zonder dat de getroffene het
bestaan van uitzonderlijke omstandigheden, van een zware of klaarblijkelijke
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fout moet aantonen; daaruit volgt dat het
hof van beroep, door het toepassen van
de beginselen inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te doen afhangen
van het bewijs van in het bestreden
arrest beschreven uitzonderlijke omstandigheden door de getroffene, zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord
(schending van de artikelen 1382, 1383
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek) :

Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
vierde middel opgeworpen en hieruit afgeleid, enerzijds, dat het niet
aangeeft waarin het arrest artikel 97 van de Grondwet zou hebben
geschonden en, anderzijds, dat de
bepalingen van de artikelen 1382,
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek met de uiteengezette grieven
niets te maken hebben :
Overwegende dat het middel niet
zegt waarin het arrest de grondwettelijke bepaling die het middel aangeeft, zou hebben geschonden;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid op dat punt dient te worden
aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, het onderzoek van de grand
van niet-ontvankelijkheid noodzakelijk samenhangt met dat van het
middel;
Dat dienaangaande de grand van
niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de twee middelen in hun
geleel ;
Overwegende dat artikel 251,
derde lid, van de Scheepvaartwet
bepaalt dat indien de aanvaring te
wijten is aan de schuld van een der
schepen, de schade moet worden
vergoed door het schip dat deze veroorzaakt heeft en, het zevende lid,
dat de aldus voorziene aansprakelijkheid ook bestaat ingeval de aanvaring werd veroorzaakt door de
schuld van een loads, zelfs wanneer
het gebruik van dezes diensten verplichtend was;
Overwegende dat uit die wetsbepalingen volgt dat, indien de aanvaring te wijten is aan de schuld van

een der schepen, de schade van de
benadeelden ten gevolge van die
aanvaring moet worden vergoed
door de eigenaar van dat schip; dat
noch uit artikel 251 van de Scheepvaartwet noch uit artikel 64 van die
wet, luidens hetwelk de kapitein
verplicht is persoonlijk op zijn schip
aanwezig te zijn bij het in- en uitvaren van havens, ankerplaatsen of
rivieren, volgt dat de eigenaar geen
verhaal zou kunnen uitoefenen
tegen derden die eventueel aanspra·
kelijk kunnen worden gesteld op
grond van andere wettelijke bepalingen, met name de artikelen 1382 of
1384 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat de kapitein, die
overeenkomstig artikel 5 van de wet
van 3 december 1967 betreffende het
loodsen van zeevaartuigen alleen
meester is over de leiding en de
maneuvers van het vaartuig, geen
enkel gezag heeft over de loads die,
volgens dezelfde wettekst, optreedt
als zijn raadgever:
Overwegende dat het arrest, door
niet te onderzoeken of de loads van
een schip dat de aanvaring heeft
veroorzaakt een fout heeft begaan
die, ook al was zij zeer licht, heeft
bijgedragen tot de schade ten
gevolge van die aanvaring, en door
uit te sluiten dat, in bevestigend
geval, de aansprakelijkheid van de
Staat in het gedrang zou kunnen
komen, hoewel de loods deel uitmaakt van een door de Staat ingerichte dienst en onder de uitsluitende bevoegdheid van de Staat
valt, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het tweede en het vierde mid·
del gegrond zijn;

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 Luik.
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15 december 1984 - 1• kamer - Voor-1
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael - Advocaten : mrs. Simont en
Biitzler.

Nr. 208
1'

KAMER -

15 december 1983

WEGVERKEER l'IIENT, ART. 12.1 -

WEGVERKEERSREGLEVERPLICHTING VOOR DE
BESTU\JRDER VOORRANG TE VERLENEN AAN
SPOORVOERTUIGEN
EN
ZICH
DAARTOE,
INDIEN NOD!G, ZODRA l'IIOGELIJK VAN HET
SPOOR TE VERWIJDEREN - BEGRIP.

Niet naar recht verantwoord is het vonnis volgens hetwelk de bestuurder van
een voertuig een fout heeft begaan
door op het spoor stil te staan, wanneer de rechter zich ertoe beperkt te
zeggen dat die bestuurder, alvorens
het spoor op te rijden, moest voorzien
dat er eventueel een tramvoertuig kon
aankomen, zonder dat hij daarbij de
omstandigheden verduidelijkt waardoor het spoorvoertuig zichtbaar was
of waardoor het aankomen ervan kon
worden voorzien (1}.
(« ROYALE BELGE LEVEN-ONCEVALLEN ,

T.

N.V.
lVIAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOl'IIMUNAAL
VERVOER TE BRUSSEL)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6993}

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

Gelet op het bestre14 februari 1983 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
(!) Zie Cass., 13 feb. 1961 (Bull. en
Pas., 1961, I, 631); 11 sept. 1961 (ibid .. 1962, I,
52); 13 sept. 1965 (ibid., 1966, I, 54); 3 okt. 1966
~il?id., 19G7, I, 14 1); 16_ rwv. 1~72 (A. C., 1973,
1
~tiS) en 30 sept. .974
(1b1d., 1915, 139).

I

Burgerlijk Wetboek en 12.1 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis, met wijziging van de beslissing van de eerste
rechter, verweersters tegenvordering
inwilligt en eiseres veroordeelt om aan
eerstgenoemde een bedrag te betalen
van 71.394 frank, vermeerderd met de
vergoedende interest vanaf 18 oktober
1979, met de gerechtelijke interest en
met de kosten, op grand dat « uit de aangevoerde omstandigheden alleen niet
blijkt dat de aanwezigheid van het voertuig (van de verzekerde van de eiseres)
op de sporen verantwoord was; dat de
getuige beweert dat de aangestelde van
(de verzekerde van eiseres) vooruit noch
achteruit kon rijden; dat de aangestelde
(van de verzekerde van eisers) die
benarde situatie mogelijk aan zichzelf
heeft te wijten; dat hij immers pas het
spoor mocht oprijden na te hebben nagegaan of hij het kon ontruimen bij een
eventuele nadering van een prioritair
voertuig; dat de bewering over de verkeersopstopping niet als rechtvaardiging
in aanmerking kan worden genomen; dat
geen gegeven uit het dossier aantoont
dat de wattman, op het ogenblik dat de
aangestelde (van de verzekerde van eiseres) zich op het spoor bevond, op een
voldoende afstand was om te kunnen
remmen; dat de aangestelde (van de verzekerde van eiseres) bij het oprijden van
het spoor moest voorzien dat een tramvoertuig van rechts kon komen; dat de
aangestelde (van de verzekerde van eiseres), ongeacht de opstopping op die
plaats, voor het spoor moest stoppen en
het niet op foutieve wijze mocht versperren; dat die fout een rechtstreeks oorzakelijk verband met het ongeval vertoont >>,
terwijl artikel 12.1 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat « elke
bestuurder voorrang moet verlenen aan
de spoorvoertuigen; hij zich daartoe,
indien nodig, zodra mogelijk van het
spoor moet verwijderen >>; die bepaling
niet verbiedt dat een bestuurder het
spoor oprijdt en erop stilstaat indien
geen tramvoertuig in zicht is of indien
het tramvoertuig zo ver weg is dat er
geen enkel risico van botsing is; zij hem
enkel verplicht het verkeer van de spoorvoertuigen niet te hinderen en zich derhalve ~net op het spoor te plaatsen wanneer z1j naderen; en terwijl ten deze het
bestreden vonnis niet vaststelt dat een
tramvoertuig kwam aangereden op het
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zijn voertuig op het spoor tot stilstand
heeft gebracht; het integendeel uitdrukkelijk aanneemt dat de afstand waarop
het tramvoertuig zich bevond, onmogelijk kon worden vastgesteld, maar als
regel aanneemt dat stilstaan op een
tramspoor, zelfs wegens een opstopping,
een fout is gelet op de verplichting voorrang te verlenen, vervat in artikel 12.1
van het Wegverkeersreglement; het met
andere woorden beslist dat een voertuig
niet tot stilstand mag gebracht worden
op een spoor, ook niet wanneer er een
opstopping is, zelfs niet wanneer er geen
spoorvoertuig in zicht is of wanneer het
nog veraf is, aangezien een tramvoertuig
op elk ogenblik kan aankomen en zulks
moet worden voorzien; zoals hierboven is
aangetoond een dergelijke beslissing de
zin en de draagwijdte miskent van de
verplichting vervat in voornoemd artikel 12.1 " voorrang te verlenen aan de
spoorvoertuigen '' en zich « zodra mogelijk " van het spoor te verwijderen; daaruit volgt dat het bestreden vonnis
genoemd artikel 12.1 schendt en niet
wettig heeft kunnen beslissen dat de
aangestelde van eiseres, in de omstandigheden van de zaak, een fout had begaan door zijn voertuig op het spoor tot
stilstand te brengen (schending van aile
in de aanhef van het middel vermelde
bepalingen) :

rijden, moest voorzien dat er eventueel een tramvoertuig kon aankomen, zonder de omstandigheden te
verduidelijken waardoor het spoorvoertuig zichtbaar was of waardoor
het aankomen ervan kon worden
voorzien, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de genoemde
bestuurder een fout heeft begaan
door zijn voertuig op het spoor tot
staan te brengen; dat het aldus de
in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het verweersters tegenvordering inwilligt;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
houdt 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 december 1983 - 1• kamer - VoorOverwegende dat het bestreden
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitvonnis vaststelt dat uit de omstan- ter
Verslaggever : de h. Kreit digheden van de zaak niet kan wor- Gelijkluidende conclusie van de h. Jansden opgemaakt op welke afstand sens de Bisthoven, advocaat-generaal van de plaats van het ongeval het Advocaten: mrs. DeBruyn en VanRyn.
tramvoertuig zich bevond toen de
vrachtwagen, bestuurd door de aangestelde van de verzekerde van eiseres, het spoor is opgereden;
Dat het verder zegt << dat de aangestelde van de eerste gei:ntimeerde Nr. 209
(de verzekerde van eiseres) bij het
oprijden van het spoor moest voor1• KAMER - 15 december 1983
zien dat een tramvoertuig van
rechts kon komen; dat de aangestelde van de eerste gei:ntimeerde,
ongeacht de opstopping op die 1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - TEH!\1
NIET O~ISCHREVEN IN DE WET - BEVOEGDplaats, voor het spoor moest stoppen
HEID VAN HET HOF.
en het niet op foutieve wijze mocht
versperren ";
2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASDat het bestreden vonnis, door
TINGEN - PROV!l\'CIEBELASTING OP DE
enkel te zeggen dat de bestuurder
ONTGIN:'ii!NG VAN KERSTBOI\IE'\1 - Ol\TGINvan het voertuig van de verzekerde
l\EN VAN BOSSEN EN WOUDEN OF RIJAANvan eiseres alvorens het spoor op te
PLANTEN - BEGRIP.
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1o Wanneer

de wet een term niet
omschrijft, moet het Hoi nagaan of de
feitenrechter die term heeft aangewend in de gebruikelijke zin, welke de
wetgever moet worden geacht te hebben bedoeld als hij niet van enige
andere bedoeling heeft doen blijken

(1).

2o Bij het heffen van belasting op het

ontginnen van kerstbomen in de bassen en wouden of rijaanplanten op het
grondgebied van een provincie heeft
het provinciebestuur elke ontginning
van kerstbomen beoogd, ongeacht de
plaats van ontginning.
(RINGELE, RIGUELLE
T. PROVINCIE LUXEMBURG)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. F 612 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 24 maart 1983
door de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Luxemburg
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet en 1 van het besluit van de Provincieraad van Luxemburg van 10 oktober
1980 en goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 19 november 1980 waarbij de
provinciale belasting op de bosontginningen wordt vastgesteld,
doordat de bestreden beslissing afwijzend beschikt op het bezwaar van de
eiseressen tegen de belasting voor het
belastingjaar 1980 ten belope van 40.500
frank, als provinciale belasting op ontginde bossen (kerstbomen), op grond dat
« de spar, ook de kerstspar, per definitie
en uiteraard een naaldboom is en uiteraard een boom blijft ongeacht of hij in
landbouwgrond dan wel in een bos is
geplant. Welnu, een bos is per definitie
een ruimte vol bomen, zodat een aanplant van kerstbomen, zelfs in landbouwgrond, toch een bos is net zoals bijvoorbeeld een stuk grond van 50 aren met
eiken- of beukenbomen op landbouw-

------------------l
(1) Cass., 17 maart 1930 (Bull. en Pas., 1930,
I, 164) en noot 1 P.L.; zie RIGAUX, La nature du
contr6Je de Ja Cour de Cassation, nr. 154,
biz. 239 e.v.; SnmxT, Des pouvoirs en cassation
en matiere eil"ile, nr. 179.

grond. De uitlegging van de eiseressen is
overigens vrij zinloos : een aanplant van
kerstbomen in de bossen ? Dat de provinciale overheid, hoe dan ook, bij de vaststelling van die verordening, elke ontginning van kerstbomen heeft willen belasten ongeacht de teelt; dat zij anders een
beperkende bepaling in die zin zou hebben ingevoegd, maar dat zulks niet het
geval is omdat zij alle bosontginners op
precies dezelfde wijze heeft willen belasten door de tekst in zeer ruime bewoordingen te stellen : " een belasting op de
ontginning van houtkappingen - rooiingen, uitdunningen en kerstbomen - in
de bossen en wouden of in de rijaanplanten "; dat, anderzijds, in bijkomende
orde, niets erop wijst dat evenzo een
aanplant van kerstbomen op landbouwgrond geen rijaanplant is. Het betreft
immers een aanplant in verschillende
rijen naast elkaar, in tegenstelling tot
een eiken- of beukenbos waar de bomen
door elkaar staan »,
tenmjl, eerste onderdeel, de belasting
op de ontginning van bossen, rooiingen,
uitdunningen en kerstbomen, ingevoerd
bij het provinciale reglement van
10 oktober 1980, enkel toepasselijk is op
de ontginning in de bossen en wouden
op het grondgebied van de provincie; de
eiseressen handel drijven in kerstbomen
op landbouwgrond die speciaal als een
boomkwekerij is ingericht; dat geheel
van jonge planten in landbouwgrond,
enkel bestemd voor de teelt en de handel, niet kan worden beschouwd als een
ontginning een bos of een woud (schending van artikel 1 van het provinciaal
besluit van 10 oktober 1980);
tweede onderdeel, de belasting op de
ontginning van houtkappingen, rooiingen, uitdunningen en kerstbomen, ingevoerd bij het provinciale reglement van
10 oktober 1980, enkel toepasselijk is op
de ontginning in rijaanplanten op het
grondgebied van de provincie; de eiseressen handel drijven in kerstbomen
geplant in landbouwgrond die speciaal
als boomkwekerij is ingericht; een rijaanplant bestaat uit bomen die op een
rij zijn aangeplant, wat niet het geval is
bij de ontginning van de eiseressen die
bestaat uit een geheel van jonge sparren;
de litigieuze belasting dus niet toepasselijk is op de ontginning van de eiseressen (schending van artikel 1 van het provinciaal besluit van 10 oktober 1980);
derde onderdeel, de motieven van de
bestreden beslissing volgens welke de
litigieuze ontginning van kerstbomen in
landbouwgrond een bos of woud zou zijn,
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en in bijkomende orde een rijontginning,
onduidelijk en duister zijn; de bestreden
beslissing de juiste aard van de ontginning niet heeft verduidelijk en bijgevolg
de litigieuze belasting op onwettelijke
wijze heeft toegepast (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 1 van
het provinciaal besluit van 10 oktober
1980}; de beslissing aldus de in het middel bedoelde bepalingen schendt :

Dat het middel in geen van zijn
onderdelen kan worden aangenomen;

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

15 december 1983 - 1• kamer - VoorOver het middel in zijn geheel
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitOverwegende dat de eiseressen ter - Verslaggever : de h. Poupart betwisten dat de provinciebelasting Gelijkluidende conclusie van de h. J ansop de bosontginningen op hen toe- sens de Bisthoven, advocaat-generaal
passelijk is in zoverre zij kerstbo- Advocaat : mr. Houtekier.
men ontginnen en verhandelen die
zij hebben geplant in landbouwgrond die speciaal als boomkwekerij
is ingericht, gelet op het feit dat de
genoemde belasting enkel betrek- Nr. 210
king heeft op de « ontginning van de
houtkappingen, rooiingen, uitdun3• KAMER - 19 december 1983
ningen en kerstbomen in bossen en
wouden of in de rijaanplanten op
het grondgebied van de provincie »;

ARBEIDSOVEREENKOMST

Overwegende dat het Hof, wanneer de wet een term niet
omschrijft, moet nagaan of de feitenrechter die term in zijn gebruikelijke betekenis heeft gehanteerd, die
de wet, bij ontstentenis van een
andere wilsuitdrukking, moet geacht
worden bedoeld te hebben;
Overwegende dat de provinciale
overheid door het gebruik van de
woorden « bossen en wouden of
rijaanplanten », waarbij laatstgenoemde uitdrukking in landbouwaangelegenheden
alleen
wordt
gebruikt voor gronden waarop houtgewassen zijn geplant, elke aanplant van kerstbomen heeft bedoeld
die commercieel wordt ontgind,
ongeacht de plaats waar die aanplant zich bevindt;

OPZEGGINGSVERGOEDING - VERMINDFP.ING MET
DE VERGOEDING WEGENS BEEINDIGING VAN
EEN ANDERE ARBEIDSOVEREENKOMST.

De rechter mag de opzeggingsvergoeding
die hij aan een werknemer toekent,
niet verminderen met de opzeggingsvergoeding die aan die werknemer is
uitbetaald wegens een vroegere beeindiging van een andere arbeidsovereenkomst door een andere werkgever, ook
al bleef de werknemer ondanks die
beeindiging feitelijk ononderbroken in
dienst van dezelfde onderneming (1}.
(Art. 20 Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden.)
(CLUCKERS T. MR. GEINGER ALS CURATOR VAN
HET FAILLISSEMENT PASO N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4012)

Overwegende dat de bestendige
deputatie, door het bezwaar van
HET HOF; - Gelet op het bestreeiserressen te verwerpen op grand
van de in het middel weergegeven den arrest, op 27 april 1982 door het
motieven, die daarin aangewezen Arbeidshof te Brussel gewezen;
bepalingen niet schendt en haar
beslissing regelmatig met redenen
(1) Zie Cass., 14 feb. 1973 (A.C., 1973, 594) en
22 juni 1977 {ibid., 1977, 1092).
omkleedt;

1----------------
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Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, en 20, eerste lid, van de wetten betreffende
het bediendencontract, gecoiirdineerd op
20 juli 1955 en gewijzigd door de wet van
21 november 1969,
doordat het arbeidshof, dat de feitelijke gegevens van de zaak als omschreven in het beroepen vonnis, integraal
overneemt en als herhaald beschouwt,
de totale opzeggingsvergoeding waarop
eiser gerechtigd was ingevolge de beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst
door het faillissement van zijn werkgeefster op 10 januari 1978, bepaalt « op 24
maanden wedde, rekening houdend met
de leeftijd van (eiser) (geboren op
17 december 1919), diens ancienniteit
(iets meer dan 23 jaar), zijn maandelijkse bezoldiging (44.291 F.), zijn functie
(bediende-hoofd centraal magazijn) en
met de moeilijkheid een gelijkwaardige
betrekking te vinden ''• eiser aldus
gerechtigd verklaart op ruim een miljoen
frank opzeggingsvergoeding, doch oordeelt dat « dit bedrag dient verminderd
te worden met 190.243 F., som die (eiser)
erkent ontvangen te hebben (zie diens
besluiten biz. 3), zodat (eiser) als saldo
nog recht heeft op ruim 870.000 frank "•
en beveelt dat dit bedrag als saldo-opzeggingsvergoedingc in het bevoorrecht passief van het faillissement dient te worden opgenomen,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie weliswaar erkende een « dividend (te hebben) ontvangen ten belope
van 190.243 F. op zijn totale schuldvordering "• doch dat deze betaling, zoals hij
preciseerde, betrekking had op de « verbrekingsvergoeding in het kader van de
faling Pauwen-Sorgeloos »; dit bedrag,
door het arbeidshof in mindering
gebracht van de aan eiser, ten gevolge
van het op 10 januari 1978 uitgesproken
faillissement van de N.V. Paso, toekomende opzeggingsvergoeding, derhalve
betrekking had, zoals hij aanvoerde, op
de vergoeding voor de beeindiging van
de toenmalige arbeidsovereenkomst ingevolge het faillissement van de N.V.
Pauwen-Sorgeloos op 25 juni 1974; eiser
derhalve geenszins erkende ruim 190.000
frank te hebben ontvangen (als « voorschot ») voor de vergoeding van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst ingevo!ge het faillissement van 10 januari
1978, ten laste van de N.V. Paso uitgesproken, en die het voorwerp uitmaakte
van het geding; het arbeidshof derhalve,
door te oordelen dat eiser in zijn conc!u-

sie erkende het kwestieuze bedrag te
hebben ontvangen als een dee! van de
vergoeding voor de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst ingevolge het fai!lissement van de N.V. Paso, op 10 januari 1978, en door eiser bijgevolg slechts
gerechtigd te verklaren op het saldo van
deze opzeggingsvergoeding, aan eisers
conclusie een betekenis en draagwijdte
toekent die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, artikel 15, § 2, van
de wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd op 20 juli 1955,
gewijzigd bij de wet van 21 november
1969, voorschrijft dat, wanneer het jaarlijks loon van de werknemer 150.000
frank overschrijdt, en geen overeenkomst werd gesloten (ten vroegste op het
ogenblik waarop de opzegging wordt
gedaan) betreffende de opzeggingstermijn, de door de werkgever in acht te
nemen opzeggingstermijn wordt vastgesteld door de rechter; het arbeidshof ten
deze die termijn vaststelde op 24 maanden; zo de werkgever de overeenkomst
niet wegens dringende reden beeindigt
en de door de rechter bepaalde termijn
niet in acht neemt, hij gehouden is, op
grand van artikel 20 van dezelfde
gecoiirdineerde wetten, tot betaling van
de vergoeding gelijk aan de lopende
wedde overeenstemmend met de duur
van de opzeggingstermijn, of met het
nog te verlopen gedeelte van die termijn;
de opzeggingsvergoeding zelf dus forfaitair werd vastgesteld door de wetgever
en het de rechter niet behoort het
bedrag ervan te verminderen met een
bedrag toegekend aan en ontvangen
door de werknemer op grond van een
vroeger gesloten en beeindigde arbeidsovereenkomst, a! zij het met « deze!fde
werkgever , die de nieuwe arbeidsovereenkomst afsloot en onrechtmatig beeindigde, ten gevolge waarvan de werknemer recht heeft op een opzeggingsvergoeding; het recht op de opzeggingsvergoeding ingevolge de beeindiging op
10 januari 1978 derhalve niet mag worden bei:nvloed door of verminderd met
een bedrag dat dezelfde werknemer
heeft ontvangen voor de beeindiging van
een vorige arbeidsovereenkomst, zij het
bij « deze!fde werkgever »; het arbeidshof derhalve, niet zonder schending van
artikel 20, eerste lid, van de wetten
betreffende het bediendencontract, kon
bes!issen dat de aan eiser ingevolge de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst
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op 10 januari 1978 toekomende opzeggingsvergoeding client te worden verminderd met 190.243 frank :

goeding vermindert met 190.243
frank; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
W at het tweede onderdeel be- kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
treft :
laat de beslissing daaromtrent aan
Overwegende dat het arrest oorde feitenrechter over; verwijst de
deelt dat eiser, vanaf zijn indienst- aldus beperkte zaak naar het
treding in 1954 bij de N.V. Bakkerij Arbeidshof te Antwerpen.
Sorgeloos, die, onder de naam N.V.
Pauwen-Sorgeloos, in 1974 failliet
19 december 1983 - 3' kamer - Voorwerd verklaard, tot op het ogenblik zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter van de beeindiging van zijn arbeids- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluiovereenkomst in 1978 door verweer- dende conclusie van de h. Lenaerts,
ster in haar hoedanigheid van cura- advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en De Gryse.
tor van het faillissement van de
N.V. Paso, steeds in dienst was van
« dezelfde werkgever », in de zin
van artikel 15, § 1, tweede lid, van
de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract;
Dat het arrest oordeelt dat eiser, Nr. 211
wegens de beeindiging van zijn
arbeidsovereenkomst door verweer3' KAMER - 19 december 1983
ster, een opzeggingsvergoeding overeenstemmende met vierentwintig
maanden wedde toekomt, en beslist
dat die vergoeding moet worden ver- ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - OPRICHTING - VEIminderd met 190.243 frank, dit is de
LIGHEIDSCOMITE - OVERHEIDSDIENSTEN.
som die eiser als opzeggingsvergoeding wegens een vroegere beeindi- Overheidsdiensten die gewoonlijk ten
ging van zijn arbeidsovereenkomst
minste 50 personeelsleden tewerkstelheeft ontvangen van het faillisseJen, zijn verplicht een of meer veiligment van de N.V. Pauwen-Sorgeloos,
heidscomites op te richten, tenzij het
personeel valt onder wettelijke bepawaarvan de N.V. Paso de activiteit
lingen die hun vakbondsstatuut vasthad voortgezet;
stellen en voorzien in gezondheids- en
Overwegende dat de rechter de
veiligheidsmaatregelen. (Art. 1, §§ 1,
opzeggingsvergoeding die een werkderde lid, en 4, b, 1, eerste lid, en d,
nemer toekomt, niet vermag te vervierde lid.)
minderen met de opzeggingsvergoeding die aan die werknemer is
uitbetaald wegens een vroegere be- (BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIGEWESTELIJK VERBOND DER CHR!STEeindiging van een andere arbeids- GING T. LIJKE
VAKVERENIGINGEN E.A.)
overeenkomst door een andere
werkgever, ook al bleef de belangARREST
hebbende ondanks die beeindiging
feitelijk ononderbroken in dienst
(A.R. nr. 4049)
van dezelfde onderneming;
Dat het onderdeel gegrond is;
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 februari 1983 in
laatste aanleg door de Arbeidsrechtbank te Turnhout gewezen;
Om die redenen, vernietigt het
Over het middel, afgeleid uit de schenbestreden arrest in zoverre het de ding van artikel 1, §§ 1 en 4, b, van de
aan eiser toegekende opzeggingsver- wet van 10 juni 1952 betreffende de
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gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen, inzonderheid artikel 1, § 4, b, als gewijzigd bij
de wet van 23 januari 1975, van het enig
artikel van de wet van 9 januari 1953
houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de bij het Noord-Atlantisch
Verdrag aangesloten Staten, betreffende
de rechtspositie van hun krijgsmacht en
de bijlagen, ondertekend op 19 juni 1951
te Londen, artikel IX.4 van gezegde
Overeenkomst, van de verbindende
kracht door artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracht
door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
dit wetboek gehecht aan de overeenkomst op 1 juli 1968 afgesloten te Brussel door het Belgisch Ministerie van
Landsverdediging en het Stafkwartier
van het leger der Verenigde Staten in
Europa en van het 7de leger, betreffende
het door bemiddeling van het Belgisch
Minister1e van Landsverdediging bezorgde personeel bestemd om op Belgisch grondgebied op de Nato Shape
Support Group (U.S.) gebruikt te worden,
inzonderheid aan artikel 1, lid 2, van
deze overeenkomst,

doordat het vonnis voor recht verklaart dat, op grond van de bepalingen
van artikel 1, § 4, b, van de wet van
10 juni 1952, de vestiging en personeelsgroep « Olen-Hoogbuul, Antwerpen,
Kleine Brogel ''• in dienst van de Nato
Shape Support Group U.S., aan de voorwaarden voldeed tot oprichting van een
afzonderlijk comite voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen; het vonnis het middel verwerpt
waardoor eiser liet gelden : dat de Nato
Shape Support Group (U.S.) een orgaan
is van een soevereine staat, namelijk
een eenheid van het leger van de Verenigde Staten van Amerika, dat, luidens
artikel IX.4, van de op 19 juni 1951 te
Londen ondertekende Overeenkomst, de
arbeids- en dienstvoorwaarden van de
werknemers in dienst van gezegde militaire eenheid geregeld worden overeenkomstig de wetgeving van toepassing in
het land van verblijf van die eenheid,
dat de door artikel 1, § 4, b, van de wet
van 10 juni 1952 ingevoerde verplichting
een comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing der werkplaatsen in te
richten, niet bestaat voor openbare diensten en meer bepaald niet bestaat voor
het Belgisch Ministerie van Landsverdediging, optredende namens en voor rekening van de Nato Shape Support Group

(U.S.); het vonnis zijn beslissing laat
stoelen op de overwegingen : dat, luidens
artikel 1, lid 2, van de overeenkomst van
1 juli 1968, de beschermingsvoorwaarden
van het personeel in dienst van
genoemde Amerikaanse militaire eenheid geregeld worden in overeenkomst
met de Belgische wetgeving, dat de wet
van 10 juni 1952 in beginsel ook van toepassing is op de Staat, dat het niet
onderworpen zijn van een Belgische
openbare dienst aan de verplichting een
veiligheidscomite in te richten, zijn
reden vindt in het feit dat die openbare
diensten over eigen organen beschikken,
belast met de functie en bevoegdheden
van die comites, dat waar de overeenkomst van 1 juli 1968 in geen speciale
beschermingsvoorwaarden voorziet, enkel de algemeen geldende beschermingsmaatregelen gelden, en dat trouwens bij de kwestieuze Amerikaanse
militaire eenheid een dergelijk comite
bestaat, doch slechts een comite voor
heel het personeel,

terwijl, enerzijds, uit de bepalingen
van artikel 1, § 1, van de wet van 10 juni
1952 volgt dat, voor de toepassing van
die wet, de Staat en in het algemeen de
openbare
diensten
niet
worden
beschouwd als ondernemingen, en,
anderzijds, uit de bepalingen van artikel 1, § 4, b, van gezegde wet, als 5ewijzigd bij artikel 9 van de wet van 23 januari 1975, volgt dat de verplichting een of
meer comites voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing der werkplaatsen op te
richten, slechts bestaat voor ondernemingen in de zin van die wet, en dus niet
voor openbare diensten; luidens artikel IX.4 van de Overeenkomst, ondertekend te Landen op 19 juni 1951, alsook
luidens artikel 1, lid 2, van de overeenkomst van 1 juli 1968, de arbeids- en
dienstvoorwaarden alsook de beschermingsvoorwaarden van het personeel in
Belgie, in dienst van gezegde Amerikaanse militaire eenheid, geregeld worden in overeenkomst met de Belgische
wetgeving; hieruit volgt dat het vonnis,
door te beslissen en te overwegen als
gezegd, niet alleen artikel 1, §§ 1 en 4, b,
van de wet van 10 juni 1952 schendt,
maar eveneens het enig artikel van voormelde wet van 9 januari 1953, artikel IX.4 van de Overeenkomst van
19 juni 1951, alsook de verbindende
kracht die door artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en de bewijskracht die
door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
dat wetboek gehecht worden aan de
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overeenkomst van 1 juli 1968, inzonderheid aan artikel 1, lid 2, miskent :

Overwegende dat, krachtens artikel 1, § 1, derde lid, van de wet van
10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, .alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen,
de toepassingssfeer van die wet ook
de Staat, de provincien, de gemeenten, de openbare instellingen, de
instellingen van openbaar nut en al
wie met een openbare dienst is
belast, omvat alsmede het door hen
tewerkgestelde personeel; dat, naar
luid van artikel 1, § 4, b, 1, eerste
lid, van die wet, << de bij artikel 1,
§ 1, bedoelde werkgevers een of
meer
comites
voor
veiligheid,
gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen (oprichten) in de ondernemingen waar gewoonlijk gemiddeld
ten minste 50 werknemers worden
tewerkgesteld »; dat § 4, d, vierde
lid, van hetzelfde artikel bepaalt :
« vallen niet onder de bepalingen
van de letters a tot d hierboven, de
inrichtingen en instellingen waarvan het personeel onderworpen is
aan wettelijke of reglementaire
bepalingen die hun syndicaal statuut vaststellen en in maatregelen
betreffende de veiligheid, de gezondheid en de verfraaiing der werkplaatsen voorzien »;
Overwegende dat uit het geheel
van deze wetsbepalingen voortvloeit
dat de Staat, de openbare besturen
en de openbare diensten verplicht
zijn een of meer veiligheidscomites
op te richten, wanneer zij gewoonlijk gemiddeld ten minste vijftig
personeelsleden hebben, tenzij de
voorwaarden bedoeld bij artikel 1,
§ 4, d, vierde lid, van de wet zijn
vervuld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen, nu het enkel hierop
berust dat de Staat en, in het algemeen, de openbare diensten, krachtens artikel 1, §§ 1 en 4, b, van de
bedoelde wet, in geen geval verplicht zijn een of meer veiligheidscomites op te richten;

Overwegende dat de verwerping
van de voorziening alle belang ontneemt aan de oproeping tot bindendverklaring van de verweerders
sub 2a, 2b, 3a en 3b,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de oproeping tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
de kosten.
19 december 1983 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Leanerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Bayart en Butzler.
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456
- BEROEP BlJ DE ARBEIDSRECHTBANK
ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2o De termijnen, bepaald in de artikelen 7 en 30 K.B. 18 okt. 1978, waarbinnen de arbeidsrechtbank uitspraak
moet doeri over beroepen met betrekking tot de verkiezingen voor de
ondernemingsraden en de veiligheidscomites, zijn niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven.
(Zaken
nrs. 4076 en 4105.)
3° Een vaststelling in een rechterlijke

beslissing waaromtrent de rechter, bij
ontstentenis van enige betwisting,
geen uitspraak heeft gedaan, heeft
noch gezag van het rechterlijk
gewijsde noch wettelijke bewijswaarde
ten aanzien van derden (1). (Art. 23
Ger.W.) (Zaak nr. 4076.)
4o Wanneer, in een geschil betreffende
de verkiezing van de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad,
bij de arbeidsrechtbank aileen beroep
is ingesteld tegen de beslissing van de
werkgever aangaande de functies van
het leidinggevend personeel, heeft de
vaststelling in het desbetreffende vonnis dat de juridische entiteit een technische bedrijfseenheid vormt, noch
gezag van het rechterlijk gewijsde
noch wettelijke bewijswaarde ten aanzien van derden. (Art. 23 Ger.W.;
artt. 6 en 7 K.B. 18 okt. 1978.) (Zaak
nr. 4076.)
5° De werknemers en hun representa-

(Zaak nr. 4076)

(GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V. T. LANDELUKE BEDIENDENCENTRALE, ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND, ALGEMENE CENTRALE
DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE)
ARREST

(A.R. nr. 4076)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 februari 1983 in
laatste aanleg door de Arbeidsrechtbank te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, gewijzigd
door het koninklijk besluit van 5 november 1982,
doordat de rechtbank, waarbij op
5 januari 1983, datum van de neerlegging
van het verzoekschrift ter griffie, beroep
werd ingesteld, haar vonnis slechts op
21 februari 1983 gewezen heeft, dit is
zevenenveertig dagen nadien,
terwijl, overeenkomstig de bepaling in
het middel aangegeven, het gerecht
waarhij het beroep is « ingesteld, uitspraak doet binnen 23 dagen na ontvangst van het beroep " en de nietinachtneming van de aldus bepaalde
termijn een grand van nietigheid van de
beslissing uitmaakt :

tieve organisaties kunnen, met betrekking tot de verkiezingen voor de
ondernemingsraden en de veiligheidscomites, tegen de kiezerslijsten en de
Overwegende dat artikel 7 van het
vaststelling van het aantal mandaten,
bij de arbeidsrechtbank aileen beroep koninklijk besluit van 18 oktober
instellen, wanneer daartegen vooraf 1978 betreffende de ondernemingseen bezwaar is ingediend bij de onder- raden en de comites voor veiligheid,
nemingsraad of het veiligheidscomite gezondheid en verfraaiing van de
of, bij gebrek hieraan, bij de werkge- werkplaatsen,
bepaalt
dat
de
ver. (Artt. 20 en 30 K.B. 18 okt. 1978.) arbeidsrechtbank waarbij het be(Zaak nr. 4105.)
roep tegen de in artikel 6 ver{1) Zie Cass., 26 okt. 1911 (Bull. en
Pas., 1911, I, 521); 4 mei 1944 {A.C., 1944, 154);
16 jan. 1953 {A.C., 1953, 304) met cone!. proc.gen. Hayoit de Termicourt; 9 jan. 1969
(A.C., 1969, 454); 5 dec. 1969 (A.C., 1970, 330);
4 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 148); 23 okt. en
28 maart 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 127 en 488);
24 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 483); 6 nov.
1981, A.R. nr. 3333, en 24 dec. 1981, A.R.
nrs. 6407 en 6465 (A.C., 1981-82 nrs. 167 en
271).
'

melde beslissingen van de werkgever is ingesteld, uitspraak doet binnen 23 dagen na ontvangst van het
beroep; dat deze termijn niet op
straffe van nietigheid is voorgeschreven;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, 23 tot
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28 van het Gerechtelijk Wetboek, als- slechts relatief zijn, dit gezag zich toch
mede 14 tot 36 van de wet van 20 sep- nog zou opdringen aan de derden ter
tember 1948 houdende organisatie van zake, en dus aan de partijen tussen
het bedrijfsleven, en van aile bepalingen welke het aangevochten vonnis werd
van hun uitvoeringsbesluiten, namelijk gewezen, rekening houdende met het
het koninklijk besluit van 18 oktober principe dat het vermoeden van waar1978,
heid dat aan elk vonnis kleeft, zelfs a! is
doordat. het vonnis beslist dat de het niet tegenwerpelijk erga omnes,
onderneming van eiseres te Brussel en jegens derden ten minste een vermoeden
in het nederlandstalig gedeelte van het juris tantum uitmaakt en zich derhalve
land negen afzonderlijke technische aan hen opdringt, onder voorbehoud van
bedrijfseenheden omvat die overeen- hun recht derdenverzet tegen dat vonnis
stemmen met haar centrale administra- in te steilen (schending van de artiketie en haar lokale zetels te Brussel, Kort- len 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetrijk, Brugge, Gent (met het RE.C. Vlaan- boek) :
deren), Aalst, Antwerpen-Metropool (met
Overwegende dat het in het midhet R.E.C. Noord), Leuven (met het
del vermelde vonnis van 26 januari
R.E.C. Leuven-Hasselt) en Hasselt,
terwijl een vorig vonnis van de 7de 1983 uitspraak doet over een bij
kamer van dezelfde rechtbank, gewezen artikel 7 van het koninklijk besluit
op 26 januari 1983 inzake eiseres en van 18 oktober 1978 bedoelde
twee andere partijen, Martin Teunis en betwisting nopens de functies van
Federation generale des Travailleurs de het leidinggevend personeel; dat dit
Belgique, inhoudt : « II n'est pas conteste vonnis, om de territoriale bevoegdque !a societe anonyme Societe Generale heid van de arbeidsrechtbank te
de Banque constitue une seule unite verantwoorden, vaststelt dat niet
technique d'exploitation », waarvan « le
siege est situe a Bruxeiles »; deze over- wordt betwist dat eiseres een enkele
weging een onontbeerlijke ondersteuning technische bedrijfseenheid vormt,
uitmaakt van het dispositief van dat von- waarvan de zetel te Brussel is
nis in zoverre zij als dusdanig het de gevestigd; dat het evenvermelde
rechtbank mogelijk gemaakt heeft zich vonnis, bij ontstentenis van enige
bevoegd te beschouwen om van de eis betwisting omtrent het aantal techdie haar werd voorgelegd kennis te nische bedrijfseenheden, daarover
nemen, strekkende namelijk tot de bepa- geen uitspraak heeft gedaan;
ling van de leidinggevende functies voor
de gehele onderneming van eiseres, en
Dat de in het middel aangehaalde
in zoverre zij als dusdanig uitlegt vaststelling van het vonnis van
waarom de rechtbank deze functies heeft 26 januari 1983 derhalve noch gezag
kunnen herleiden tot die welke door
enkele personen worden uitgeoefend in van het rechterlijk gewijsde noch,
de hoofdadministratie van de bank, met ten aanzien van derden, wettelijke
uitsluiting van aile !eiders van de lokale bewij swaarde he eft;
zetels; het aangevochten vonnis derhalve
Dat het middel faalt na:ar recht;
strijdig is met een van de elementen van
de vorige beslissing die nochtans gezag
van gewijsde heeft;

eerste onderdeel, uit de bepalingen
van de wet van 20 september 1948 en
van de uitvoeringsbesluiten blijkt dat het
gezag van gewijsde dat aan het vonnis
van 26 januari 1983 van de 7de kamer
van de Arbeidsrechtbank te Brussel
moet worden toegekend, absoluut is en
dus erga omnes geldt, en zich derhalve
ook opdrong aan de partijen tussen
welke het aangevochten vonnis werd uitgesproken (schending van aile bepalingen vermeld in het middel);
tweede onderdeel, mocht het gezag
van gewijsde van het bedoelde vonnis .

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 december 1983 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van
Ryn.

458 (Zaak nr. 4105)
(GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V. T. LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE, ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND, ALGEMENE CENTRALE
DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE)
ARREST

(A.R. nr. 4105)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 maart 1983 in laatste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Leuven;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 30 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, gewijzigd
door het koninklijk besluit van 5 november 1982,
doordat de rechtbank, waarbij op
1 maart 1983, datum van de neerlegging
van het verzoekschrift ter griffie, beroep
werd ingesteld, haar vonnis slechts op
11 maart 1983 gewezen heeft, dit is tien
dagen nadien,
terwijl, overeenkomstig de bepaling in
het middel aangegeven, het gerecht
waarbij het beroep is ingesteld, uitspraak doet binnen 7 dagen na ontvangst van het beroep en de niet-inachtneming van de aldus bepaalde termijn
een grand van nietigheid van de beslissing uitmaakt :

Overwegende dat artikel 30 van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen bepaalt dat
de arbeidsrechtbank waarbij het
beroep tegen de beslissing bedoeld
in artikel 29 is ingesteld, uitspraak
doet binnen zeven dagen die volgen
op de ontvangst van het beroep; dat
deze termijn niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 23 tot 28 van het
Gerechtelijk W etboek, alsmede van de

artikelen 14 tot 36 van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven en van alle bepalingen van de uitvoeringsbesluiten ervan,
waaronder het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, inzonderheid de artikelen 7 en 28 tot 30,
doordat het vonnis het middel van
niet-ontvankelijkheid verwerpt dat eiseres aanvoerde en dat steunde op de artikelen 28 tot 30 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 in de mate dat ze
voorschrijven dat het beroep bepaald bij
artikel 30 moet worden voorafgegaan
door een bezwaar bij de ondernemingsraad zelf, welk bezwaar ten andere moet
worden ingediend binnen 7 dagen na de
aanplakking van het bericht dat de
datum van de verkiezingen aankondigt,
welke aanplakking op 8 februari 1983 is
gebeurd; de rechtbank dit middel verwerpt en desaangaande zegt : « Deze
eventuele procedure houdt noodgedwongen de veronderstelling in dat, indien er
een twistpunt gerezen is over de technische bedrijfseenheid of -eenheden, dit
definitief en eraan voorafgaand beslecht
is geworden. Het is toch duidelijk dat de
kiezerslijsten
en ·aantal
mandaten
slechts kunnen voorgesteld en vastgesteld worden in functie van de technische bedrijfseenheid of -eenheden "•
aldus verwijzend naar het geschil dat
voorafging aan datgene dat het voorwerp
uitmaakt van huidige voorziening, en dat
beslecht werd door het vonnis van
21 februari 1983 van de 22ste kamer van
de Arbeidsrechtbank te Brussel; na die
redengeving de rechtbank nog stelt :
" Rekening houdend met artikel 24 van
de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven en artikel 78bis van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 kunnen de werkgevers,
de werknemers en hun representatieve
organisaties bij de arbeidsrechtbanken
een vordering inleiden tot beslechting
van alle geschillen in verband met de
oprichting van ondernemingsraden en
deze beroepen worden ingeleid bij verzoekschrift. De rechtbank acht de vordering derhalve ontvankelijk "•
terwijl, eerste onderdeel, indien deze
motivering betekent dat volgens de
rechtbank het beroep dat bij haar was
ingesteld, wel degelijk in het kader van
de artikelen 28 tot 30 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 vie!, het vonnis niet voldoende gemotiveerd is, omdat
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het geen antwoord geeft op het middel
opgeworpen in de conclusie van eiseres,
volgens hetwelk het beroep, overeenkomstig artikel 28 van dat koninklijk
besluit, voorafgegaan diende te zijn door
een bezwaar bij de ondernemingsraad
van eiseres (schending van artikel 97
van de Grondwet);

bezwaarschrift en op de dag van de
beslissing, in geval van wijziging,
een rechtzetting laat aanplakken;
dat, krachtens artikel 30, de betrokken werknemers alsook de betrokken representatieve werknemersorganisatie(s) binnen even dagen na
de aanplakking van de rechtzetting
en de kennisgeving van de beslissing bedoeld in artikel 29 tegen deze
beslissing een beroep kunnen instellen bij de arbeidsrechtbank;
Dat uit deze procedureregeling
volgt dat voor de betrokken werknemers en werknemersorganisaties
het beoogde beroep bij de arbeidsrechtbank aileen openstaat, wanneer vooraf een bezwaar is ingediend op grond van artikel 28;
Dat het vonnis, door de vordering
van eerste verweerster ontvankelijk
te verklaren, hoewel zij vooraf geen
bezwaar conform artikel 28 heeft
ingediend, de in het onderdeel vermelde bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

derde onderdeel, in dezelfde hypothese
waarop het eerste onderdeel van het
middel berust, het vonnis nog onwettig
zou zijn, omdat het beroep van eerste
verweerster ontvankelijk wordt verklaard, terwijl dit niet werd voorafgegaan door een bezwaar bij de ondernemingsraad van eiseres (schending van de
artikelen 28, 29 en 30 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978);

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonns constateert dat eiseres op 8 februari
1983 het bericht, bedoeld bij artikel
9 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 betreffende de
ondernemingsraden en de comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, heeft
doen aanplakken en dat de vordering van eerste verweerster ertoe
strekt de aanpassing van de aangeplakte kiezerslijsten alsmede de
vaststelling van het aantal mandaten en de verdeling ervan per categorie werknemers te bekomen; dat
het vonnis dat die vordering ontvankelijk en gegrond verklaart, een
geschil als bedoeld bij artikel 30
van voormeld koninklijk besluit
beslecht;
Overwegende dat, krachtens artikel 28, de werknemers alsmede hun
representatieve organisatie, binnen
zeven dagen na de aanplakking van
het evenvermelde bericht, bij de
raad of het comite of, bij gebrek
hieraan, bij de werkgever bezwaar
kunnen indienen onder meer tegen
de keizerslijsten en tegen de vaststelling van het aantal mandaten
per orgaan en per categorie; dat, luidens artikel 29, de raad of het
comite, of, bij ontstentenis daarvan,
de werkgever zich uitspreekt binnen
zeven dagen na het indienen van dit

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de Arbeidsrechtbank
te Brussel.
19 december 1983 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mr.
VanRyn.
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Om te beslissen dat twee juridische enti- dige autonomie bezitten; dat het verschil
teiten niet een enkele technische in activiteiten tussen de twee ondernebedrijfseenheid vormen, mag de rech- mingen daar wellicht niet vreemd aan is,
ter niet uitsluitend op de economische nu eerste verweerster een produktie-eencriteria steunen, zonder de sociale cri- heid is en tweede verweerster een onderteria in acht te nemen (1). (Artt. 14, zoekseenheid met servicebedoelingen;
§ 1, tweede lid, 1", Bedrijfsorganisatie- dat deze economische zelfstandigheid
wet, en 1, § 4, b [1], tweede lid, 1", bewezen is onder meer door het feit dat
Gezondheids- en Veiligheidswet.)
elke juridische entiteit daadwerklijk vrij
is in de ontwikkeling van haar activiteiten en dat, gelet op deze onbetwistbare
zelfstandigheid, afgezien
(ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBON- economische
van de mogelijke sociale criteria, de
DEN VAN BELGIE T. POLYSAR BELGIUM N.V.
rechtbank tot het besluit komt dat de
E.A.)
verweersters als twee onderscheiden
technische bedrijfseenheden dienen te
ARREST
worden beschouwd,
(A.R. nr. 4125)
terwijl, eerste onderdeel, de wetgever
in de artikelen 14, § 1, tweede lid, 1", van
de wet van 20 september 1948, en 1, § 4,
HET HOF; - Gelet op het bestre- b, (1), tweede lid, 1", van de wet van
den vonnis, op 21 januari 1983 in 10 juni 1952, het begrip onderneming
laatste aanleg gewezen door de definieert als de technische bedrijfseen.Arbeidsrechtbank te Antwerpen;
heid bepaald op grond van economische
en sociale criteria, en voorschrijft dat in
Over het middel, afgeleid uit de schen- geval van twijfel de sociale criteria priding van de artikelen 14, inzonderheid meren; de rechter, die oordeelt dat niet
§ 1, tweede lid, 1", van de wet van 20 sep- alle voorwaarden bewezen zijn om het
tember 1948 houdende organisatie van wettelijk vermoeden juris tantum in te
het bedrijfsleven, gewijzigd door het roepen, zowel de economische als de
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober sociale gegevens moet onderzoeken om
1978, 1, inzonderheid § 4, b, (1), tweede daaruit zijn overtuiging te putten, met
lid, 1", van de wet van 10 juni 1952 dien verstande dat, indien het bestaan
betreffende de gezondheid en de veilig- van een enkele technische bedrijfseenheid van de werknemers, alsmede de heid niet blijkt op grond van de econosalubriteit van het werk en de werk- mische criteria alleen, de sociale criteria
plaatsen, gewijzigd door het koninklijk doorslaggevend zullen zijn, bij zoverre
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, en 97 dat, zelfs indien de economische criteria
van de Grondwet,
volkomen wijzen in de richting van een
doordat het vonnis, met afwijzing van enkele bedrijfseenheid, de rechter een
de door eiseres ingestelde vordering, andere beslissing mag stoelen op uitsluibeslist dat de verschillende juridische tend sociale criteria; het vonnis derhalve,
entiteiten van de verweersters niet een zonder schending van voormelde bepalinenkele technische bedrijfseenheid vor- gen, niet heeft kumien beslissen dat de
men op grand : dat de toepassingsvoor- twee juridische entiteiten niet een
waarden van het wettelijk vermoeden enkele bedrijfseenheid uitmaken, zulks
van het bestaan van een enkele tech- op grand van hun economische zelfstannische bedrijfseenheid niet verenigd zijn; digheid alleen, zonder inachtneming van
dat zulks de rechter niet belet te beslis- de sociale criteria die in de andere zin
sen dat de juridische entiteiten een konden wijzen;
enkele bedrijfseenheid uitmaken op
tweede onderdeel, eiseres omstandig
grand van de algemene economische en en onder verwijzing naar de rechtspraak
sociale criteria, met dien verstande dat, van het Hof betoogde dat de rechter zijn
in geval van twijfel, de sociale criteria beslissing zowel op grond van de sociale
beslissend zullen zijn; dat ten deze de als van economische criteria moet stoerechtbank evenwel vaststelt dat beide len, en aanvoerde dat, naast de econojuridische entiteiten een totaal zelfstan- mische criteria, verscheidene sociale criteria in de richting van een enkele
(1) Zie Cass., 22 okt. en 12 nov. 1979 bedrijfseenheid wijzen, als daar zijn het
door de werknemers van
(A.C., 1979-80, nrs. 126 en 167) en 31 maart gebruik
1980, twee arresten (ibid., 1979-80, nrs. 490 en dezelfde infastructuur en de omstandig492).
heden dat de lonen van alle werknemers
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door tweede verweerster werden bere- eenheid vormen, de voormelde wetskend en dat het personeelsbeleid voor bepalingen schendt;
beide entiteiten door de personeelsdienst
Dat het onderdeel gegrond is;
van tweede verweerster wordt gevoerd;
het vonnis, door zijn beslissing dat de
twee juridische entiteiten niet een
enkele bedrijfseenheid uitmaken uitsluitend te stoelen op economische criteria,
niet antwoordt op het middel volgens
Om die redenen, vernietigt het
hetwelk ook de sociale criteria die bestreden vonnis in zoverre het de
omstandig in de conclusie werden aange- vordering van eiseres, die ertoe
duid, in aanmerking moeten worden
genomen, en zodoende alle in het middel strekte voor recht te horen zeggen
vermelde bepalingen en inzonderheid dat de naamloze vennootschappen
Polysar Belgium en Polysar Techniartikel 97 van de Grondwet schendt :

cal Service Center een enkele
bedrijfseenheid
uitmaken,
ongeOverwegende dat het middel het
vonnis aileen aanvecht in zoverre grond verklaart en uitspraak doet
het beslist dat de verweersters, de over de kosten; verklaart dit arrest
naamloze vennootschappen Polysar bindend voor het .A'lgemeen Belgisch
Belgium en Polysar Technical Ser- Vakverbond en voor het Algemeen
vice Center, als twee onderscheiden Christelijk Vakverbond; beveelt dat
technische bedrijfseenheden dienen van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeelte worden beschouwd;
telijk vernietigde vonnis; houdt de
Wat het eerste onderdeel betreft : kosten aan en laat de beslissing
Overwegende dat de artikelen 14, daaromtrent aan de feitenrechter
§ 1, tweede lid, 1°, van de wet van over; verwijst de aldus beperkte
20 september 1948 houdende organi- zaak naar de Arbeidsrechtbank .te
satie van het bedrijfsleven en 1, § 4, Mechelen.
b, (1), tweede lid, 1°, van de wet van
19 december 1983 - 3" kamer - Voor10 juni 1952 betreffende de gezond- zitter
: de h. Delva, afdelingsvoorzitter -·
heid en de veiligheid van de werk- Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijknemers, alsmede de salubriteit van Juidende conclusie van de h. Lenaerts,
het werk en van de werkplaatsen, advocaat-generaal - Advocaten : .mrs.
de onderneming definieren als de Nelissen Grade en De Gryse.
technische bedrijfseenheid bepaald
op grond van de economische en
sociale criteria, en voorschrijven dat
in geval van twijfel de sociale criteria primeren;
Dat daaruit, naar de wil van de
wetgever, volgt dat de rechter, om te Nr. 214
oordelen of verschillende juridische
entiteiten al dan niet een enkele
2" KAMER - 20 december 1983
technische bedrijfseenheid uitmaken, zowel de economische als de
sociale criteria moet onderzoeken en 1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
dat in geval van twijfel de sociale
ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJKE BANK~
criteria doorslaggevend zijn;
BREUK
STRAFBAARHEID
VAN
DE
Overwegende dat het vonnis, door,
BEKLAAGDE DIE AAN HET MISDRIJF HEEFT
zonder de sociale criteria in acht te
DEELGENOMEN - BEGRIP.
nemen, alleen op grond van de economische criteria te beslissen dat de 2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN
eerdervermelde verweersters, die
- SW., ARTT. 66 EN 67 - BEPALII\'GEN TOE·
twee juridische entiteiten uitmaken,
PASSELIJK OP HET MISDRIJF VAN BEDR!EGniet een enkele technische bedrijfsLIJKE BANKBREUK.
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sprakelijk kan zijn voor de feiten van
bedrieglijke bankbreuk, die in deze hoedanigheid gepleegd werden; artikel 577
BREUK - TOEPASSING VAN ARTI. 66 EN 67
van het Wetboek van Koophandel de
sw.
hoedanigheid van koopman vereist om
1o De deelneming aan het misdrijf van schuldig te kunnen worden verklaard
bedrieglijke bankbreuk is strafbaar, aan bedrieglijke bankbreuk;
tweede onderdeel, het arrest, na aileen
oak al is de dader van de feiten van
te hebben vastgesteld dat de omschrijdeelneming zelf geen handelaar (1).
ving van het misdrijf dat in de dagvaar2° en 3" De bepalingen van de artt. 66 en ding ten laste van eiser wordt vermeld,
67 Sw. zijn van toepassing op het mis- verwijst naar artikel 66 van het Strafdrijf van bedrieglijke bankbreuk (2). wetboek, ermede geen rekening houdt
(Artt. 66, 67, 100, 489 Sw., 477, 478 Kh.) dat de feiten die in dezelfde omschrijving ten laste van eiser worden vermeld,
gepreciseerd werden als « tot (het plegen
(CREMERS)
van bedrieglijke bankbreuk) te hebben
aangezet of tot het plegen ervan onderrichtingen te hebben gegeven of met zijn
ARREST
weten de eerste en tweede (beklaagden)
aan. bedrieglijke bankbreuk geholpen te
(A.R. nr. 8051)
hebben in de handelingen welke hun
bankbreuk hebben voorbereid of vergeHET HOF; - Gelet op het bestre- makkelijkt ofwel in die welke ze voltooid
den arrest, op 22 maart 1983 door hebben "; de aldus gepreciseerde feiten
het Hof van Beroep te Gent gewe- geen handelingen van (mede)daderschap
zijn, als opgesomd in artikel 66 van het
zen;
Overwegende dat het arrest eiser Strafwetboek, doch ten hoogste - indien
- van medeplichtigheid (artiveroordeelt wegens deelneming, in bewezen
kel 67 van het Strafwetboek); artikel 578
de zin van artikel 66 van het Straf- van het Wetboek van Koophandel de
wetboek, aan het misdrijf van opgesomde handelingen ook kwalificeert
bedrieglijke bankbreuk;
als feiten van medeplichtigheid;
derde onderdeel, ...
Over het eerste middel, ...

3° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJKE BANK-

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 577, 578
van het Wetboek van Koophandel, 66, 67,
69, tweede lid, van het Strafwetboek en
40, 1o en 3°, van het regentsbesluit van
25 september 1946 houdende de gecoi:irdineerde wetten op het gerechtelijk
akkoord,
doordat het arrest eiser als mededader van bedrieglijke l)ankbreuk veroordeelt,
terwijl, eerste onderdeel, het niet vaststelt dat eiser de hoedanigheid van handelaar heeft of als orgaan van een gefailleerde vennootschap strafrechtelijk aan(1) Cass., 29 nov. 1926 (Bull. en Pas., 1927, I,
94, A, 7"); 21 sept. 1964, motivering (ibid., 1965,
I, 65); 14 okt. 1969 (A.C., 1970, 164) en 19 sept.
1972 (ibid., 1973, 69).
(2) Cass .. 5 juni 1876 (Bull. en Pas., 1876, I,
300); 30 juni 1964 (ibid., 1964, I, 1169) en 14
.c;kt. 1969 (A.C., 1970, 164).

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de deelneming
aan het misdrijf van bedrieglijke
bankbreuk strafbaar is, ook al is de
dader van de feiten van deelneming
zelf geen handelaar;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende
dat
eiser
bij
beschikking van de raadkamer, met
aanneming van verzachtende omstandigheden, naar de correctionele
rechtbank werd verwezen wegens
overtreding van de artikelen 66, 489,
eerste en derde lid, van het Strafwetboek, 577 en 578- van het Wethoek van Koophandel; dat de hem
ten laste gelegde feiten op dezelfde
wijze in de dagvaarding werden
omschreven;
Overwegende dat de deelnemingsvormen die bij artikel 578 van het
Wetboek van Koophandel als vor-
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men van medeplichtigheid aan Nr. 215
bedrieglijke bankbreuk worden aangeduid, verwijzen naar artikel 60
2' KA'IER - 20 december 1983
van het Franse Strafwetboek van
1810, bepalingen die door de artikelen 66 en 67 van het op 8 juni 1867 VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF·
uitgevaardigde Strafwetboek is geZAKEN - CONCLUSIE - BEGRIP.
wijzigd; dat de artikelen 66 en 67
van het Strafwetboek, krachtens Een geschrift, zij het betiteld « nota »,
artikel 100 van dit wetboek van toedat blijkens de vermeldingen van de
passing zijn op de in de artikebeslissing of van het proces-verbaal
van de terechtzitting door een partij of
len 577 en 578 van het Wetboek van
door haar raadsman tijdens de debatKoophandel vermelde misdrijven
ten ter terechtzitting aan de rechter is
die door artikel 489 van het Strafovergelegd, dat bekleed is met het
wetboek strafbaar zijn gesteld; dat,
visum van de griffier en door hem is
door in de telastlegging uitdrukkeondertekend en waarin een middel
lijk te verwijzen naar de bij artiwordt aangevoerd tot staving van een
eis, verweer of exceptie, ]evert een
kel 66 van het Strafwetboek
conclusie op, oak al is het niet ondertebepaalde vormen van hoofdzakelijke
kend door de partij of haar raadsman
deelneming, ook al werd verder in
(1).
de telastlegging de tekst van artikel
578 van het Wetboek van Koophandel vermeld, duidelijk die vormen
(H ... T.V ... )
van hoofdzakelijke deelneming aan
eiser ten laste werden gelegd;
ARREST
(A.R. nr. 8275)

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel,

Dat het middel, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
En

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1983 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiseres :

overwegende dat de subOver het ambtshalve aangevoerde midof op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in del, afgeleid uit de schending van artiacht zijn genomen en de beslissing kel 97 van de Grondwet :
overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat in het procesverbaal van de terechtzitting van
20 juni 1983 van het hof van beroep
is vermeld
« (Eiseres) wordt
gehoord in haar middelen van verdediging, ontwikkeld door Meester
Govaerts, advocaat ... ; zij legt een
Om die redenen, verwerpt de nota en een dossier neer »; dat in
voorziening; veroordeelt eiser in de het strafrechtelijk dossier zich, bij
dat proces-verbaal, een « nota »
kosten.
bevindt die - hoewel in fine ervan
stanW~le

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

20 december 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzit(1) Zie Cass., 10 sept. 1962, twee arresten
ter - Verslaggever : de h. Matthijs (Bull. en Pas., 1963, I, 40 en 41); 30 sept. 1975
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille- (A.C., 1976, 137); 3 jan. 1978 {ibid., 1978, 517) en
kaerts, advcoaat-generaal - Advocaat : de noot 2, get. A.T., en 30 juni 1980
(ibid., 1979-80, nr. 623).
mr. Devriendt, Brugge.
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gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerder :

is vermeld « Voor betichte. De
raadsman. » - niet is ondertekend,
doch waarop is vermeld « neergelegd ter zitting der 9e kamer van
het Hof van Beroep te Brussel d.d.
20 juni 1983 door Meester Govaerts », bekleed met het visum van
de griffier en door hem ondertekend; dat in die « nota » wordt aangevoerd dat eiseres, die vervolgd
was wegens overspel, ontkent ooit
met een andere man dan haar echtgenoot geslachtsgemeenschap te
hebben gehad en dat zij, tijdens de
periode waarop de telastlegging
betrekking had, om redenen van
fysische en medische aard, geen
geslachtsverkeer kon hebben, zoals
blijkt uit een medisch attest dat zij
meteen neerlegde tijdens dezelfde
voormelde terechtzitting; dat eiseres
in die « nota » daaruit afleidde dat
de telastlegging niet was bewezen
en zij derhalve haar vrijspraak
vroeg;

Overwegende dat de cassatie van
de beslissing op de strafvordering,
op de niet beperkte voorziening van
de beklaagde, de vernietiging meebrengt van de beslissing op de
civielrechtelijke vordering die het
gevolg is van de eerstvermelde
beslissing;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiseres aangevoerde middelen die niet tot cassatie
zonder verwijzing kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest; laat de kosOverwegende dat, in strafzaken, ten ten laste van de Staat; verwijst
het geschrift, zij het betiteld de zaak naar het Hof van Beroep te
« nota >>, dat blijkens de vermeldin- Antwerpen.
gen van de beslissing of van het pro20 december 1983 - 2' kamer - Voorces-verbaal ter terechtzitting door
zitter : de h. Boon, waarnemend voorziteen partij of door haar raadsman is ter - Verslaggever : de h. De Peuter .overgelegd aan de rechter tijdens de Gelijkluidende conclusie van de h. Tilledebatten ter terechtzitting, dat kaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
bekleed is met het visum van de mr. Govaerts, Hasselt.
griffier en door hem is ondertekend,
en waarin een middel wordt aangevoerd tot staving van een eis, verweer of exceptie, een conclusie oplevert, ook al is het niet ondertekend
door de partij of haar raadsman;
Nr. 216
· Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt dat eiseres voor het hof
2' KAMER - 21 december 1983
van beroep een conclusie had genamen waarop het hof verplicht was
te antwoorden;
1° OVERTREDING- RECHTVAARDIGINGSGROND - WETIIGE VERDEDIGING - STRAFOverwegende dat het arrest, nu
WETBOEK, ART. 417 - VERWONDINGEN TOEhet, om eiseres te veroordelen, zich
GEBRACHT BIJ HET AFWEREN VAN BRAAK
ertoe beperkt vast .te stellen « dat
VAN AFSLUITINGEN OF TOEGANGEN de feiten, door de eerste rechter als
BEGRIPPEN.
vaststaand geacht, bewezen zijn
gebleven door het onderzoek voor 2" OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
het hof (van beroep) gedaan », de
VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK
conclusie van eiseres niet beantDODEN - RECHTVAARDIGINGSGROND WETIELIJKE VERDEDIGING STRAFWETwoordt;
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BOEK, ART. 417 - VERWO:\DI:\'GEN TOEGEBRACHT BIJ AFWERE:'oi VAX BRAAK VA:'\ AFSLUITI:\GEN EN TOEGA:\GE:\ - BEGRIPPECIJ.

1o en 2o Het gooien van brokstukken
door de deur en door een venster van
een waning, samen met de paging er
binnen te dringen door aan de toeg<mgsdeur te duwen, kan de braak van
afsluitingen of toegangen uitmaken in
ad 417 Sw. vermeld als bestanddeel
van de wettige verdediging van de
bewoner van het huis die de braak
afweert en daarbij de dader verwondingen toebrengt (1).
(LUX T. LEKEUX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3154)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 juni 1983 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslising op de
strafvordering, ingesteld :

A. tegen verweerder, beklaagde :
Overwegende dat eiser, medebeklaagde en burgerlijke partij die
niet in kosten van die vordering is
veroordeeld,
geen
hoedanigheid
heeft om zich tegen die beslissing in
cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. tegen eiser :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering, ingesteld :
A. tegen eiser
Overwegende dat eiser
doet van zijn voorziening;
(1} Zie

Cass.,

Pas., 1941, I, 61}.

3

rnaart

1941

afstand

(Bull.

en

B. tegen verweerder :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 417 van het Strafwetboek,
doordat het arrest het aan verweerder
ten laste gelegde feit dat hij aan eiser
opzettelijk verwondingen heeft toegebracht die het volledig verlies van het
gebruik van een orgaan of een zware
verminking ten gevolge hebben gehad,
niet bewezen verklaart, het strafgerecht
onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de door eiser tegen verweerder ingestelde rechtsvordering, eiser verwijst in de kosten van zijn rechtsvordering in eerste aanleg en hager beroep,
met inbegrip van de door de openbare
partij gemaakte kosten, en de beslissing
grondt op de overwegingen dat verweerder laat in de nacht thuiskwam, dat,
naar zijn zeggen, eiser aan zijn deur
kwam kloppen en hem slagen toediende
nadat hij voor hem had opengedaan, dat
verweerder erin slaagde om de keukendeur dicht te doen, ofschoon eiser tegen
de buitenkant duwde, dat eiser vensterruhen van de bovenverdieping met dakpanscherven stukgooide en ook in de
keuken scherven wierp, dat verweerder
tevens had verklaard dat hij in paniek
raakte, zijn karabijn greep en verschillende malen vuurde doorheen een
ondoorschijnend blad plastic dat de door
eiser de vorige maand gebroken ruit van
de toegangsdeur verving, dat hij eiser
had willen afschrikken en niet had geweten dat deze juist voor de deur stand, en
dat op die manier een kogel eiser trof in
het rechteroog dat niet meer kan worden
gered, en de beslissing voorts grand op
de overweging dat de beweringen van
verweerder niet buiten beschouwing
mochten worden gelaten, vermits ze een
grand van waarheid bevatten en niet
worden tegengesproken door de objectieve gegevens van het dossier, en dat
aldus bleek dat, toen verweerder zijn
karabijn greep en naar buiten vuurde,
eiser reeds de deur en een venster van
verweerders waning beschadigd had, en
dat verweerder geen reden had om te
geloven dat eiser hem geen kwaad wilde
do en,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
eiser van buiten duwde tegen de deur
die verweerder wist dicht te krijgen en
het feit dat eiser de maand voordien een
ruit van de toegangsdeur had gebroken,
niet kunnen worden beschouwd als
braak van de toegang van het huis van
verweerder, op het ogenblik dat hij eiser
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de verwondingen toebracht, zeals door
artikel 417 van het Strafwetboek wordt
vereist;
tweede onderdeel, het feit dat eiser
vensterruiten had stukgegooid op de
bovenverdieping van verweerders huis,
geen braak oplevert van afsluitingen,
muren of toegangen van verweerders
huis, zeals door artikel 417 van het Strafwetboek wordt vereist;
derde onderdeel, uit de vaststellingen
van het arrest niet kan worden opgemaakt of het feit dat eiser stukken dakpan door de ruiten van de bovenverdieping en in de keuken van verweerder
heeft gegooid, braak oplevert van afsluitingen, muren of toegangen van verweerders waning, in de zin van artikel 417
van het Strafwetboek, waaruit volgt dat
het Hof aan de hand van de redengeving
van het arrest niet kan nagaan of de
rechters dat artikel naar behoren hebben
toegepast en dat derhalve die redengeving niet beantwoordt aan het vereiste
van artikel 97 van de Grondwet

W at de drie onderdelen samen
betreft :
Overwegende dat het arrest, na de
in het middel uiteengezette gegevens van de zaak te hebben vastgesteld en na er bovendien op te hebben gewezen dat « de rijkswachters,
de nacht van de feiten, zowel in de
keuken als in de kamer van Lekeux
(verweerder) scherven dakpan hebben gevonden » en « dat de officier
van de gerechtelijke politie Lemaire
ter terechtzitting de aanwezigheid
van die brokstukken bevestigde en
eraan toevoegde dat het volgens
hem niet onmogelijk was om stukken dakpan door de plastic te
gooien », beslist dat eiser tijdens de
nacht, op het ogenblik dat verweerder zijn karabijn greep en naar buiten vuurde, de deur en een venster
van
verweerders
woning
had
beschadigd; dat verweerder geen
reden had om te geloven dat eiser
hem geen kwaad wilde doen of dat
hij niet bedreigd was als gevolg van
de weerstand die hij hood tegen het
voornemen van eiser om zijn
woning binnen te dringen; dat, gelet
met name op de vroegere, door het
arrest in herinnering gebrachte
gebeurtenissvu, verweerder ervan

mocht uitgaan dat eiser hem zou
aanvallen zo hij erin slaagde binnen
te geraken;
Dat het hof van beroep uit die
vaststellingen, zonder enige dubbelzinnigheid, wettig heeft afgeleid dat,
aangezien eiser bij nacht braak van
afsluitingen of toegangen van het
huis van verweerder aan het plegen
was, verweerder de verwondingen
aan eiser heeft toegebracht terwijl
hij de braak afweerde en hij reden
had om te geloven dat eiser zijn
persoon wilde aanranden, « de
rechtvaardigingsgrond,
waarvan
sprake in de eerste twee leden van
artikel 417 van het Strafwetboek,
ten voordele van verweerder in aanmer king moest worden genomen, nu
de voorwaarden hiertoe vervuld
zijn »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 december 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelij1duidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal.
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CASSATIEMIDDELEN

MIDDEL TEN
BETOGE
DAT
HET WETTELIJK BEGRIP
" KRUISPUNT " IS MISKEND - BESLISSING
NIET GEGROND OP DAT BEGRIP, MAAR OP
HET ONDERZOEK VAN EEN SITUATIETEKENING - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Wanneer een beslissing gegrond is op
het onderzoek van een situatietekening is het cassatiemiddel dat misken-

-
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ning van het wettelijk begrip kruis- « dat ge!ntimeerde (thans verweerster)
punt aanvoert, bij gebrek aan belang, derhalve niet hoeft te worden verzocht
niet ontvankelijk, wanneer het niet om haar verweer te voeren op basis van
betoogt dat die miskenning tot een artikel 12.3.1 van het Wegverkeersregleverkeerde uitlegging van de situatiete- ment, daar het beginsel van de voorrang
kening heeft geleid (1).
van rechts ten deze niet van toepassing
is
(STRADIOT T. BRASSEUR, NAVEAU)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 3157)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 juni 1983 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Overwegende dat de voorziening
enkel tegen de burgerlijke beschikkingen van het vonnis is gericht;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;

)>,

terwijl de term kruispunt de plaats
aanduidt waar twee of meer openbare
wegen samenlopen, terwijl de rijbaan
slechts het dee! van de openbare weg is
dat voor het voertuigenverkeer in het
algemeen is ingericht; het bestreden vonnis, nu het de rechtsvordering van eiser
afwijst op de enkele grand dat het ongeval zich niet heeft voorgedaan op een
plaats die gevormd wordt door de denkbeeldige verlenging van de rijbanen, de
begrippen openbare weg (artikel 1) en
rijbaan (artikel 2) met elkaar verwart,
het wettelijk begrip kruispunt (artikel 2.8) en de in artikel 12.3.1 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
vervatte regel inzake voorrang van
rechts miskent; het bovendien op de conclusie van eiser een bijzonder dubbelzinnig en onduidelijk antwoord geeft
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :

Overwegende dat het vonnis
beslist dat geen enkele fout kan
worden verweten aan verweerster
die, gelet op de verlenging van de
rijbaan ten opzichte van de rue de
l'Ange Gardien, een normale plaats
Over het middel, afgeleid uit de schen- innam op de weg, en dat de algehele
ding van de artikelen 1, 2.1, 2.8, 12.3.1 aansprakelijkheid voor het ongeval
van het koninklijk besluit van 1 decem- rust op eiser die links op de rijbaan
ber 1975 houdende algemeen reglement reed;
op de politie van het wegverkeer, en,
Overwegende dat het vonnis
voor zover nodig, 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de bur- aldus, in strijd met wat het middel
gerlijke rechtsvordering van eiser, die in beweert, niet steunt op de grond dat
zijn regelmatig neergelegde conclusie het ongeval zich niet heeft voorgebetoogde dat het litigieuze ongeval zich daan op een plaats die gevormd
op een kruispunt had voorgedaan en dat wordt door de denkbeeldige verlenverweerster de in artikel 12.3.1 van het ging van de rijbanen;
Wegverkeersreglement vervatte regel
Dat het vonnis de stelling van
betreffende de voorrang van rechts niet
had nageleefd, afwijst op grand dat de eiser als zou het ongeval zich op een
stelling van eiser « formeel in tegen- kruispunt hebben voorgedaan, verspraak is met de door de verbalisanten werpt op de ondubbelzinnige grond
opgemaakte situatietekening (het begrip dat die stelling formeel in tegenkruispunt veronderstelt de denkbeeldige spraak is met de door de verbalisanverlenging van de rijbanen » en beslist ten opgemaakte situatietekening;
- - - - - - - - - - - - - - - - ! Overwegende dat het middel niet
(1) Zie Cass., 3 juni 1981 (A.C., 1980-81, een schending van de bewijskracht
nr. 571); 28 okt. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 146) en van de situatietekening, doch de
20 april 1983, A.R. nr. 2668 (ibid., 1982-83,
nr. 455).
schending van het wettelijk begrip
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door eiser tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
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kruispunt » aanvoert; dat het niet
beweert dat de rechter als gevolg
van die schending een verkeerde
uitlegging heeft gegeven aan de
situatietekening waarop hij zijn
beslissing grondt;
Dat het middel opkomt tegen een
ten overvloede gegeven considerans
van het vonnis en derhalve niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
«

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 december 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.

Van Ryn en De Bruyn.

Nr. 218
2'

DING VAN EEN VAN DIE MISDADEN IN HET
DISPOSITIEF VAN DIE VORDERING - RECHTBANK BEVOEGD VOOR HET GEHEEL.

3" ONDERZOEKSGERECHTEN

BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK, MET OVERNAME VAN DE REDENEN VAN DE VORDERING
WAARIN VOOR VERSCHILLENDE MISDADEN
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN WORDEN
AANGENOMEN - GEEN VERMELDING VAN
EEN VAN DIE MISDADEN IN HET DISPOSITIEF
VAN
DIE
VORDERING
RECHTBANK
BEVOEGD VOOR HET GEHEEL.

1" Wanneer de raadkamer een verdachte

naar de correctionele rechtbank verwijst, met overname van de redenen
uit de vordering van de procureur des
Konings, die voor verschillende misdaden
verzachtende omstandigheden
aanneemt, oak al wordt in het dispositief van die vordering een van die misdaden niet vermeld, is niet naar recht
verantwoord het arrest dat de eerste
rechter onbevoegd verklaart om over
laatstgenoemde misdaad uitspraak te
doen; het Hof regelt het rechtsgebied,
vernietigt het arrest en verwijst de
zaak naar hetzelfde hof van beroep,
anders samengesteld (1).
2" en 3" Wanneer de raadkamer een ver-
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1° REGELING VAN

RECHTSGEBIED

- STRAFZAKEN - RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK,
MET OVERNAME VAN DE REDENEN VAN DE
VORDERING, WAARIN VOOR VERSCHILLENDE
MISDADEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN WORDEN AANGENOMEN - GEEN VERMELDING VAN EEN VAN DIE MISDADEN IN
HET DISPOSITIEF VAN DIE VORDERING BESLISSING VAN HET HOF VAN BEROEP DAT
DE EERSTE RECHTER NIET BEVOEGD IS OM
OVER DIE MISDAAD UITSPRAAK TE DOEN BESLISSING NIET VERANTWOORD - VERNIETIGING VAN HET ARREST EN VERWIJZING
NAAR HETZELFDE HOF VAN BEROEP, ANDERS
SAMENGESTELD.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - RAADKAMER - VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK, MET
OVERNAME VAN DE REDENEN VAN DEVORDERING, WAARIN VOOR VERSCHILLENDE MISDADEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
WORDEN AANGENOMEN - GEEN VERMEL-

dachte naar de correctionele rechtbank
verwijst met overname van de redenen
van de vordering van de procureur des
Konings die voor verschillende misdaden
verzachtende omstandigheden
aanneemt, is de correctionele rechtbank bevoegd voor het geheel van die
misdaden, oak al wordt in het dispositief van die vordering een van die misdrijven niet vermeld (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE LUIK IN ZAKE DANGUIRI,
BOUNOUAR)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3309)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 10 november 1983 ingediend door de procureur-generaal bij
het Hof van Be!'oep te Luik;

I----:--------------(1) en (2) Cass., 18 mei 1983, A.R. nr. 2953
(A.C., 1982-83, nr. 519).

- 469 Overwegende dat de raadkamer ber 1983 de beslissing van de eerste
van de Rechtbank van Eerste Aan- rechter heeft gewijzigd en erop
leg te Luik, bij beschikking van heeft gewezen dat het ten laste
17 juni 1983, na aanneming van ver- gelegde feit A, 4, dat krachtens de
zachtende omstandigheden, 1° Dan- artikelen 528 en 529 van het Strafguiri Ahmed, geboren op 2 septem- wetboek strafbaar is met een crimiber 1963 te Casablanca (Marokko}, nele straf, niet was gecorrectionaliwerkloos wonende te Luik, rue seerd; dat de eerste rechter derhalve
Hochepo~te 14; 2o Bounouar Khalid, geen hoedanigheid had om van die
geboren op 4 november 1963 te feiten kennis te nemen en zich
Casablanca
(Marokko},
zonder onbevoegd diende te verklaren; dat
beroep, wonende te Luik, rue Basse het, gelet op de eenheid van opzet,
Sauveniere 27, die bij het parket niet mogelijk was de splitsing te
van Luik woonplaats heeft gekozen, bevelen van de in de telastlegging
naar de correctionele rechtbank A, 4, omschreven feiten;
heeft verwezen, ter zake dat ze te
Overwegende dat de op 17 juni
Luik als daders of mededaders, 1983 gewezen beschikking van de
a) b~iden, op 8 maart 1983, een dief- raadkamer van de Rechtbank van
stal door middel van geweld of Eerste Aanleg te Luik en het op
bedreiging hebben gepleegd, met de 6 oktober 1983 door het hof van
omstandigheid dat de diefstal bij beroep gewezen arrest in kracht van
nacht, door twee of meer personen gewijsde zijn gegaan; dat uit hun
is gepleegd (telastlegging A, 1}; tegenstrijdigheid een geschil over
b) beiden, op 8 maart 1983, opzette- rechtsmacht is ontstaan dat het verlijk verwondingen of slagen hebben loop van de procedure hindert;
toegebracht met de omstandigheid
Overwegende dat die beschikking
dat die slagen of verwondingen een verklaart de gronden over te nemen
ziekte of een ongeschiktheid tot het van de vordering van de procureur
verrichten van persoonlijke arbeid des Konings waarin met betrekking
hebben veroorzaakt (telastlegging A, tot de telastleggingen A, 1, A, 2, en
3)· c) beiden, op 8 maart 1983, met A, 4, werd vermeld dat de feiten van
b~hulp van geweld of bedreiging, die aard waren dat ze krachtens de
andermans roerende eigendom heb- wet met criminele straffen werden
ben vernield of beschadigd, met de gestraft, doch dat er, gelet op de
omstandigheid dat de feiten in ver- verzachtende omstandigheden ten
eniging of in bende zijn gepleegd gevolge van het ontbreken van vroe(telastlegging A, 4}; d) heiden, op gere veroordelingen tot criminele
16 februari 1983, bedrieglijk voor- straffen, slechts grond bestond tot
werpen en waard~n hebben wegge- het uitspreken van correctionele
nomen (telastlegg~ng A, 5) ~n ~erst- straffen; dat, hoewel in het disposigenoemde bovend1en te Lmk, m de tief van die vorderingen de raadkanacht van 20 op 21 januari 1983! een I mer enkel werd gevorderd om verdiefstal he~ft ~eple~gd door mlddel zachtende omstandigheden aan te
van braak, mkl.1mmmg of valse sleu- nemen voor de telastleggingen A, 1
t~~s (telastleggm~ A, .~) en, hoewel en 2, uit de beschikking zelf blijkt
hlJ als vreemdehng blJ het h":~ 0 P dat ze de gronden van de vordering
26 oktober 1982 betekende mmlste- overnam en de verdachten naar de
rieel besluit van 12 oktober 1982 correctionele rechtbank verwees na
terugg~.we~en :vas, op 8 maart 1983 voor de telastleggingen A, 1, A, 2 en
het RlJk lS bmnengekom~~ of er A, 4, verzachtende omstandigheden
verbleven heeft zonder blJzondere te hebben aangenomen·
machtiging van de minister van Jus'
titie (telastle ging B, 6};
Dat het hof van beroP.p derhalve,
g
door te verklaren dat de eerste rechOverwegende dat het Hof van ter niet bevoegd was om over de
Beroep te Luik bij arrest van f:i okto- telastlegging A, 4, uitspraak te doen

- 470
en door de zaak naar de procureurgeneraal te verwijzen om te handelen als naar recht, de beslissing niet
wettig heeft verantwoord;

VOOR DE RECHTER OM DE OORZAAK VAN DE
VORDERING TE WIJZIGEN.

1o Wanneer partijen bij een ter griffie
van het Hof neergelegde aide verklaren afstand te doen van hun voorziening, met de bedoeling een nieuwe
voorziening in te dienen, en zij achteraf verklaren hun afstand in te trekken, verleent het Hof geen akte van de
afstand, maar doet uitspraak op de
voorziening.

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
het op 6 oktober 1983 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen arrest;
beveelt dat van dit arrest melding 2° In burgerlijke zaken slaat het Hof
zal worden gemaakt op de kant van
geen acht op een memorie van antde vernietigde beslissing; verwijst
woord die ter griffie is ingediend buide zaak naar het anders samengeten de bij art. 1093 Ger. W. op straffe
stelde Hof van Beroep te Luik.
van verval voorgeschreven termijn (1).
21 december 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - T/erslaggever : de h. Ghislain Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal.
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De memorie van antwoord is tardief
wanneer de door de eiser tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen die akte ter griffie van het
Hof hebben neergelegd buiten de termijn van drie maanden te rekenen van
de dag waarop de voorziening hun
door de eisers is betekend, oak al is de
memorie ter griffie ingediend binnen
de termijn van twee maanden na de
betekening van de voorziening aan de
verweerders. (Impliciet.) (Art. 1093
Ger.W.)
3° De appelrechter doet uitspraak over
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1° VOORZIENING

IN

CAS SATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - AFSTAND - INTREKKING - GEVOLG.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - MEMORIE
VAN ANTWOORD VAN DE DOOR DE ElSER TOT
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST
OPGEROEPEN PARTIJEN - INDIENING TER
GRIFFIE VAN HET HOF BUITEN DE TERMIJN
VAN ART. 1093 GER.W.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN-

BURGERLIJKE ZAKEN GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1138, 2°- VERBOD VOOR DE RECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN OVER NIET
GEVORDERDE ZAKEN - BEGRIP.

niet gevorderde zaken, wanneer hij de
onderhuurders hoofdelijk met de
hoofdhuurders veroordeelt om aan de
verhuurders achterstallige huur te
betalen, hoewel de eerste rechter
enkel de hoofdhuurders had veroordeeld tot betaling van die huur en de
verhuurders zich ertoe hadden beperkt
de bevestiging van het beroepen vonnis te vragen.
4° De artt. 702, 807 en 1138, :!', Ger. W.,

alsmede het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk het verboden is uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken en het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging worden
geschonden wanneer de rechter de
oorzaak van een vordering wijzigt in
een andere oorzaak, nl. wanneer hij,
zoals i.e. de aquiliaanse !out vervangt
door de aansprakelijkheid uit overeenkomst.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN GERECHTELIJK WETBOEK, ARTT. 702, 807 EN 1138, 2° - VERBOD

(1) Cass., 25 feb. 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 359).

A.R.

nr.

3656

-

471bevestiging vroegen van het beroepen
vonnis van de Vrederechter van het kanton Sint-Pieters-Woluwe van 9 januari
1981, dat - zoals overigens vastgesteld
door het aangevochten vonnis - enkel
de echtgenoten Sterck-Schevernels veroordeelde om aan de verweerders
bedoelde provisionele som van 72.958
frank te betalen, zodat het vonnis, door
niettemin ook de eisers tot betaling van
deze som te veroordelen, aan de verweerders meer heeft toegekend dan zij
hadden gevorderd (schending van de
wetsbepaling en het algemeen rechtsbeginsel aangeduid in het middel) :

(JANSSENS D., DUMOULIN T. MELOTTE, JANSSEN
C. IN AANWEZIGHEID VAN STERCK, SCHEVERNELS)
ARREST

(A.R. nr. 3779)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 mei 1982 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Overwegende dat de eisers bij
akte, neergelegd ter griffie van het
Hof op 7 januari 1983, verklaarden
afstand te doen van hun voorziening
met de bedoeling een nieuwe, aangepaste, voorziening in te leiden; dat
zij bij akte, ter griffie van het Hof
neergelegd op 14 februari 1983, verklaren hun afstand in te trekken;
dat er derhalve geen aanleiding is
om akte te verlenen van de afstand
en op de voorziening uitspraak dient
te worden gedaan;
Overwegende dat het verzoekschrift tot cassatie op 3 augustus
1982 aan de partijen opgeroepen tot
bindendverklaring van het arrest
werd betekend; dat de memorie van
antwoord op 10 november 1982 door
deze partijen ter griffie van het Hof
ingediend, met toepassing van de artikelen 1093, 52, 53 en 54 van het
Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1138, 2', van het
Gerechtelijk Wetboek, alsmede van het
algemeen rechtsbeginsel dat de rech~er
verbiedt uitspraak te doen over met
gevorderde zaken,
doordat het bestreden vonnis de eisers
en de echtgenoten Sterck-Schevernels
hoofdelijk veroordeelt om aan de echtgenoten Melotte-Janssen de som te betalen
van 72.958 frank ten provisionele titel,
hetzij de huurprijs voor de maand februari 1979 (12.499 frank), de huurwaarde
van het goed van maart tot 19 juni 1979
(49.996 frank), en _de onroeren~e voo:heffing voor de penode van 1 Januan tot
30 juni 1979 (10.463 frank),
terwijl de verweerders in hun conclusie in hager beroep uitdrukkelijk, wat
voormelde sommen betreft, slechts de

I

Overwegende dat, wat de in het
middel vermelde bedragen betreft,
het beroepen vonnis enkel de thans
tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partijen veroordeelde
tot betaling aan de verweerders, bij
uitsluiting van de eisers;
Overwegende dat in hoger beroep
de verweerders, in verband met
bedoelde bedragen, enkel concludeerden tot bevestiging van het
beroepen vonnis;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door de eisers hoofdelijk
met de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partijen te
veroordelen, uitspraak doet over
niet gevorderde zaken;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 702, 807
van het Gerechtelijk Wetboek en, voor
zoveel als nodig, 1138, 2', van het Gerechtelijk Wetboek alsmede van de algemene
rechtsbeginselen van het verbod uitspr. ~ak te do en over niet gevorderde
zaken en van de eerbiediging van de
rechten van de verdediging,
doordat het vonnis oordeelt dat het
« niet betwistbaar (is) dat de echtgenoten
Janssens-Dumoulin (de eisers) de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder
hadden overgenomen zodat zij rechtstreeks huurder geworden zijn van de
verhuurders; (dat) het bestaan van de
handelshuur tussen (de eisers) en
Melotte-Janssen (... ) nooit (werd) betwist,
enkel de duur; (dat) zij (... ) bijgevolg
gehouden (zijn) aan de eigenaars de
huurschade, die deze laatsten bij het
beeindigen van de overeenkomst lijden,
in casu 28 februari 1979, te vergoeden
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(en dat) de oorspronkelijke huurders, de
consorten Sterck-Schevernels (... ) hoofdelijk gehouden (blijven) tot alle uit de
aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen >>,
terwijl de verweerders in hun conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk hun
vordering tot vergoeding van de door
hen geleden huurschade hadden gegrond, enerzijds, ten aanzien van de
echtgenoten Sterck-Schevernels, « op
basis van de huurovereenkomst van
7 februari 1961 » en, anderzijds, ten aanzien van de eisers, « op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek »,
na te hebben benadrukt, in feite, dat
geen van de laatstgenoemde partijen om
huuroverdracht hadden verzocht en die
dan ook niet hadden kunnen bekomen
en, wat de som van 72.958 frank betreft
(zie eerste middel), dat de eerste rechter
in het vonnis a quo - waarvan de verweerders op dat stuk de bevestiging vroegen - oordeelde dat de echtgenoten
Sterck-Schevernels als enige huurders
dienen beschouwd te worden ten aanzien
van hen en zij geen uitstaans hebben
met de eisers en terwijl uit geen enkel
stuk van de rechtspleging blijkt dat zij,
in de loop van het geding, de oorzaak
van hun vordering ten aanzien van de
eisers - met name de aquiliaanse fout
- zouden hebben gewijzigd, zodat het
vonnis, door te beslissen dat de eisers
als rechtstreekse huurders gehouden zijn
aan de eigenaars de huurschade, door
hen geleden bij het beeindigen van de
overeenkomst, te vergoeden, niet wettig
de oorzaak van de vordering van de verweerders ambtshalve wijzigt (schending
van de in het middel aangeduide wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen) :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de verweerders hun
oorspronkelijk tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen ingestelde vordering tot
het bekomen van huurschade uitbreidden tegen de in eerste aanleg
vrijwillig tussengekomen eisers;
Dat uit hun conclusies in hoger
beroep blijkt dat de verweerders
hun vordering tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen stoelden op de huurovereenkomst van 7 februari 1961
en tegen de eisers, aan wie ze, zoals
de eerste rechter, enig huurrecht

ontzegden, op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat het vonnis niet
zonder schending van de in het middel ingeroepen wetsartikelen en
algemene rechtsbeginselen de juridische oorzaak van de vordering
van de verweerders, met name de
aquiliaanse fout, kon wijzigen in
een aansprakelijkheid uit overeenkomst;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat er aanle1ding
toe bestaat het arrest bindend te
verklaren voor de daartoe opgeroepen partijen;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, doch enkel in
zoverre het de eisers hoofdelijk veroordeelt om aan de verweerders de
provisionele som van 72.958 frank te
betalen, en in zoverre het de in het
tweede middel van de eisers weergegeven beslissing inhoudt; verklaart
dit arrest bindend voor de daartoe
opgeroepen partijen; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
de eisers in de kosten van hun
afstand en van hun intrekking van
afstand en de tot bindendverklaring
opgeroepen partijen in de kosten
van hun memorie van antwoord;
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 Leuven, zitting
houdend in hoger beroep.
22 december 1983 - 1' kamer - Voorzitter: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Butzler en Bayart.
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1" DESKUNDIGENONDERZOEK
BURGERL1JKE ZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK VERRICHT IN EEN EERSTE GEDING
WAARBIJ EEN PARTIJ NIET WAS BETROKKEN
- AANVULLEND DESKUNDIGENONDERZOEK
MET BEPERKTE STREKKING TOEVERTROUWD
AAN DEZELFDE DESKUNDIGE, MAAR IN EEN
ANDER
GEDING
WAARBIJ
DIE
PARTIJ
BETROKKEN IS - WETTIGE OPDRACHT VEREISTEN.

2" DESKUNDIGENONDERZOEK
BURGERLIJKE ZAKEN CONTRAD!CTOIR
KENMERK - INAANMERKINGNEMING VAN DE
VASTSTELLINGEN EN BESLU!TEN VAN EEN
DESKUNDIGE IN EEN VERSLAG BETREFFENDE
EEN
DESKUNDIGENONDERZOEK
WAARBIJ EEN PARTIJ NIET IS BETROKKEN
GEWEEST - GRENS.

2" De regel dat een deskundigenverslag

niet kan worden tegengeworpen aan
een derde, d. w.z. iemand die daarbij
geen verplichte of vrijwillige partij
was, sluit in dat de specifieke rechtsgevolgen, verbonden aan een deskundigenverslag als bewijsmiddel, t.a.v.
die derde achterwege moeten blijven;
die regel verhindert evenwel niet dat
het onderzoek, als zodanig, de gedane
vaststellingen en het uitgebrachte
advies bestaande feiten zijn, waarin de
rechter, als ze door een partij in het
geding zijn gebracht en het bewijs
door vermoedens is toegelaten, vermoeden kan vinden als bedoeld in
art. 1342 R. W., welke bewijs kunnen
opleveren onder de voorwaarden van
art. 1353 van hetzelfde wetboek (2).

3" Niet tegenstrijdig is de beslissing die

aanneemt eensdeels dat het deskundigenverslag « niet tegenstelbaar » is
aan een derde en anderdeels dat de
gegevens daarvan de waarde van vermoedens kunnen hebben.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1138, 2° - VERBOD VOOR DE RECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN OVER NIET
GEVORDERDE ZAKEN - BEGRIP.

1" Een deskundigenonderzoek kan wor-

den beperkt tot het beoordelen van
opwerpingen van technische aard
betreffende een in het geding overgeJegd stuk, zoals een in een ander
geding neergelegd deskundigenverslag;
een en ander komt niet in tegenstrijd
met het contradictoire kenmerk van
het gerechtelijk deskundigenonderzoek, noch met het recf:Jt van verdediging of op een eerlijk proces, mits de
rechter de gegevens van het eerder
verrichte deskundigenonderzoek alleen
als bran van feitelijke vermoedens in
aanmerking neemt en ten aanzien van
het beperkte « aanvullende » onder-1-----------------------------------zoek de voor het deskundigenonder(2} Zie Cass., 19 sept. 1980, A.R. nr. 2906
zoek geldende regels in acht neemt (1). (A.C.,
1980-81, nr. 49), zie ook Rep. prat. dr.
(1} Zie Cass., 16 dec. 1980, A.R. nr. 5974
(A.C., 1980-81, nr. 233}.

beige, v" Garantie, nr. 27; BRAAs, Precis de
procedure civile, bd. II, blz. 575, nr. 1102, en
CLOQUET, A.P.R., « Deskundigenonderzoek »,
blz. 91.

474(GEBROEDERS DE BLOCK P.V.B.A.
T. STAR OIL P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4013)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1982
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van de verdediging, van de artikelen 973, 974, 978, 979,
983, 988, 989 van het Gerechtelijk Wethoek en 6 van het Verdrag betreffende
de Rechten van de Mens, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd door de Belgische wet van 13 mei
1955,
doordat het arrest, na te hebben aangenomen dat « buiten de afwezigheid
(lees aanwezigheid} van (eiseres) uitgevoerde expertise haar niet tegenstelbaar
is » en na aangenomen te hebben << dat
elk nieuw onderzoek betreffende de destijds vastgestelde verstoppingen en de
daaruit voorvloeiende schade ... thans
onmogelijk is geworden », bij bevestiging
van het beroepen vonnis, de door verweerster tegen eiseres ingestelde vordering tot gedwongen tussenkomst en
vrijwaring ontvankelijk verklaart en
dezelfde expert als gerechtelijke deskundige aanstelt en hem belast met een aanvuilende opdracht, hierin bestaande te
antwoorden op de door eiseres eventueel
te maken op- en aanmerkingen op de
bevindingen, ramingen en besluiten vervat in zijn op 24 maart 1980 in de zaak
tussen de groentekweker en verweerster
neergelegd verslag en te antwoorden op
aile nuttige en dienstige vragen door de
partijen gesteld binnen het raam van dit
aanvuilend onderzoek, om reden dat de
feitenrechter, bij het beoordelen van de
litigieuze feiten en de schadelijke gevolgen ervan, rekening mag houden met de
gegevens van een niet tegenstelbare
expertise, die immers ten minste de
waarde van vermoedens heeft en dat het
aanvuilende onderzoek eiseres de gelegenheid geeft de deugdelijkheid van het
verslag te betwisten en eventueel aan te
duiden welke punten haar geen voldoening geven,
terwijl de dagvaarding tot gedwongen
tussenkomst moet gedaan worden op een

ogenblik waarop de gedaagde zich nog
op nuttige wijze kan verdedigen en de
gedaagde tot tussenkomst niet kan
gedwongen worden de gevolgen te ondergaan van een expertise die de dagvaarding tot tussenkomst voorafgaat en die
definitief beiHndigd is, zelfs indien hij
geen argument zou inbrengen dat noodzakelijkerwijze de conclusies van de deskundige zou wijzigen,
en terwijl het tegensprekelijk karakter
van de expertise geldt voor aile tussenkomsten van de deskundige en de aanvuilende onderzoeksmaatregel die de
oorspronkelijke opdracht niet ab initio
herneemt (hetgeen in wezen onmogelijk
is}, de afwezigheid van het tegensprekelijk karakter van de bevindingen van de
gerechtelijke deskundige niet ongedaan
kan maken; zodat de dagvaarding tot
tussenkomst en vrijwaring, die laattijdig
werd uitgebracht op een ogenblik
waarop de zaken niet meer in dezelfde
staat waren gebleven, en het arrest dat
deze om hoger vermelde redenen ontvankelijk verklaart en een aanvuilende
opdracht aan de gerechtelijke deskundige opdraagt, de in de aanhef van het
middel aangehaalde wettelijke bepalingen schendt alsook het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van de verdediging :

Overwegende dat het hof van
beroep in de aangehaalde consideransen eerst vaststelt dat een nieuw
volledig deskundigenonderzoek onmogelijk is geworden, vervolgens
het tussen verweerster en de afnemer De Storme verrichte deskundigenonderzoek in aanmerking neemt
als een bloot feit waaruit vermoedens kunnen worden afgeleid en ten
slotte, ter beoordeling van de
waarde van die vermoedens en tot
vrijwaring van het recht van verdediging van eiseres, een deskundigenonderzoek beveelt, beperkt tot het
nazien van de opwerpingen van
eiseres betreffende de gegevens van
het bedoelde deskundigenverslag en
tot de beoordeling van die opwerpingen door de deskundige, dezelfde
die het eerste onderzoek had verricht;
Dat het hof van beroep aldus ten
aanzien van eiseres een nieuw deskundigenonderzoek
beveelt,
dat
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alleen ten aanzien van verweerster
als aanvullend kan worden beschouwd;
Overwegende dat de regels van
het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek
niet verhinderen dat de rechter aan
de deskundige een beperkte opdracht geeft, wanneer hij oordeelt
dat een volledige opdracht onmogelijk kan worden uitgevoerd of niet
dienend is; dat een deskundigenonderzoek kan worden beperkt tot het
beoordelen van opwerpingen van
technische aard betreffende een in het
geding overgelegd stuk, zoals een in
een ander geding neergelegd deskundigenverslag; dat een en ander
niet in tegenstrijd komt met het
contradictoire kenmerk van het
gerechtelijk deskundigenonderzoek,
noch met het recht van verdediging
of op een eerlijk proces, mits de
rechter de gegevens van het eerder verrichte deskundigenonderzoek
aileen als bron van feitelijke vermoedens in aanmerking neemt en
ten aanzien van het beperkte << aanvullende » onderzoek de voor
het deskundigenonderzoek geldende
regels in acht neemt;
Dat het hof van beroep, door
onder die omstandigheden een
beperkt onderzoek als hiervoren
bedoeld te bevelen, de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen
niet schendt noch het daarin vermelde rechtsbeginsel miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

gevolgen ervan, rekening mag houden
met de gegevens van een dergelijke
expertise die op zijn minst de waarde
van vermoedens hebben,
terwijl, eerste onderdeel, de vermoedens gevolgen zijn die de wet of de rechters halen uit een gekend feit; in onderhavig geval het arrest zelf aangenomen
heeft dat het deskundigenverslag aan
eiseres niet tegenstelbaar was en derhalve te haren opzichte niet kon,
beschouwd worden als een gekend feit,
derwijze dat het daarna niet kon beslissen dat de gegevens van dit deskundigenverslag op zijn minst de waarde van
vermoeden hebben, zonder het wettelijk
begrip van vermoeden te schenden
(schending van de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, een verslag dat
tegenover een partij niet tegenstelbaar
is, in feite niet bestaat voor die partij. en
het derhalve tegenstrijdig is enerzijds, te
stellen dat het deskundigenverslag aan
eiseres niet tegenstelbaar is en anderzijds de gegevens ervan als vermoedens,
aan te nemen (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat de regel dat een
deskundigenverslag niet kan worden tegengeworpen aan een derde,
dit wil zeggen iemand die daarbij
geen verplichte of vrijwillige partij
was, weliswaar insluit dat de specifieke rechtsgevolgen, verbonden aan
een deskundigenverslag als bewijsmiddel, ten aanzien van die derde
achterwege moeten blijven, maar
niet verhindert dat het onderzoek
als zodanig, de gedane vaststellingen en het uitgebrachte advies
bestaande feiten zijn, waarin de
rechter, als ze door een partij in het
geding zijn gebracht en het bew:ijs
door vermoedens is toege~aten, door
een in cassatie onaantastbare beoordeling, vermoedens kan vinden als
bedoeld in artikel 1349 van het Burc
gerlijk Wetboek, welke bewijs kunnen opleveren onder de · voorwaarden van artikel 1353 van hetzelfde
wetboek;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1349, 1353
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na aangenomen te
hebben dat de buiten de afwezigheid van
eiseres uitgevoerde expertise haar niet
tegenstelbaar is, de eis tot tussenkomst
niettemin ontvankelijk verklaart en
een aanvullende deskundigenopdracht
beveelt om hoofdzakelijk eiseres toe te
Iaten op- of aanmerkingen te maken
Overwegende dat het arrest dan
omtrent het haar niet tegenstelbaar verklaard deskundigenverslag, om reden ook zonder tegenstrijdigheid aandat de feitenrechter, bij het beoordelen neemt eensdeels dat het deskun.divan de litigieuze feiten en de schadelijke genverslag << niet tegenstelbaar . ,, is

- 476 aan eiseres en anderdeels dat de
Dat het hof van beroep, nu de
gegevens daarvan de waarde van rechters het deskundigenonderzoek
vermoedens kunnen hebben;
ambtshalve konden bevelen, i).iet
Dat het middel niet kan worden behoefde te antwoorden op een
immers ter zake niet dienende conaangenomen;
clusie ten betoge dat de maatregel
Over het derde middel, afgeleid uit de niet was gevorderd;
schending van de artikelen 8, 1138, 2°,
Dat het middel niet kan worden
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van aangenomen;

de Grondwet,
doordat het arrest, bij bevestiging van
het eerste vonnis, de deskundige, waarvan het verslag niet tegenstelbaar aan
eiseres wordt bevonden, een aanvullende
opdracht meegeeft,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster
enkel de aanstelling van een nieuwe deskundige vorderde en deze vordering
ongegrond werd verklaard (schending
van de artikelen 8 en 1138 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiseres in haar conclusie voorhield dat de eerste rechter
ultra petita had gevonnist door een
maatregel te bevelen die niet gevraagd
was (artikel 97 van de Grondwet), zodat
het arrest, dat niet antwoordt op dit
regelmatig voorgedragen verweer, niet
regelmatig met redenen is omkleed en
ultra petita statueert door een ongevraagde maatregel te bevelen :

Overwegende dat verweerster, valgens de niet bestreden vaststellingen van het arrest, eiseres heeft
gedagvaard tot tussenkomst en vrijwaring en, volgens de niet bestreden vaststellingen van het beroepen
vonnis, « gevorderd heeft dat (eiseres) zou veroordeeld worden om
(verweerster) te vrijwaren voor al
de veroordelingen die in het voordeel van hoofdeiser, De Storme, zouden kunnen uitgesproken worden »;
dat verweerster tevens, tot staving
van die vordering, de aanstelling
van dezelfde deskundige vorderde,
met het oog op het opnieuw vervullen van dezelfde opdracht;
Overwegende dat de feitenrechter
de noodzakelijkheid en de geschiktheid van een maatregel van onderzoek naar de gegrondheid van een
vordering op onaantastbare wijze in
feite beoordeelt en de naar zijn oordeel vereiste onderzoeksmaatregelen ambtshalve kan bevelen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
22 december 1983 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter "- Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h. ~al
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
De Bruyn.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN
GRONGSLAG VAN DE BELASTING- DIVERSE
INKOMSTEN - WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ART. 67, 3° - REGEL!NG
VOOR DE WET VAN 3 NOVEMBER 1976 - UITKERINGEN DIE, MET TOEPASSING VAN ~EN
BESLISSING GENOMEN OP GROND VAN
ART. 1280 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK,
AAN
DE
BELASTINGSCHULDIGE
WAREN
BETAALD OF TOEGEKEND BELASTINGSCHULDIGE DIE GEEN DEEL UITMAAKTE VAN
HET GEZIN VAN DE SCHULDENAAR VAN DE
UITKERINGEN - GEEN DIVERSE INKOMSTEN
IN DE ZIN VAN ART. 67, 3°, VAN HET WETBOEK
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN.

2° HUWELIJK -

WEDERZIJDSE RECHTEN
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN
- UITKERINGEN DIE, MET TOEPASSING VAN
EEN BESLISSING GENOMEN OP GROND VAN
ART. 1280 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK
AAN
DE
BEU\.STINGSCHULDIGE
WAREN
BETAALD OF TOEGEKEND BELASTINGSCHULDIGE DIE GEEN DEEL U!Ti\1AAKTE VAN
RET GEZIN VAN DE SCHULDENAAR VAN DE
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UITKERINGEN ZODANIGE UITKERINGEN
WAREN ONDER DE REGEL!NG VAN V66R DE
WET VAN 3 NOVEMBER 1976 GEEN DIVERSE
INKOMSTEN DIE OVEREENKOMSTIG ART. 67,
3°, VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN BELASTBAAR WAREN.

1o en 2o Onder de regeling van het W.I.B.
van v66r de inwerkingtreding van de
wet van 3 nov. 1976 waren geen
diverse inkomsten, belastbaar overeenkomstig art. 67, 3", van dit wetboek, de
uitkeringen die, met toepassing van
een beslissing genomen op grand van
art. 1280 van het Ger. W., aan de belastingschuldige regelmatig waren betaald of toegekend door personen van
wier gezin hij geen dee] uitmaakte (1).

(SALLAETS T. BELGISCHE STAAT FINANCIEN)

MIN. V.

ARREST

(A.R. nr. F 1102 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 67, meer
bepaald 3°, en 71, § 1, meer bepaald 3°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals deze bepalingen golden
v66r de inwerkingtreding van de wet van
3 november 1976, 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, 203 van het Burgerlijk
Wetboek en 212 van hetzelfde wetboek,
zoals het werd ingevoerd bij artikel 1
van de wet van 30 april 1958 en zoals het
is blijven gelden tot aan de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976,
doordat het arrest beslist dat de uitkeringen die de echtgenoot van eiseres
vanaf 16 maart 1970 verrichtte onder toepassing vallen van artikel 67, 3°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
op grond : dat deze uitkeringen werden
verricht « in uitvoering van het vonnis
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen van 6 maart 1970 - houdende het treffen van voorlopige maatregelen voor de duur van het hangende
geding tot echtscheding », en uitkeringen
(1) Zie Cass., 17 feb. 1970 (A.C., 1970, 577) en
24 feb. 1977 (ibid., 1977, 689) met cone!. proc.gen. Duman, in Bull. en Pas., 1977, 666 en vlg.

zijn aan eise~es « betaald door een persoon van w1ens gezin zij geen dee!
(meer) uitmaakte en betaald in uitvoering van de verplichting op grond van de
artikelen 203, 213 en 229 van het Burgerlijk Wetboek », en« dat immers de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding ''
kennis neemt van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de
goederen zowel van de partijen als van
de kinderen « en dit in toepassing van
artikel 1280 van het Gerechtelijk Wethoek, bepaling waarin impliciet verwezen wordt naar de artikelen 203 en 213
van het Burgerlijk Wetboek en explic~et
naar artikel 221 van dit wetboek », ·
terwijl de uitkeringen tot het verrichten waarvan een echtgenoot bij toepassing van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek wordt veroordeeld een
vorm van uitvoering uitmaken van de in
artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek
neergelegde verplichting van de ouders
om aan hun minderjarige kinderen kost,
onderhoud en opvoeding te verschaffen
en van de in artikel 212 (oud) van hetzelfde wetboek neergelegde verplichting
die op de echtgenoten rust tot wederzijdse getrouwheid, hulp en bijstand, en
deze verplichtingen, welke niet ten einde
komen door de feitelijke scheiding van
de echtgenoten, geen onderhoudsverplichtingen in de zin van de artikelen 67,
3", en 71, § 1, 3", van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen uitmaken, maar
ruimere en meer specifieke verplichtingen zijn; zodat het arrest, door niettemin
te oordelen dat de voorwaarden voor de
toepassing van artikel 67, 3°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
op de litigieuze uitkeringen vervuld zijn,
alle in het middel vermelde bepalingen
en in het bijzonder de artikelen 67, 3", en
71, § 1, 3", van hetzelfde wetboek
schendt :

Overwegende dat de uitkeringen
die eiseres in de door het arrest
vastgestelde voorwaarden, zoals ·in
het middel weergegeven, voor haarzelf en haar kinderen van haar echtgenoot ontving, niet onder de toepassing vielen van de artikelen 67,
3°, en 71, § 1, 3°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, zoals
de bepalingen van die artikelen golden v66r de inwerkingtreding van
de wet van 3 november 1976; dat die
uitkeringen slechts de uitvoering
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zijn eensdeels van de aan de ouders {INGHELS T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN
BUURTSPOORWEGEN)
opgelegde verplichting om aan hun
kinderen onderhoud en opvoeding te
ARREST
verschaffen, anderdeels van de op
de echtgenoten rustende plicht van
(A.R. nr. 8100}
hulp en bijstand, en geen uitkeringen tot levensonderhoud zijn in de
HET HOF;
Gelet op het
zin van de toenmalige artikelen 67,
3°, en 71, § 1, 3°, van het Wetboek bestreden arrest, op 18 april 1983
door het Hof v:m Beroep te Gent
van de Inkomstenbelastingen;
gewezen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het arrest, op
strafgebied, eiser wegens de samengevoegde, met een zelfde opzet
gepleegde misdrijven A1, A2, A3
Om die redenen, en ongeacht het (valsheden in geschrifte), B1, B2, B3
tweede middel van eiseres dat niet (gebruik van valse stukken), C1
tot ruimere cassatie zou kunnen lei- (misbruik van vertrouwen) en C2
den, vernietigt het bestreden arrest; (oplichtingen) veroordeelt tot een
beveelt dat van dit arrest melding gevangenisstraf van negen maanden
zal worden gemaakt op de kant van en een geldboete van 1.000 frank;
het vernietigde arrest; houdt de kos- dat het, op civielrechtelijk gebied,
ten aan en laat de beslissing daar- eiser wegens de misdrijven A2, A3,
omtrent aan de feitenrechter over; B2, B3 en C2 veroordeelt tot betaverwijst de zaak naar het Hof van ling aan verweerster van een schadevergoeding van 136.330 frank en
Beroep te Gent.
een voorschot van 1 frank, te
23 december 1983 - 1• kamer - Voor- vermeerderen met de rente en de
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit- kosten;

ter Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
I. In zoverre de voorziening
mr. Nelissen Grade.
gericht is tegen de beslissing op de

strafvordering :
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3 januari 1984

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN BEDRIEGLIJK OPZET BEG RIP.

Het bedrieglijk opzet dat inzake valsheid
of het gebruik van valse stukken is
vereist, is het opzet om zichzelf of een
ander een onrechtmatig voordeel te
verschaffen (1}. (Artt. 193 en 213 Sw.)

-----------------1
(1) Cass., 15 juni 1982, A.R. nr. 7219
(A.C., 1981-82, nr. 613} en 25 mei 1983, i\.R.
nr 2790 (ib1d., 1982-83, nr 529}.

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burge!lijk Wetboek,
doordat het arrest, wat betreft de
telastleggingen A2 en B2, oordeelt dat de
vermelding van de netto-ontvangsten op
de 14 aangifteformuliereri. vals zijri,
gezien eiser - die door het arrest aangezien wordt als de exploitant van het
busvervoer - krachtens artikel 4 van
het contract nummer 25.802 tussen hem
en de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, verplicht was de nettoontvangsten aan te geven, hetzij de
dagbijdragen van de leerlingen en 5
percent van de wedde van de leerkrachten, ontvangsten die volgens het
arrest ten goede kwamen aan de inrichtende macht,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie, neergelegd voor de eerste
rechter en uitdrukkelijk als herhaald
beschouwd in zijn conclusie in hoger
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beroep, samengevat deed gelden dat hij bij artikel 13, 3" alinea, van (voorop de ontvangstaangifteformulieren zijn meld) algemeen lastenkohier wordt
netto-ontvangsten diende te vermelden vastgesteld op 5 percent van de
zoals deze ontvangsten bepaald zijn in netto-ontvangst van het kalenderartikel 4 van het contract nummer 25.802
Onder netto-ontvangst
afgesloten tussen hem en de Nationale kwartaal.
Maatschappij van Buurtspoorwegen; dat dient verstaan de werkelijke gefacvolgens de duidelijke bewoordingen van tureerde vervoerprijs, dit is het
dit artikel 4 onder netto-ontvangsten bedrag van de factuur, verminderd
dient te worden verstaan de vervoerprijs met de aangerekende belasting over
die hij factureerde aan de bediende de toegevoegde waarde. De tweede
inrichting en dat deze gefactureerde contractant zal, tot staving van zijn
vervoerprijs op de ontvangstaangifteformulieren correct door hem werden staat van aangifte, aan de Nationale
vermeld; dat hij zich derhalve ten Maatschappij van Buurtspoorwegen
opzichte van de Nationale Maatschappij een afschrift overmaken van al de
van Buurtspoorwegen niet diende te facturen die hij op naam van de
inrichting opstelt. De
verantwoorden met betrekking tot de bediende
bijdrage van de leerlingen en leer- vergoeding dient vermeerderd met
krachten, betaald aan de bediende de belasting over de toegevoegde
inrichting en dat aldus uit het voor- waarde »;
gaande volgt dater geen sprake kan zijn
van een valsheid in geschriften in de 14
Overwegende dat het arrest niet
ontvangstaangifteformulieren, zodat het enkel vaststelt dat eiser exploitant
arrest, door niet te antwoorden op de is van de autobusdienst voor leerlinopwerping van eiser dat volgens de genvervoer, maar bovendien constaduidelijke bewoording van artikel 4 van
het contract nummer 25.802 onder netto- teert dat hij tegelijk directeur is van
ontvangsten dient te worden verstaan de de door het vervoer bediende inrichvervoerprijs die hij factureerde aan de ting I.S.B.O., waarvan de gebouwen
bediende inrichting en dat het deze prijs zijn eigendom zijn, voorzitter is van
is, die hij diende te vermelden en ook de vereniging zonder winstoogmerk
vermeldde op de aangifteontvangstfor- Centrum voor Beroepsopleiding die
mulieren, een schending inhoudt van voor het I.S.B.O. als inrichtende
artikel 97 van de Grondwet;
macht fungeert, en secretaris is van
tweede onderdeel, krachtens de duide- de
bestuurscommissie van die
lijke bewoordingen van artikel 4 van het school; dat het arrest aldus te
contract nummer 25.802 onder nettoontvangst dient te worden verstaan de kennen geeft dat eiser zowel het
werkelijke door de tweede contractant leerlingenvervoer als de door dit
(eiser) gefactureerde vervoerprijs op vervoer bediende school inricht en
naam van de bediende inrichting, zodat bestuurt;
het arrest, door te beslissen dat volgens
Overwegende dat het arrest voorts
artikel 4 van het contract nummer 25.802 releveert : « De telastlegging A2
de netto-ontvangsten de dagbijdrage van
de leerlingen voor het busvervoer en 5 heeft betrekking op 14 aangifteforpercent van de wedde van de leer- mulieren in verband met het busverkrachten bedragen, de· bewijskracht voer van leerlingen, formulieren
toekomend aan dit artikel 4 schendt bestemd voor de Nationale Maat(schending van de artikelen 1319, 1320 schappij van Buurtspoorwegen, met
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
welke maatschappij een contrac-

Overwegende dat eiser concludeerde zoals in het middel is weergegeven;
Overwegende dat artikel 4 van het
contract nummer 25.802 dat tussen
verweerster en eiser, exploitant van
de bijzondere autobusdienst voor
leerlingenvervoer, werd gesloten,
bepaalt : « De vergoeding voorzien

tuele regeling werd gesloten terzake
het leerlingenvervoer. Deze telastlegging houdt in dat op 14 formulieren, onder de rubriek " totaal van
netto-ontvangsten " een lager dan
het werkelijk ontvangen bedrag
werd genoteerd »
« Blijkens
artikel 4 van het contract was
Inghels verplicht de netto-ontvangsten per kwartaal aan te geven en

-

480 -

de resultaten van het onderzoek
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
(subkaften 105, 106 en 107 van kaft schending van artikel 97 van de
3) wijzen duidelijk uit dat de werke- Grondwet,
doordat het arrest, wat betreft de
lijke inkomsten van het busvervoer
- .gedragen door de leerlingen, op telastleggingen A3 en B3, beslist dat de
basis van een dagbijdrage naar vermelding van het woord « gratis >> op
gelang van de afstand, Em door de het document gericht aan de voorzitter
van de commissie van advies voor het
leerkrachten via 5 percent van hun leerlingenvervoer, een valsheid in
wedde
verborgen
werden geschriften is, om de reden dat de
gehouden voor de Nationale Maat- werkelijke inkomsten van het busverschappij van Buurtspoorwegen. . .. voer gedragen door de leerlingen, op
Zijn verwijzing naar het bestaan basis van een dagbijdrage naar gelang
van een " zwarte kas " en van een van de afstand, en door de leerkrachten
"zwartboek ", waarvan de inkom- via 5 percent van hun wedde, verborgen
gehouden voor de Nationale
sten ten goede komen aan de inrich- werden
Maatschappij van Buurtspoorwegen,
tende macht via de stortingen die
terwijl eiser in zijn conclusie, neergemen doet in zijn handen als legd
in eerste aanleg en uitdrukkelijk als
directeur, impliceert noodwendiger- herhaald beschouwd in zijn conclusie in
wijze de onttrekking aan het contro- hager beroep, samengevat staande hield
lerecht vanwege de Nationale Maat- dat er geen sprake kan zijn van een
schappij van Buurspoorwegen »;
valsheid in geschriften op het document
Overwegende dat de appelrechters, door de vaststelling : enerzijds,
dat uit de bewoordingen van
artikel 4 van het contract blijkt dat
op de ontvangstaangifteformulieren,
bestemd voor de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, de
werkelijke netto-ontvangsten van
het busvervoer dienden te worden
vermeld, en anderzijds, dat uit het
onderzoek is gebleken dat in die
aangifteformulieren de werkelijke
inkomsten van het busvervoer,
gedragen door de leerlingen en de
leerkrc;~chten,
voor
verweerster
verborgen werden gehouden, duidelijk te kennen geven dat de door
eiser aan de bediende inrichting
gefactureerde vervoerprijs, waarvan,
tot staving van zijn staat van
aangifte, een afschrift aan verweerster werd overgemaakt, de nettoontvangsten, waarop de vergoeding
van 5 percent is verschuldigd, niet
correct vermelden;

gericht aan de voorzitter van de
commissie van advies voor het leerlingenvervoer, dit om de reden dat dit document op de meest duidelijke wijze voorziet enerzijds een exploitant, die al dan
niet bezoldigd is, en anderzijds de
persoon of het lichaam die de vervoerkosten dragen en dat in casu, in overeenstemming met de werkelijkheid, op het
kwestieus formulier door hem ingevuld
werd dat exploitant " gratis >> vervoert,
gezien hij als exploitant in werkelijkheid
niets ontving voor zijn prestaties, en dat
de vervoerkosten gedragen worden door
de I.S.B.O., hetzij de bediende inrichting,
gezien de I.S.B.O. met uitsluiting van de
exploitant de bijdragen van de leerlingen
en de 5 percent van de wedde van de
leerkrachten ontving en aanwendde ter
dekking van de vervoerkosten; het
arrest, door niet op dit verweermiddel te
antwoorden, een schending inhoudt van
artikel 97 van de Grondwet :

Overwegende dat eiser concludeerde zoals in het middel is weergegeven;
Overwegende dat het arrest zegt :
« De telastlegging A3 heeft eveneens
Overwegende dat de appelrechters
met
die
consideransen
eisers betrekking op het busvervoer : de
telastlegging houdt in dat, in een
conclusie beantwoorden en van het
contract nummer 25.802 geen uitleg- verzoek om machtiging, gericht tot
ging geven die ermee niet verenig- de voorzitter van de commissie van
advies voor het leerlingenvervoer,
baar is;
het woord " gratis " valselijk werd
D:1t het rniddel niet kan worden vermeld onder de rubriek " bedrag
I van de vervoerprijs" »;
aungenornen;
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macht ten goede kwamen via de
stortingen die men deed in de
handen van eiser als directeur van
de inrichting; dat die inkomsten
ingevolge het bestaan van een
zwarte kas » en een << zwartboek »
aan het controlerecht vanwege
verweerster werden onttrokken en
voor
haar
verborgen
werden
gehouden;
Dat het arrest derhalve de in het
middel aangehaalde tegenstrijdige
redenen niet bevat; dat het middel,
dat op een verkeerde lezing van het
arrest berust, feitelijke grondslag
mist;

Overwegende dat het arrest, zoals
blijkt uit het antwoord op het vierde
middel, vaststelt : dat eiser tegelijk
het leerlingenvervoer en de door dit
vervoer bediende school inricht en
bestuurt; dat de bijdragen die de
leerlingen en de leerkrachten voor
dit · vervoer betaalden, in zijn
hagden, als directeur van de
bediende inrichting, werden gestort;
dat, het arrest uit die vaststellingen
afleidt dat het vervoer niet kosteloos
geschiedt en dat eiser, door in het
" vervoer om machtiging » onder de
rubi:'iek « bedrag van de vervoerprijs » het woord << gratis » te
ver;nelden, zich schuldig heeft
gemaakt aan valsheid in geschrifte;
Overwegende dat het arrest met
die consideransen eisers conclusies
beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondsla'g mist;

Over het zesde middel, afgeleid uit de
van artikel 97 van de
Grbndwet,
doordat het arrest, wat betreft de
telast1eggingen A2 en B2, vaststelt dat
de inkomsten uit het busvervoer ten
goE;!de kwamen aan de inrichtende macht
en, wat betreft de telastleggingen A3 en
B3, als antwoord op het verweermiddel
van eiser, aangehaald in het vijfde
middel, overweegt dat de vermelding van
het woord « gratis » op het document,
dat het voorwerp uitmaakt van die
telastlegging, een valsheid in geschriften
uitmaakt gezien de werkelijke inkomsten van het busvervoer verborgen
werden gehouden, hetgeen impliceert
dat, volgens het arrest, de werkelijke
inkomsten ten goede kwamen aan eiser,
terwijl dergelijke motieven tegenstrijdig zijn; inderdaad, indien de inkomsten ten goede komen aan de inrichtende macht, deze inkomsten terzelfdertijd niet ten goede kunnen komen aan
eiser, zodat het arrest het artikel 97 van
de Grondwet schendt met het gevolg dat
de veroordeling van eiser wegens de
telastleggingen A2, B2, A3 en B3 onwettelijk is :
sch~nding

Overwegende dat het arrest niet
zegt dat de inkomsten van het
vervoer aan
eiser ten goede
kwamen; dat het enkel vaststelt dat

Over het zevende middel, afgleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 196 en 197 van het Strafwetboek,
doordat het arrest, wat betreft de
telastleggingen A2, B2, A3 en B3, beslist
dat het oogmerk van eiser zich onrechtmadg voordeel te verschaffen bewezen is
en anderzijds overweegt dat de inkomsten uit het busvervoer ten goede
kwamen aan de inrichtende macht, via
de stortingen die men deed in de handen
van eiser, als directeur,
terwijl uit de feitelijke elementen van
het arrest volgt dat het onrechtmatig
voordeel bij de telastleggingen A2, B:i:,
A3 en B3 enkel betrekking kan hebben
op de inkomsten uit het busvervoer,
zodat het arrest eigenlijk beslist dat
bewezen is dat eiser het oogmerk had
zich deze inkomsten te verschaffen:
dergelijk motief tegenstrijdig is met de
vaststelling van het arrest dat de inkomsten uit het busvervoer ten goede
kwamen aan de inrichtende macht via
de stortingen die men deed in de handen
van eiser als directeur, zodat het arrest
met dergelijke tegenstrijdige motieven
het artikel 97 van de Grondwet schendt
en op onwettelijke wijze het bedrieglijk
opzet bij de telastleggingen A2, B2, A3
en B3 heeft vastgesteld (schending van
de artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek) :

Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het zesde middel,
het arrest niet zegt « dat eiser het
oogmerk had zich deze inkomsten te
verschaffen »; dat het evenmin vaststelt dat eiser - door deze inkom-
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482 sten die aan 'de inrichtende macht 1 het negende middel, afgeleid uit de
ten goede kwamen en in zijn schending van de artikelen 97 van de
handen
als
directeur van
de Grondwet, 193 tot en met 197 van het
Strafwetboek,
bediende inrichting werden gestort,
doordat het arrest, wat betreft de
voor
verweerster
verborgen
te
telastleggingen A3 en B3, in strijd met
houden - zich « zelf » een onrecht- de mening van de eerste rechter,
matig
voordeel
heeft
willen oordeelt dat het document, gericht aan
verschaffen; dat het arrest enkel de voorzitter van de commissie van
constateert dat << het oogmerk zich advies voor het leerlingenvervoer, onder
een
onrechtmatig
voordeel
te de toepassing van de strafwet valt,
verschaffen bewezen is >>; dat de
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelrechters hiermee bedoelen dat conclusie in hoger beroep deed gelden
eiser door de door hem gepleegde dat dit document geen valsheid in
valsheden aan de door het vervoer geschriften kan opleveren gezien het een
betreft die slechts aanvaard
bediende school die hij samen met verklaring
wordt onder voorbehoud van controle,
het leerlingenvervoer inricht en zodat het arrest, door niet op dit
bestuurt, een onrechtmatig voordeel omstandig verweer te antwoorden, niet
heeft willen verschaffen; dat het gemotiveerd is (schending van artikel 97
arrest derhalve de in het middel van de Grondwet);
aangehaalde tegenstrijdige redenen
tweede onderdeel, een geschrift dat
niet bevat; dat het middel, in bestemd is om te worden nagezien, tot
zoverre, op een verkeerde uitlegging zolang, dan ook geen vermoeden van
waarachtigheid schept ten opzichte van
van het arrest berust;
diegene die het geschrift controleert; het
Overwegende · dat er bedrieglijk arrest niet vaststelt dat het document,
opzet in de zin van artikel 193 van gericht aan de voorzitter van de
het Strafwetboek -is wanneer de commissie van advies voor het leerlindader van de valsheden zich zelf of genvervoer, van aard was om geloofeen ander een onrechtmatig voor- waardig over te komen bij vermelde
voorzitter en van aard was een determideel heeft willen verschaffen;
nerende invloed uit te oefenen op de
Dat het middel niet kan worden vorming van diens overtuiging, zodat het
aangenomen;
arrest de artikelen 193 tot en met 197
schendt, gezien deze artikelen enkel het
Over het achtste en het negende geschrift beschermen dat zich aan het
middel:
openbaar vertrouwen opdringt :
het achtste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Overwegende
dat
eiser
bij
Grondwet, 193 tot en met_ 197 van het
conclusie aanvoerde dat « de valse
Strafwetboek,
doordat het arrest, wat betreft de verklaringen en aangiften, die hij in
telastleggingen A2, B2, A3 en B3, in zijn verhouding met de Nationale
strijd met ·de mening van de eerste Maatschappij van Buurtspoorwegen
rechter, ·oordeelt dat de documenten die zou hebben gedaan - quod non het voorwerp uitmaken van deze telast- het
openbaar
vertrouwen
niet
leggingen onder de toepassing van de kwetsen en deze aangiften onderstrafwet vallen, zonder vast te stellen dat worpen blijven aan controle en
deze documenten geschriften betreffen nazicht >>;
die zich aan het openbaar vertrouwen
Overwegende dat het arrest vastopdringen,
terwijl eiser- in zijn conclusie in hoger stelt : dat in het verzoek om machtiberoep dit kenmerk van de kwestieuze ging, gericht aan de voorzitter van
geschriften ten stelligste betwistte, zodat de commissie van advies voor het
het arrest niet gemotiveerd is (schending leerlingenvervoer,
het
woord
van artikel 97 van de Grondwet) en de « gratis >> valselijk onder de rubriek
artikelen 193 tot en met 197 van het « bedrag van de vervoerprijs >> werd
Strafwetboek schendt, gezien deze artidat
eiser,
krachtens
kEden enkel het geschrift beschermen, vermeld;
dal zich aan het openbaar vertrouwen artikel 4 van de met verweerster
gesloten overeenkomst, verplicht
o.pdringt;

-

483 -

was de werkelijke netto-ontvangsten
per kwartaal aan te geven; dat die
ontvangsten voor verweerster verborgen werden gehouden en dat
het haar wegens het bestaan van
een « zwarte kas » en een << zwartboek » onmogelijk .was controle uit
te oefenen, zodat die documenten
onder toepassing van de strafwet
vallen;
Overwegende dat het arrest aldus
duidelijk
te
kennen
geeft
eensdeels, dat die geschriften, nu
hun
waarachtigheid
niet
kon
worden nagegaan, zich aan het
openbaar vertrouwen opdringen, en
anderdeels dat zij tot doel hadden
de werkelijke ontvangsten van het
busvervoer op te nemen en vast te
stellen, zodat de vervalsingen van
de erin opgenomen verklaringen en
feiten
onder
toepassing
van
artikel 196, laatste lid, van het Strafwetboek vallen;
Overwegende dat het arrest met
die vaststellingen eisers conclusie
beantwoordt en de beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat de middelen niet kunnen
worden aangenomen;
Over het vijftiende middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 496 van het Strafvv:etboek,
doordat het arrest, wat betreft de
telastlegging C2, beslist dat eiser gebruik
heeft gemaakt van listige kunstgrepen,
met name het aanwenden van formulieren waarvan sprake onder de telastleggingen A2 en A3, waarin volgens het
arrest
valse
verklaringen
werden
vermeld,
terwijl het vierde, het vijfde en het
zesde middel aan het arrest verwijten op
onwettelijke wijze (met name door
schending van artikel 97 van de
Grondwet en van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) te
hebben beslist dat de formulieren, die
het voorwerp uitmaken van de telastleggingen A2 en A3, vermeldingen bevatten
die strijdig zijn met de werkelijkheid,
zodat het arrest, door zich op oiiwettelijke motieven te steunen om de telastlegging C2 bewezen te verklaren, een
schending inhoudt van de artikelen 496

van het Strafwetboek, 1319, 1320, ·1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet :

Overwegende dat het middel,
ingevolge de verwerping van het
vierde, het vijfde en het zesde
middel, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
·
Over het eerste, het tweede, het derde,
het tiende, het elfde, het twaalfde, het
dertiende en het veertiende middel
samen:
het eerste, afgeleid uit de schending
van het algemeen beginsel van ·de
eerbiediging van de rechten van de
verdediging en van artikel 6.3, b en c,
van het Verdrag van 4 november 1950 tot
Bescherming van de Rechten . van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
doordat het arrest het bedrieglijk
oogmerk bij de telastleggingen A1 en B1
vaststelt als het oogmerk om het
artikel 36bis van de wet van 29 mei 1959,
inhoudende de verplichting voor het vrij
gesubsidieerde onderwijs, zich wat
betreft de gunning van opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en
diensten te schikken naar de procedures
en de voorwaarden die terzake gelden
voor het Rijk, te omzeilen : « Boven de
25.000 frank was de procedure van de
gunning
bij
gewone
aangenomen
facturen niet toepasselijk en moest een
prijsofferte aan meerdere leveranciers of
aannemers worden gevraagd »,
terwijl het bedrieglijk oogmerk in de
telastlegging A1 omschreven werd als
het inzicht om aan de verplichte bfferteaanvraag of aanbesteding te ontsnappen;
eiser zich op deze omschrijving van het
bedrieglijk oogmerk steunde om zich te
verdedigen en in dit verband vooreerst
deed gelden dat, voor wat betreft de
gunning der opdrachten, de toepasselijke
wet en reglementeringen, van zodra het
bedrag van de opdracht 25.000 frank
overschrijdt, die procedures voorzien,
namelijk de onderhandse procedure, de
procedure van de offerte-aanvraag en de
procedure van aanbesteding en dat
laatste twee ·vermelde procedures, welke
de telastlegging A1 hem verwijten te
hebben omzeild, tot 1 januari 1978
slechts verplicht waren voor opdrachten
die 300.000 frank overschreden en vanaf
vermelde datum voor opdrachten die
1.000.000 frank overschreden, en anderzijds aan ·de hand van de fakturen
aantoonde dat verrrielde bedragen niet of
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amper werden bereikt, zodat in geen
enkel geval het bedrieglijk oogmerk aan
de verplichte offerte-aanvraag of aanbesteding te ontsnappen, aanwezig kan
zijn; eiser zijn verdediging niet toespitste
op een omzeiling van de onderhandse
procedure boven de 25.000 frank, gezien
de telastlegging A1 enkel melding
maakte van het bedrieglijk oogmerk aan
de verplichte offerte-aanvraag of aanbesteding te ontsnappen en gezien men
zich enkel dient te verdedigen wat
betreft hetgeen het voorwerp uitmaakt
van de telastlegging; het arrest, in tegenstelling met de bewoording van de telastlegging en zonder eiser te hebben uitgenodigd zich op dit punt te verdedigen,
het bedrieglijk oogmerk bij de telastlegging A1 vaststelt als het inzicht om de
onderhandse procedure boven de 25.000
frank te omzeilen, zodat het arrest het
algemeen beginsel van de eerbiediging
van de rechten van de verdediging
schendt alsmede het artikel 6.3, b en c,
van het Verdrag van 4 november 1950 tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
verdrag dat vermeld algemeen beginsel
opneemt;
het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 32, §§ 1 en 2, van de wet van
29 mei 1959 tot wijziging van sommige
bepalingen van onderwijswetgeving, en
van de artikelen 193 tot en met 197 van
het Strafwetboek,
doordat het arrest, wat betreft de
telastlegging A1, ten einde aan te tonen
dat de facturen, die het voorwerp
uitmaken van vermelde telastlegging,
zich aan het openbaar vertrouwen
opdringt, overweegt dat deze facturen
documenten betreffen die een betaalbaarstelling voorafgaan en dat het openbaar vertrouwen zeker toepasselijk is op
stukken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op staatsgelden,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie, neergelegd in eerste aanleg en
als herhaald beschouwd in zijn conclusies in hoger beroep, deed gelden dat de
werkingstoelagen krachtens artikel 32
van de wet van 29 mei 1959 bekomen
worden op basis van het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen en niet op
basis van de kwestieuze facturen, die het
voorwerp uitmaken van de telastlegging
A1, en dat deze facturen in de verhouding tussen hem en het Ministerie van
Nationale Opvoeding enkel betrekking

hebben op de aanwending van de
werkingstoelagen, zodat het arrest, door
te stellen dat deze facturen documenten
betreffen die een betaalbaarstelling voorafgaan, niet antwoordt op het vermeld
omstandig middel van eiser (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, krachtens artikel 32,
§§ 1 en 2, van de wet van 29 mei 1959 tot
wijziging van sommige bepalingen van
de onderwijswetgeving, de werkingstoelagen niet toegekend worden op basis
van ingezonden facturen, doch op grand
van forfaitaire bedragen per regelmatig
ingeschreven leerling, zodat het arrest,
door te beslissen dat de kwestieuze
facturen een betaalbaarstelling (uiteraard van werkingstoelagen) voorafgaan,
het artikel 32, §§ 1 en 2, van de wet van
29 mei 1959 schendt;
derde
onderdeel,
het
openbaar
vertrouwen bij valsheid in geschriften
betrekking heeft op het gerechtigd zijn
de akte of het juridisch feit, vastgesteld
in het geschrift, als waar te beschouwen;
de omstandigheid dat het geschrift rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
heeft op staatsgelden, geenszins van
aard is om het geschrift als waarachtig
te beschouwen, zodat het arrest, door te
beslissen dat het openbaar vertrouwen
zeker toepasselijk is op stukken die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op staatsgelden, de artikelen 193 tot en met 197 schendt, gezien
deze artikelen geschriften, die zich aan
het openbaar vertrouwen opdringen,
beschermen;
het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 193, 196, 197
en 214 van het Strafwetboek;
doordat het arrest beslist dat de opgesplitste facturen die het voorwerp
uitmaken van de telastlegging A1, onder
de toepassing vallen van de strafwet,
terwijl de kwestieuze fakturen, zoals
het arrest het zelf vaststelt, gecontroleerd worden door ministeriele ambtenaren van het Ministerie van Nationale
Opvoeding; geschriften die bestemd zijn
om te worden nagezien tot zolang dan
ook geen vermoeden van waarachtigheid
scheppen ten opzichte van diegene die
het geschrift controleert en derhalve
buiten de toepassing van de strafwet
vallen; inderdaad de in het middel
vermelde
bepalingen
slechts
het
geschrift beschermt dat zich aan het
openbaar vertrouwen opdringt; uit de
feitelijke gegevens van de zaak, zoals
vastgesteld door het arrest, blijkt dat de
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facturen werden opgesplitst en de
vermelding « herstellingswerken " op de
fakturen werden aangebracht v66r de
verzending ervan door eiser naar het
Ministerie van Nationale Opvoeding, dit
is derhalve v66r de controle door
laatstvernoemde; dat aldus de door eiser
verzonden fakturen in de verhouding
tussen hem en het Ministerie van Nationale Opvoeding geen vermoeden van
waarachtigheid schiepen en zich niet
aan het openbaar vertrouwen opdrongen
en derhalve niet onder de toepassing van
de in het middel vermelde wettelijke
bepalingen vallen; het arrest niet vaststelt dat de kwestieuze facturen van
aard waren om geloofwaardig over te
komen bij het Ministerie van Nationale
Opvoeding, aan wie zij werden tegengesteld, en van aard waren om een determinerende invloed uit te oefenen op de
vorming van de overtuiging van dit
ministerie, zodat het arrest, door niettemin de kwestieuze facturen te
beschouwen
als
geschriften
die
beschermd worden door de strafwet, de
flrtikelen 193, 196, 197 en 214 van het
Strafwetboek schendt;
het tiende middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 491 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de telastlegging C1a
bewezen verklaart op grond van de vaststelling dat door eiser voorgewend werd
dat het busvervoer gratis was, en daarbij
verwijst naar het stuk dat het voorwerp
uitmaakt van de telastlegging A3 en B3,
terwijl de vaststelling van het arrest
dat door eiser voorgewend werd dat het
busvervoer gratis is, wegens motiveringsgebreken (schending van artikel 97 van
de Grondwet) onwettelijk is en om die
reden het voorwerp uitmaakt van het
vijfde en zesde middel tot cassatie van
deze voorziening, zodat het arrest, door
zich te steunen op een onwettelijk
motief, de telastlegging C1a op onwettelijke wijze bewezen heeft verklaard
(schending van artikel 491 van het Strafwetboek en van artikel 97 van de
Grondwet,

kwamen aan de inrichtende macht, die
volgens de vaststellingen van het
bestreden arrest een andere persoon is
dan eiser,
terwijl dergelijke motieven tegenstrijdig zijn; inderdaad, de inkomsten uit
het busvervoer niet voor een deel
kunnen toekomen aan eiser en terzelfder
tijd volledig ten goede komen aan de
inrichtende macht; dergelijke tegenstrijdige motieven het bedrieglijk opzet bij
de telastlegging C1a niet wettelijk
kunnen vaststellen, zodat het arrest,
door zich bij het vaststellen van het
bedrieglijk opzet bij de telastlegging C1a
te steunen op tegenstrijdige motieven,
het artikel 419 van het Strafwetboek
schendt;
het twaalfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 491 van het Strafwetboek,

doordat het arrest het materieel feit
van de verduistering van gelden vaststelt
op grond van de motieven dat de
bijdragen van de leerlingen voor het
busvervoer in het « zwart » worden genoteerd en tegelijkertijd voorgehouden
wordt dat het vervoer gratis is,

terwijl de materi~He daad van verduistering, bestanddeel van het misdrijf van
misbruik van vertrouwen, erin bestaat
zich wederrechtelijk de toevertrouwde
zaak toe te eigenen; de vaststelling van
het arrest dat de inkomsten van het
busvervoer in het « zwart » werden genoteerd, niet van aard is om het bestanddeel van het wederrechtelijk toe~Hgenen
door eiser van de bijdragen, betaald door
de leerlingen, vast te stellen; het motief,
volgens hetwelk voorgewend werd dat
het vervoer gratis is, enkel betrekking
kan hebben op het bekomen van een
gunstig advies van de commissie voor
het
leerlingenvervoer
en
derhalve
evenmin van aard is om het bestanddeel
van het wederrechtelijk toe~Hgenen door
eiser van de bijdragen betaald door de
leerlingen vast te stellen, zodat het
arrest op onwettelijke wijze het bestanddeel van de materiele daad van verduistering, bestaande in het zich wederrechhet elide middel, afgeleid uit de scherr- telijk toeeigenen van de toevertrouwde
ding van de artikelen 491 van het Straf- zaak, heeft vastgesteld (schending van
wetboek en 97 van de Grondwet,
artikel 97 van de Grondwet en van
doordat het arrest, wat betreft de artikel 491 van het Strafwetboek);
telastlegging C1a, het bedrieglijk opzet
het dertiende middel, afgeleid uit de
bepaalt als het opzet de sommen (dit is
de inkomsten uit het busvervoer), boven schending van de artikelen 97 van de
het onderhoud van de bussen, toe te Grondwet en 491 van het Strafwetboek,
eigenen en anderzijds overweegt dat de
doordat het arrest de telastlegging C1a
inkomsten uit het busvervoer ten goede bewezen verklaart zonder het hestand-
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dee! van de benadeling langs de zijde
van de leerlingen vast te stellen,
terwijl de benadeling, bestanddeel van
het
misdrijf
van
misbruik
van
vertrouwen, in het onderhavig geval in
de telastlegging C1a bepaald werd als de
l;lenadeling van een niet nader te
bepalen aantal leerlingen van het
I.S.B.O., door hen bedragen voor het
busvervoer te doen overhandigen; het
bestaan van dit bestanddeel door eiser
betwist werd om de reden dat het niet
laakbaar is aan de leerlingen een klein
bedrag te vragen voor hun vervoer en
dat deze gelden, ge1nd door de inrichtende macht van de school, aangewend
werden voor de kosten van het busvervoer en andere noodzakelijke uitgaven
van de onderwijsinrichting; de vaststelfing dat de sommen, boven het onderhoud van de bussen, toegeeigend werden
door eiser, niet inhoudt dat er een benadeling is van de leerlingen, die, zoals
eiser opwierp, hun bijdragen betaalden
voor een busvervoer en dit vervoer ook
daadwerkelijk kregen, zodat het arrest,
door niet het bestanddeel van de benadeling langs de zijde van een niet nader te
bepalen aantal leerlingen van het
I.S.B.O. te hebben vastgesteld, niet
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet en een schending
inhoudt van artikel 491 van het Strafwetboek);
het veertiende middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 491 van het Strafwetboek,
doordathet arrest de telastlegging C1b
bewezen verklaart op
grand van
« dezelfde redenering >> als deze die geldt
bij de veroordeling wegens de telastlegging C1a,
-terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusies, neergelegd in eerste aanleg
en uitdrukkelijk als herhaald beschouwd
in zijn conclusie in hager beroep, deed
gelden : dat het vragen en ontvangen
van schoolgelden in het vrij onderwijs
niet ongeoorloofd en zelf door de wet
wordt vastgesteld wat betreft de
vreemde leerlingen en dat evenmin het
eisen van een waarborgsom ongeoorloofd
is; dat deze waarborgsom terugbetaald
werd aan de leerlingen die hiertoe
gerechtigd waren, namelijk de leerlingen
die de school verlieten en zich niet voor
een nieuw schooljaar inschreven op voorwaarde dat zij geen daadwerkelijke
schade aanrichtten aan het materiaal
van de school; dat de beslissing deze
gelden te vragen en te innen genomen
werd door de inrichtende macht van de

school en de aanwending van deze
bedragen in deze beslissing werd vastgesteld; dat deze bedragen werden aangewend zoals door deze beslissing werd
vastgesteld en hij op geen enkele wijze
verrijkt werd door de betaling van deze
bedragen; het arrest, door eiser te
veroordelen wegens de telastlegging C1b
zonder op vermelde verweermiddelen te
antwoorden, niet gemotiveerd is (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, voormelde verweermiddelen van eiser inhouden dat er
volgens hem geen materiele daad van
verduistering of verspilling is, noch een
bedrieglijke bedoeling bij het innen van
de waarborgsommen en de schoolgelden,
noch een benadeling van de leerlingen;
de redenering die het arrest, ontwikkeld
bij de beoordeling van de telastlegging
C1a, geenszins van aard is voormelde
bestanddelen van het misdrijf van
misbruik van vertrouwen bij het innen
van schoolgelden en waarborgsommen
vast te stellen, zodat het arrest door de
voormelde essentiiHe bestanddelen niet
te hebben vastgesteld bij de veroordeling
wegens de telastlegging C1b, niet gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en het artikel 491 van het
Strafwetboek schendt :

Overwegende dat het arrest eiser
wegens de vermengde feiten Al, A2,
A3, Bl, B2, B3, Cl en C2 tot een
enkele straf veroordeelt; dat, nu de
opgelegde
gevangenisstraf
van
negen maanden en de geldboete van
1.000 frank wettelijk verantwoord
zijn door de veroordeling wegens de
feiten A2, A3, B2, B3 en C2, de
middelen, die enkel gericht zijn
tegen de veroordeling wegens de
feiten Al, Bl en Cl, bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk zijn;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke
vordering
van
verweerster tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen
bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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3 januari 1984 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van
Ommeslaghe.

Nr. 223
2" KAMER -

3 januari 1984

WEGVERKEER

RICHTJNGSVERANDERING BESTUURDER DIE RECHTS WIL
AFSLAAN OM DE RIJBAAN TE VERLATEN BEWEGING GEREGELD DOOR ART. 19 EN NIET
DOOR ART. 12.4 WEGVERKEERSREGLEMENT
1 DEC. 1975 - UITZONDERING.

De beweging om rechts af te slaan ten
einde de rijbaan te verlaten wordt
geregeld door art. 19 en niet door
art. 12.4 Wegverkeersreglement 1 dec.
1975, tenzij rechts van het voertuig,
dat opnieuw aanzet, een voertuig in
beweging is gebleven (1).
(BYL T. LEPOUTRE)
ARREST

(A.R. nr. 8159)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 10 mei 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 eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12.4 van het
Wegverkeersreglement en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis e1seres op strafgebied veroordeelt wegens inbreuk op
artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement, meer bepaald om bij het uitvoeren
van een maneuver, in casu haar voertuig
----------------~----------~
(1) Zie · arrest 14 okt. 1982, A.R. nr. 6552

(Bull. en Pas., 1982-83, nr. 111).

opnieuw in beweging te brengen, geen
voorrang te hebben verleend aan. de
andere weggebruikers,
terwijl eiseres naar rechts wilde
afslaan om de baan te verlaten en haar
beweging dus niet beheerst werd .door
het artikel 12.4, maar wel het artikel 19.1
van het Wegverkeersreglement, zodat
het vonnis uit zijn consideransen ten onrechte afleidt dat eiseres een fout heeft
begaan:

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de door eiseres uitgevoerde
rijbeweging geen richtingsverandering inhoudt zoals beschreven in
artikel 19 van het Wegverkeersregle·
ment, maar wel degelijk het
uitvoeren
van
een
maneuver
behelst, met name het opnieuw in
beweging brengen van haar voertuig, waardoor zij, luidens artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement, voorrang dient te verlenen
aan de andere weggebruikers, ter
zake aan verweerster;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat eiseres << eveneens de
Dendermondsesteenweg rechts wou
oprijden >>;
Overwegende dat de beweging die
erin bestaat naar rechts af te slaan
om de rijbaan te verlaten door
artikel 19 en niet door artikel 12.4
van het Wegverkeersreglement geregeld wordt, tenzij rechts van het
voertuig dat opnieuw aanzet een
voertuig in beweging is gebleven;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis niet
blijkt dat het voertuig va:n verweerste: in beweging gebleven was;
Dat aldus het vonnis de veroordeling van eiseres wegens overtreding
van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op d~
civielrechtelijke vordering tegen
eiseres :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafVorde~
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ring tegen eiseres de vernietiging
meebrengt van de eindbeslissing op
de civielrechtelijke vordering van
verweerster tegen eiseres, welke het
gevolg ervan is en waartegen
eiseres zich regelmatig heeft voorzien;

naar de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde, zitting houdende in
hoger beroep.
3 januari 1984 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Cammaert Oct., Gent.

III. Wat de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen Firmin Byl en Agnes De
Muyt en de beslissing waarbij dezen civielrechtelijk aansprakelijk
worden verklaard voor de geldboete 'Nr. 224
en de kosten aan eiseres ten laste
gelegd betreft :
Overwegende dat eiseres tegen
die beslissingen geen cassatieberoep
heeft ingesteld;
Dat derhalve het tweede door
eiseres aangevoerde middel onontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat ingevolge de vernietiging van de beslissingen op de strafvordering en op
de civielrechtelijke vordering tegen
eiseres de beslissingen tegen Firmin
Byl en Agnes de Muyt, haar ouders,
geen reden van bestaan meer
hebben;

2" KAMER - 3 januari 1984

BEWIJS-

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTENSTRAFZAKEN ARREST DAT AAN EEN
PROCES-VERBAAL VAN DE POLITIE EEN VASTSTELLING TOESCHRIJFT DIE HET NIET BEVAT
- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
DAT PROCES-VERBAAL.

De bewijskracht van een proces-verbaal
van de politie wordt miskend door het
arrest dat daaraan een vaststelling
toeschrijft die het niet bevat, te weten
de vaststelling dat een getuige z1jn
verklaring onder ede heeft afgelegd
(1).
(MAKIN E)
ARREST

Om die redenen, vernietigt het
(A.R. nr. 8280)
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet op de strafvordering
en op de civielrechtelijke vordering
HET HOF;
Gelet op het
tegen eiseres, behalve in zoverre bestreden vonnis, op 29 juni 1983 op
beslist
wordt
dat
verweerster verwijzing in hoger beroep gewezen
aansprakelijk is voor ten minste de door de Correctionele Rechtbank te
helft van de schade en in zoverre Turnhout;
het bedrag van die schade bepaald
Gelet op het arrest van het Hof
wordt; stelt vast dat tegen Firmin van 8 februari 1983,
Byl en Agnes De Muyt uitgesproken
civielrechtelijke veroordeling
en
I. In zoverre de voorziening
verklaring
van
civielrechtelijke gericht is tegen de beslissing op de
aansprakelijkheid geen reden van strafvordering :
bestaan meer hebben; beveelt dat
Over het middel, ambtshalve afgeleid
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeel- uit de schending van de artikelen 1319,
telijk vernietigde vonnis; laat de 1 - - - - - - - - - - - - - - - - kosten ten laste van de Staat;
(1) Zie Cass., 20 nov. 1961 (Bull. en
verwijst de aldus beperkte zaak Pas., 1962, I, 351).

1320 en 1322
Wetboek :

van

het
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Burgerlijk

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
Overwegende dat het vonnis zegt : civielrechtelijke vordering :
« dat de strafbundel tegenstrijdige
Overwegende dat eiser, zonder
versies van beklaagde en de burger- berusting, afstand doet van zijn
lijke partij bevat, terwijl verder voorziening wegens de niet definislechts als enig objectief element de tieve aard van die beslissing;
getuigenis kan weerhouden worden
Overwegende dat de vernietiging,
van mevr. Lucienne Van de Velde,
op de niet beperkte voorziening van
waarop overigens de politierecht- eiser, beklaagde, van de beslising op
bank zich heeft gesteund om de fei- de te zijnen laste ingestelde straften lastens beklaagde als bewezen vordering, de vernietiging meete weerhouden » en « dat voormel- brengt van de beslissing op de
de getuige - wier objectiviteit be- burgerlijke vordering jegens hem,
zwaarlijk in twijfel kan worden die het gevolg is van de eerste
getrokken - in het proces-verbaal beslissing, ook al wordt de vernietinr. 1702 van 27/3/1981 (Politie ging van de strafvordering ambtsMortsel),
opgesteld in verdere halve uitgesproken en zulks nietteuitvoering van vorig aangehaald genstaande eisers afstand, welke
proces-verbaal nr. 3551 van 14 maart geen berusting impliceert;
1981 (Politie Berchem), onder ede
verklaart onder meer ... » en « dat
geen tegenstrijdigheid voorhanden
is tussen het eerste proces-verbaal
Om die redenen, ongeacht de door
nr. 3551, waarin wordt gezegd dat
aanvankelijk
zich
niemand eiser aangevoerde middelen die niet
cassatie
zonder verwrJzmg
aandiende als getuige of aan de tot
leiden,
vernietigt
het
oproep hiertoe niemand gevolg gaf, kunnen
en
het
tweede
proces-verbaal bestreden vonnis; beveelt dat van
nr. 1702 waarin getuige, na zich te dit arrest melding zal worden
hebben aangeboden, een expliciete gemaakt op de kant van het vernieen
ondubbelzinnige
verklaring tigde vonnis; veroordeelt eiser in
onder ede aflegt zonder dat de waar- een vierde van de kosten en
achtigheid hiervan in rechte wordt verweerder in de overige kosten;
verwijst de zaak naar de Correctioaangevochten »;
nele Rechtbank te Antwerpen,
Overwegende dat de correctionele zitting houdende in hoger beroep.
rechtbank de veroordeling van eiser
laat steunen op de verklaring van
3 januari 1984 - 2' kamer - VoorLucienne Van de Velde die naar luid zitter : de h. Boon, waarnemend voorvan het vonnis onder eed zou afge- zitter - Verslaggever : de h.' De Peuter
legd zijn aan de politie in proces- - .:Jelijkluidende conclusie van de h.
Velu, advocaat-generaal - Advocaat
verbaal nr. 1702;
mr. Jaak Deprez, Antwerpen.
Overwegende dat, in strijd met
wat het vonnis releveert, uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, namelijk uit procesverbaal nr. 1702 van de Politie te Nr. 225
Mortsel, blijkt dat Lucienne Van de
Velde door deze diensten op
2' KAMER - 3 januari 1984
27 maart 1981 verhoord werd zonder
dat de getuige de eed had afgelegd;
Overwegende dat bijgevolg het 1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
VOnnis de bewijskracht Van deze
_ MIDDEL DAT BERUST OP FEITELIJKE
akte SChendt;
BEWERINGEN
BEWERINGEN
ZONDER
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bureel en hun ondervraging, waaraan zij
vrijwillig hun medewerking verleenden,
geenszins in hun vrijheid werden gehinderd en zulks ook niet te kennen gaven
vooraleer zij van hun vrijheid werden
2° VOORLOPIGE
·HECHTENIS
beroofd,
MIDDEL DAT BERUST OP FEITELIJKE BEWEterwijl met die redengeving de kamer
RINGEN BETREFFENDE DE VRIJHEIDSBEROVING - BEWERI]\/GEN ZONDER ENIGE STEUN van inbeschuldigingstelling tekort komt
IN DE BESTREDEN BESLISSING NOCH IN DE aan haar plicht van toezicht op de wetteGEDINGSTUKKEN - GEMIS AAN FEITELIJKE lijkheid en de regelmatigheid van het
bevel tot aanhouding; de vrijheidsbeneGRONDSLAG.
ming een feitelijk gegeven is dat onder
1" en 2" Feitelijke grondslag mist het meer door de raadkamer en de kamer
middel dat door een verdachte onder van inbeschuldigingstelling dient te
aanhoudingsbevel wordt voorgedragen worden gecontroleerd :
tot staving van een cassatieberoep
tegen het arrest van de kamer vim
Overwegende dat eiser niet nader
inbeschuldigingstelling waarin
het preciseert waarin
de beweerde
bevel wordt bevestigd, wanneer dat schending van de artikelen 28 van
middel berust op feitelijke beweringen
betreffende de vrijheidsberoving, die de voorafgaande titel van het
geen steun vinden in het arrest, noch Wetboek van Strafvordering en 97
in de stukken wal3lrop het Hof vermag van het Wetboek van Strafvordering
zou bestaan;
acht te slaan (1).
ENIGE STEUN IN DE BESTREDEN BESLISSING
NOCH IN DE GEDINGSTUKKEN - GEMIS AAN
FEITELIJKE GRONDSLAG.

(CAYMAN)
ARREST

(A.R. nr. 8413)

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het tegen eiser op
13 oktober 1983 uitgevaardigde bevel
tot aanhouding hem op dezelfde·
datum te 13.50 uur werd betekend
en dat hem een afs.chrift ervan werd
ter harid gesteld;

RET HOF;
Gelet op het
Overwegende dat uit het procesbestreden arrest, op 28 oktober 1983
gewezen door het Hof van Beroep te verbaal van de terechtzitting van
Antwerpen, kamer van inbeschuldi- 25 oktober 1983 van· de kamer van
inbeschuldigingstelling blijkt dat op
gingstelling;
eisers verzoek werd geakteerd dat
Over het middel, afgeleid uit de schen- «
het
aanhoudingsmandaat
ding van de artikelen 7 van de onwettig is aangezien de 24 uurGrondwet, 5 van het Europees Verdrag regel niet werd gerespecteerd »;
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 28
van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 97 van. het
Wetboe].{ van Strafvordering en het recht
van verdediging,
doordat het arrest eisers hoger beroep
tegen de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen van 17 oktober 1983 als ongegrond verwerpt met de overwegingen
dat : uit geen enkel element van ·. het
dossier blijkt dat de verdachten v66r
12 oktober 1983 te 14.15 uur van hun vrijheid werden beroofd; de verdachten
tijdens de overbrenging naar het politie-

(1) Zie Cass., 14 dec. 1983, A.R. nr. 3213
<l.C., 1983-84, nr. 204).

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser de kamer
van inbeschuldigingstelling verzocht.
heeft de thans in de toelichting van
het middel aangehaalde omstandigheden met betrekking tot zijn vrijheidsbeneming vast te stellen; dat
het arrest evenmin dienaangaande
vaststellingen inhoudt; dat het
onderzoek ervan het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Overwegende dat het arrest releveert dat : de verdachten, nadat hun
voertuigen op 11 oktober 1983
omstreeks 23 uur en 23.39 uur door

- 491 de politie tot stilstand waren
gebracht, de politie ten burele vergezelden voor onderzoek en verdere
identificatie; toen ... de aan de gang
zijnde ondervragingen van verdachten opzichtens hen ernstige
aanwijzingen van schuld aan de
feiten, waarvan zij werden verdacht,
opleverden, de politie dadelijk de
parketmagistraat met dienst raadpleegde, waarna de verdachten op
12 oktober 1983 te 14.10 uur van hun
vrijheid
werden
beroofd;
de
verdachten tijdens de overbrenging
naar het politiebureel en hun ondervragingen, waaraan zij vrijwillig
hun
medewerking
verleenden,
geenszins in hun vrijheid werden
gehinderd en zulks ook niet te
kennen gaven vooraleer zij van hun
vrijheid werden beroofd; de rijkswacht, op 13 oktober 1983 op de in
de akten nader aangeduide tijdstippen doch steeds v66r het
verstrijken van de voorgeschreven
termijn van 24 uur gerekend vanaf
de
vrijheidsberoving,
aan
de
verdachten de door de onderzoeksrechter opzichtens hen op 13 oktober 1983 uitgevaardigde aanhoudingsmandaten vertoonde en betekende;
Overwegende dat uit deze redengeving blijkt dat de kamer van inbeschuldigingstelling haar controle op
de wettelijkheid van het bevel tot
aanhouding heeft uitgeoefend; dat
het arrest, dat op de aangehaalde
gronden het bevel van aanhouding
bevestigt, eisers recht van verdediging niet miskent en de beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii.He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

3 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - 1Verslaggever : de h. D'Haenens
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Velu, advocaat-generaal - Advocaat
mr. J. Vermassen, Dendermonde.
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1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN OPEKBAARHEID VA='l DE
UITSPRAAK VAN HET VOX:\IS - BEGRIP.

2° TAALGEBRUIK

STRAFZAKE='l
GEEN VERPLICHTING HET VOX:\IS OP DE
TERECHTZITTIXG TE VERTALEN.

3° STRAF -

0:\'TZETTIXG VAX RECHTE:\
ONTZETTING VA:>; EEN TOT CORRECTIOXELE:
STRAFFEN VEROORDEELDE - EXKEL 1:\ DE:
BIJ DE WET BEPAALDE GEVt\LLEX.

4° STRAF -

ONTZETTI:\'G VAX RECHH::-1 -ONTZETTING UITGESPROKE:\' TE:\i LASTE VA';
EEK VEROORDEELDE WEGE:>;S 0\'ERTREDI:\G
STRAFWETBOEK, ART. 177, TWEEDE LID
0:\'WETTIGE O!'ITZETTI:'I!G.

1" De

openbaarheid van de zitting
waarop het vonnis wordt uitgesproken,
bestaat in de toegankelijkheid tot de
zitting waarop uitspraak wordt gedaan
en wordt niet beYnvloed door de
regelen inzake taalgebruik in gerechtszaken. (Art. 97 Gw.)

2" Geen

enkele wettelijke bepaling
schrijft voor de vonnissen ter zitting te
vertalen ten behoeve van de beklaagden die de taal van de rechtspleging niet spreken.

3" De tot correctionele straffen veroor-

deelden kunnen niet geheel of ten dele
ontzet worden
van
de
rechten
genoemd in art. 31 Sw., dan in de
gevallen bij de wet bepaald. (Art.. 33
Sw.)

Om die redenen, verwerpt de 4" Niet naar recht verantwoord is het
arrest dat de uitoefening van bepaalde
voorziening; veroordeelt eiser in de
in art. 31 Sw. opgesomde rechten.
kosten.

-
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verbiedt aan een persoon die veroordeeld is om, met overtreding van
art. 177, tweede lid, van hetzelfde
wetboek, nagemaakte of vervalste
biljetten te ontvangen of zich te
hebben aangeschaft met het oogmerk
ze in omloop te brengen.
(RICHARD, RINGWALD, VAN BUYNDER)
ARREST

(A.R. nr. 8429}

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 21 oktober 1983
door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van eerste
eiser :

zitter ambtshalve, op straffe van nietigheid, een tolk benoemt, ten minste 21
jaar oud, en hem, eveneens op straffe
van nietigheid, de eed doet afleggen dat
hij trouw het gezegde zal vertalen, dat
moet worden uitgebracht aan degene die
een verschillende taal spreekt; dat deze
wettelijke vorm niet voorkomt op het
zittingsblad of op de minuut van het
aangevochten arrest, derwijze dat de
artikelen 154 en 211 van het Wetboek
van Strafvordering geschonden werden :

Overwegende dat de vonnissen en
arresten worden gesteld in de taal
van de rechtspleging; dat geen
enkele wettelijke bepaling de vertaling
ervan
ter
zitting
aan
beklaagden die niet dezelfde taal of
idioom spreken, oplegt; dat de
vervulling van die niet voorgeschreven regel dus niet op het
« zittingsblad ,, (proces-verbaal van
de zitting) of op (de minuut van) het
arrest dient voor te komen; dat die
vermelde
wettelijke
bepalingen
geenszins de uitspraak van het
vonnis of arrest betreffen;
Dat het middel faalt naar recht;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest niet in openbare
zitting « gebeurde , daar eiser geen
kennis heeft gehad van het arrest met
veroordeling doordat geen simultane
vertaling (van het arrest) werd gedaan
door een beedigde tolk,
II. Op de voorziening van eerste,
terwijl artikel 97 van de Grondwet tweede en derde eiser tegen de
bepaalt dat elk vonnis (of arrest) in beslissing op de strafvordering hoofopenbare terechtzitting wordt uitge- dens de telastelegging A :
sproken :
Over het ambtshalve aangevoerde
Overwegende dat de openbaarheid middel, afgeleid uit de schending van de
van de zitting waarop het vonnis of artikelen 9 van de Grondwet, 31, 33, 177,
het arrest wordt uitgesproken, tweede lid, en 214 van het Strafwetboek:

bestaat in de toegankelijkheid tot de
zitting waarop uitspraak wordt
gedaan en niet be'invloed wordt door
de regelen inzake taalgebruik in
gerechtszaken;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 154, 211
en 332 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest noch op
de minuut, noch op het zittingsblad
melding heeft gemaakt van de bijstand
van een beedigde tolk voor de vertaling
van het arrest uit het Nederlands naar
de Franse taal, taal van eiser in cassatie
die van Franse nationaliteit is,
terwijl, ingeval de beschuldigde niet
dezelfde taal of idioom spreekt, de voor-

Overwegende dat het arrest de
drie eisers wegens overtreding van
artikel 177, tweede lid, van het
Strafwetboek veroordeelt tot een
gevangenisstraf,
een
geldboete
(artikel 214) en een ontzetting van
de rechten bepaald bij artikel 31, 1",
2", 3", 4", 5" en 6", van het Strafwetboek;
Overwegende
dat
de
eisers
wegens het misdrijf, bepaald bij
artikel 177, tweede lid, van het
Strafwetboek,
tot
correctionele
straffen werden veroordeeld; dat de
straf, waartoe werd veroordeeld,
bepaald is bij dit artikel 177, tweede
lid, van het Strafwetboek (wanbedrijf) en geenszins werd uitge-
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sproken bij vermindering van een Nr. 227
criminele straf; dat het artikel 84
van het Strafwetboek ter zake geen
2' KAMER - 4 januari 1984
toepassing vindt; dat, naar luid van
de bepalingen van het artikel 33 van
het Strafwetboek, de tot correctionele straffen veroordeelden slechts 1° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
RADIOVERBINDINGEN STATIONS · VOOR
geheel of ten dele kunnen ontzet
LOKALE KLANKRADIO-OMROEP - UITZENworden van de uitoefening van de
DING VAN HANDELSRECLAME - VERBOD rechten genoemd in artikel 31, in de
KONINKL!.JK BESLUIT 20 AUG. 1981, ART. 16 gevallen bij de wet bepaald; dat,
WETTELIJKE GRONDSLAG - WET 30 JULI'1979,
wat het wanbedrijf bepaald bij
ARTT. 3, §§ 1 EN 2, EN 10:
artikel 177, tweede lid, van het
Strafwetboek betreft, geen derge- 2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
lijke wettelijke bepaling aanwezig
- RADIOVERBINDINGEN - STATION~ y{joR
LOKALE KLANKRADIO-OMROEP - UITZEr\'is, zodat geen ontzetting door het
DING VAN HANDELSRECLAME - VEJtBOD arrest kon uitgesproken worden;
KONINKLIJK BESLUIT 20 AUG. 1981, ART. 16 WETTELIJKE GRONDSLAG - WET 30 .mp 1979,
En overwegende, voor het overige,
ARTT. 3, §§ 1 EN 2, E.N 10..
. ' .
mede wat de voorziening door derde
.,
eiser tegen de beslissing op de strafvordering wegens de tenlastelegging 3° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
RADIOVERBINDINGEN STATIONS YOOR
B betreft, dat de substanW~le of op
LOKALE KLA:\'KRADIO-OMROEP - UITZE:\'straffe
van
nietigheid voorgeDING VAN HANDELSRECLAlVIE - VERBOD schreven rechtsvormen in acht zijn
MISKEC\JNING VAN HET VERBOD'- STRAFgenomen en de beslissing overeenRECHTELIJK MISDRIJF - $TRAFFEN _:·WET
30 JULI 1979, ART. 15, DERDE LID.
komstig de wet is gewezen;

4° DWANGSOM

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING ·
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 13858/S
TOEPASSING VAN DIE WETSBEPALING
WETTELIJKE TOEPASSING.

Om die redenen, vernietigt het 5° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
RADIOVERBINDINGEN STATIONS - VOOR
bestreden arrest in zoverre het
LOKALE KLANKRADIO-OMTOEP "- .TjiT.ZENuitspraak doet over de ontzetting
DING VAN HANDELSRECLAME- STRAFRECHvan de rechten opgesomd in
TELIJK MISDRIJF - SCHADE TEN GEVOLGE
artikel 31 van het Strafwetboek;
VAN DAT MISDRIJF VERGOEDING verwerpt de voorzieningen voor het
VERBOD ·VERDERE RECLAME-UITZENDINGEN
overige; beveelt dat van dit arrest
- DWANGSOl\1 -.ONWETTIGE BESLISSING.
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers in 6° s~!~~~S~~R- ~~~~~ER~I:J~~~~~
vier vijfde van de kosten van hun
OMROEP - UITZENDING VAN. HANDELS~E
respectieve voorziening; laat de
CLAME - STRAFRECHTELIJK MISDRiJF SCHADE TEN GEVOLGE VAN DAT MISDRIJFoverige kosten ten laste van de
VERGOEDING - VERBOD VERDERE RECLAMEStaat; zegt dat er geen grond is tot
UITZENDINGEN- DWANGSOM- OlllWE:TIIGE
verwijzing.
BESLISSING.

3 januari 1984 - 2' kamer - Voor- 1° en 2° Art. 16 KB. 20 aug. 1981
zitter : de h. Boon, waarnemend voorhoudende reglementering voor het
zitter - Verslaggever : de h. Holsters aanleggen en doen. werken van
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
stations voor lokale klankradioadvocaat-generaal - Advocaat : mr. J.
omroep, luidens hetwelk ·· de uitzenVroman, Antwerpen.
dingen van een station · voor loka.le
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klankradio-omroep niet het kenmerk
van handelsreclame mogen vertonen,
is wettig genomen ter uitvoering van
de artt. 3, §§ 1 en 2, en 10 van de wet
van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving.
3' Schending van art. 16 K.B. 20 aug.
1981 houdende reglementering voor

(DEFAWES, DESMET T. " RADIO TELEVISION
BELGE DE LA CO~L\!Ul'\AL'TE FRA;~i<;:AISE >)

ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 2899)

HET

HOF;

Gelet

op

het

het aanleggen en doen werken van bestreden arrest, op 21 februari 1983
stations
voor lokale
klankradio- door het Hof van Beroep te Luik
omroep, luidens hetwelk de uitzen- gewezen;
dingen van een station voor lokale
klankradio-omroep niet het kenmerk
Over het eerste middel, afgeleid uit de
·van handelsreclame mogen vertonen
maakt een strafrechtelijk misdrijf uit; schending van de artikelen 29, 67, 78, 97
aangezien genoemd art. 16 niet enkel en 107 van de Grondwet, 1382 en 1383
is genomen ter uitvoering van art. 3, van het Burgerlijk Wetboek, 3, § 2, 10 en
maar ook van art. 10 van de wet van 15, inzonderheid eerste lid, van de wet
30 juli 1979 betreffende de radiobe- van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, wordt dat misdrijf bestraft richtgeving,
met de straffen bepaald bij art. .15,
doordat het arrest de beklaagden
derde lid, van de voormelde wet.
schuldig bevindt aan overtreding van
artikel 16 van het koninklijk besluit van
4" Art. 1385bis Ger. W. luidens hetwelk de 20 augustus 1981 houdende reglementerechter op vordering van een der par- ring voor het aanleggen en doen werken
tijen de wederpartij kan veroordelen van de stations voor lokale klankradiotot betaling van
een geldsom, omroep, nu ze boodschappen die het
handelsreclame verdwangsom genaamd, voor het geval kenmerk van
dat aan de hoofdveroordeling niet toonden, hebben uitgezonden vanuit
wordt voldaan, kan worden toegepast een station voor lokale klankradiodoor het strafgerecht dat uitspraak omroep, en, na de strafwet op de
doet over de burgerlijke rechtsvorde- beklaagden te hebben toegepast, hen en
ring, om de vergoeding van de schade de burgerrechtelijk aansprakelijke partij
ten gevolge van een strafrechtelijk veroordeelt om aan de burgerlijke partij
misdrijf te waarborgen (1). (Impliciet.) het definitief vastgesteld bedrag van
(Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878.)
1 frank te betalen ter vergoeding van de
door haar geleden morele schade, en
tevens,
met
bevestiging
van
het
5" en 6" Aangezien het verbod om nog
enige reclameboodschap uit te zenden beroepen vonnis, de beklaagden en de
geen vergoeding is van de schade ten burgerrechtelijk aansprakelijke partij
gevolge de overtreding van art. 16 van verbiedt om nog enige reclameboodschap
het K.B. van 20 aug. 1981 houdende uit te zenden en hen hoofdelijk veroorreglementering voor het aanleggen en deelt om aan de burgerlijke partij een
doen werken van de stations voor dwangsom van 100.000 frank per dag te
lokale
klankradio-omroep,
luidens betalen tot de dag waarop de laatste
hetwelk de uitzendingen van een reclameboodschap wordt uitgezonden,
station voor lokale kla.1kradio-omroep voor het geval dat het totaal verbod op
niet het kenmerk van handelsreclame het uitzenden van handelsreclame na de
mogen vertonen, doch een maatregel uitspraak van het beroepen vonnis niet
bedoeld om de herhaling van derge- volledig zou worden nageleefd, op grond
dat « artikel 10 van de wet van 30 juli
lijke uitzendingen van handelsreclame 1979, door aan de Koning de bevoegdin de toekomst te verhinderen, is de heid te verlenen om de voorwaarden
aan dat verbod verbonden dwangsom vast te stellen voor afgifte van de
onwettig. (Artt. 3 en 4 wet 17 april vergunningen, aan hem de zorg heeft
1878; art. 1385bis Ger.W.)
overgelaten om de regels vast te stellen
voor de uitzendingen van handelsre(1) Zie de cone!. van adv.-gen. ·Dumon, v66r clame die binnen het kader van de verorhet arrest van het Benelux-Gerechtshof van deningen van het algemeen bestuur
11 met 1982, J. T., 1982, biz. 679 e.v., mz. vallen ... dat het overmijdelijk is - en
zulks wordt overigens bevestigd door
biz. 682.

-------------------1
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opiniepeilingen, uitgevoerd door gespecialiseerde instellingen - dat, naarmate
de lokale radiostations meer luisteraars
krijgen, het vroegere aantal luisteraars
van de (burgerlijke partij) R.T.B.F.
terugloopt; dat het aantal luisteraars van
de R.T.B.F. vermindert naarmate het
aantal luisteraars van de lokale radiostations toeneemt; dat de opbrengst uit de
handelsreclame hun inkomsten zal doen
stijgen en bijgevolg zal bijdragen tot de
kwaliteitsverbetering van de uitzendingen van de lokale radiostations,
hetgeen het aantal luisteraars van de
R.T.B.F. nog verder zal doen dalen; dat
de R.T.B.F. als openbare dienst dus het
recht heeft om van Radio Basse-Meuse,
die zonder vergunning uitzendt en reclameboodschappen doorgeeft, schadeloosste!ling te vorderen, al was het maar ter
vergoeding van haar morele schade, en
om de strafrechter te vragen elke maatregel te nemen die een eind zou kunnen
maken aan dergelijke uitzendingen; dat
ten deze de burgerlijke partij een morele
schade heeft geleden waarvan het definitief bedrag op een frank moet worden
geraamd; dat de eerste rechter bevoegd
was om de beklaagden te verbieden de
wederrechtelijke activiteit waardoor die
schade is ontstaan, voort te zetten, door
de onmiddellijke stopzetting te bevelen
van de uitzendingen van handelsreclame
en dit verbod te Iaten gepaard gaan met
een dwangsom die kan worden opgelegd
in het kader van een samen met een
strafvordering ingestelde civielrechtelijke rechtsvordering; dat, gelet op de
belangrijkheid van het bedrag aan
inkomsten uit de litigieuze handelsre. dame, aileen die maatregel geschikt was
om een eind te maken aan de ten laste
gelegde activiteit; dat de feiten het zelf
hebben
uitgewezen, vermits
Radio
Basse-Meuse haar uitzendingen van
reclameboodschappen na de datum van
het - nochtans bij voorraad uitvoerbare
- beroepen vonnis heeft voortgezet tot
de dag waarop het haar werd betekend,
overeenkomstig artikel 1385bis, derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek »,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 16 van
het koninklijk besluit van 20 augustus
1981 aangetast is door machtsoverschrijding; geen enkele bepaling van de wet
van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving immers aan de Koning de
bevoegdheid verleent om de inhoud van
radio-uitzendingen te reglementeren, en
in het bijzonder, om het uitzenden van
reclameboodschappen te verbieden of te
reglementeren; het verbod om reclame-

boodschappen uit te zenden geen wettelijke grondslag kan vinden in artikel 3,
§ 2, van die wet naar luid waarvan « de
Koning de algemene regels bepaalt
inzake toekenning of intrekking van de
vergunningen , die vereist zijn voor het
doen werken van een station of een net
voor radioverbinding, noch in artikel 10
van die wet, naar luid waarvan « de
Koning de verordeningen van algemeen
bestuur en de politieverordeningen
betreffende de radioverbindingen vaststelt alsook de verordeningen betreffende hun bescherming, inzonderheid de
technische voorschriften waaraan de
toestellen die radio-elektrische storingen
kunnen verwekken, moeten voldoen »;
het arrest bijgevolg, overeenkomstig
artikel 107 van de Grondwet, artikel 16
van
het
koninklijk
besluit
van
20 augustus 1981 buiten toepassing had
moeten Iaten (schending van de artikelen 29, 67, 78 en 107 van de Grondwet,
3, inzonderheid § 2, en 10 van de wet van
30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving);
tweede onderdeel,
zelfs
a!
zou
art:kel 3, § 2, van de wet van 30 juli 1979
aan
de
Koning
de
bevoegdheid
toekennen om, bij wege van algemene
regel, de in § 1 bedoelde vergunning te
onderwerpen aan de voorwaarde dat het
lokale radiostation dat de aanvraag doet,
geen reclameboodschappen uitzendt, de
overtreding van zodanige verbodsbepaling tach slechts met intrekking van de
vergunning zou kunnen worden gesanctioneerd,
doch
gee!l
strafrechtelijk
misdrijf zou kunnen opleveren; artikel lE•
van de wet van 30 juli 1979 immers
enkel de schending van artikel 3 van dE·
wet - namelijk het uitzenden zonder
vergunning als een strafrechtelijk
misdrijf aanziet, doch niet de overtredingen van de ter uitvoering van
artikel 3, § 2, genomen besluiten; daaruit
volgt dat de beklaagden, door artikel 16
van
het
koninklijk
besluit
van
20 augustus 1981 te overtreden, geen
strafrechtelijk misdrijf hebben gepleegd,
zodat het strafgerecht zich onbevoegd
had moeten verklaren om kennis te
nemen van de uit dien hoofde tegen de
beklaagden ingestelde vervolgingen en
van de burgerlijke rechtsvordering van
de R.T.B.F. tot vergoeding van de schade
die zij heeft geleden ten gevolge van het
uitzenden
van
reclameboodschappen
(schending van de artikelen 3, § 2, en 15,
inzonderheid eerste lid, van de wet van
30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving);

- 496 .· derde onderdeel,. uit de in de aanhef voor radioverbinding en elk voorvan het middel weergegeven redenge- werp dat bestemd was voor hun
ving blijkt dat, volgens de feitenrechters, werking verbeurd zijn verklaard;
d'e,. door de , burgerlijke partij geleden
Dat die twee onderdelen, die
mor:ele ~ehade het gevolg was van de
vermindering van haar aantal luisteraars enkel gericht zijn tegen de verspreibij het publiek; uit de redengeving .van ding van reclameboodschappen, niet
het arrest niet kan worden opgernaakt of ontvankelijk zijn bij gebrek aan
de feitenrechters van· oordeel waren dat belang, nu de straf wettig verantde schade alleen was· veroorzaakt door woord blijft door de eerste telastleghet feit dat de .beklaagden reclamebood- ging;
schappen hadden uitgezonden, waarvan
En overwegende dat de subde inkornsten, hen in de mogelijkheid
stelden om de kwaliteit van hun stantiele of op straffe van nietigprogramma's te verbeteren en, bijgevolg, heid voorgeschreven rechtsvormen
hun concurrentievermogen te versterken in acht zijn genomen en de beslisdan wel of de schade ook was veroor- sing overeenkomstig de wet is
zaakt ,,door het feit dat de beklaagden gewezen;
zonder vergunning hadden uitgezonden;
Wat het eerste onderdeel betreft,
de redengeving van het arrest derhalve
het Hof niet in de mogelijkheid stelt om in zoverre het gericht is tegen de
toezicht uit te oefenen, hetgeen in strijd beslissing op de door verweerster
is niet artikel 97 van de Grondwet,
tegen de eisers ingestelde civielrechvierde 'onderdeel, het arrest niet vast- telijke vordering :

stelt dat de burgerlijke partij minder
luisteraars zou hebben verloren, zo de
beklaagden van de minister de vergunning hadden · gekregen om uit te zenden;
indien de in aanhef van het middel weergegeven redengeving aldus zou moeten
worden uitgelegd dat het misdrijf,
uitzenden zonder vergunnimg, al een
voldoende grand was om de eisers te
veroordelen tot vergoeding van de door
de burgerlijke partij geleden schade, het
arrest de regels betreffende de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid zou
miskennen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek); de beslissing van het arrest
~;tlthans op dat punt niet regelrnatig met
redenen zou zijn omkleed (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

W at het eerste en het tweede
onderdeel samen betreft, in zoverre
ze gericht zijn tegen de beslissingen
op de strafvordering :
Overwegende dat de eisers, enerzijds, wegens het houden van een
zend- of ontvangsttoestel voor radioverbinding
zonder
schriftelijke
vergunning van de minister en,
anderzijds, wegens het feit dat ze
vanuit eeri station voor lokale klankrac,lio-omroep uitzendingen hebben
verzorgd die het kenmerk van
hande.lsreclame vertoonden, zijn
veroordeeld tot een enkele geldboete
en dat de zend- of ontvangtoestellen

Overwegende dat artikel 16 van
het koninklijk besluit van 20 augustus 1981 houdende reglementering voor het aanleggen en
doen werken van stations voor
lokale klankradio-omroep uitgevaardigd werd ter uitvoering van de wet
van 30 juli 1979 betreffende de
radioberichtgeving;
Dat artikel 3, § 1, van die wet
bepaalt dat << niemand in het Rijk ...
een zend- of ontvangtoestel voor
radioverbinding mag houden, of een
station of een net voor radioverbinding mag aanleggen en doen
werken zonder schriftelijke vergunning van de minister »;
Dat de artikelen 3, § 2, en 10 van
die wet de Koning opdragen de algemene regels te bepalen inzake
toekenning en intrekking van de in
§ 1 bedoelde vergunningen en de
verordeningen van algemeen bestuur en de politieverordeningen
betreffende de radioverbindingen uit
te vaardigen, alsook de verordeningen betreffende hun bescherming, waaraan alle toestellen die
radio-electrische storingen kunnen
verwekken, moeten voldoen;
Overwegende dat voormeld artikel 16, eerste en tweede lid, van
het koninklijk besluit van 20 au-
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zendingen van een station voor lo- grondslag mist en dat het vierde
kale radio-omroep .. . niet het ken- onderdeel niet ontvankelijk is bij
merk van handelsreclame mogen gebrek aan belang, nu de veroordevertonen »;
ling tot vergoeding van de schade
Overwegende dat nergens uit voldoende verantwoord is door de
blijkt dat de Koning de vergunning vaststelling dat het uitzenden van
om een station voor lokale klank- handelsreclame schade heeft berokradio-omroep aan te leggen en te kend aan verweerster;
doen werken niet afhankelijk kan
Over het tweede middel, afgeleid uit
stellen van het verbod op het
uitzenden
van
handelsreclame, de schending van de artikelen 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
wanneer dat verbod verenigbaar is voorafgaande
van het Wetboek van
met de vereisten van het suprana- Strafvordering,titel
1382 en 1383 van het
tionaal recht;
Burgerlijk Wetboek en 1385bis van het
Dat het eerste onderdeel niet kan Gerechtelijk Wetboek,
worden aangenomen;
doordat het arrest, met bevestiging
Wat het tweede onderdeel betreft, van het beroepen vonnis, de beklaagden
in zoverre het gericht is tegen de en de burgerrechtelijk aansprakelijke
het verbod oplegt om nog enige
beslissing op de door verweerster partij
reclameboodschap uit te zenden na de
tegen de eisers ingestelde civielrech- uitspraak van het vonnis en hen hoofdetelijke rechtsvordering :
lijk veroordeelt om aan de burgerlijke
Overwegende dat, volgens arti- partij een dwangsom van 100.000 frank
kel 15, derde lid, van de wet van per dag te betalen tot de dag waarop de
reclameboodschap wordt uitge30 juli 1979 betreffende de radiobe- laatste
zonden, voor het geval dat het totale
richtgeving, de overtreding van de verbod op het uitzenden van handelsreter uitvoering van artikel 10 clame na de uitspraak van het beroepen
genomen besluiten worden gestraft vonnis niet volledig zou worden nagemet gevangenisstraf van acht dagen leefd,
tot drie maanden en met een geldterwijl artikel 1385bis van het Gerechboete van 100 tot 1.000 frank of met telijk Wetboek op de strafgerechten
slechts van toepassing is, wanneer ze
een van die straffen aileen;
uitspraak doen over de civielrechtelijke
Overwegende dat de schending vordering;
de strafrechter aldus een
van artikel 16 van het koninklijk dwangsom mag opleggen wanneer er
besluit van 20 augustus 1981 dat grond bestaat om een vergoeding in
niet aileen werd uitgevaardigd ter natura te bevelen die voor de beklaagde
uitvoering van artikel 3, maar ook of de burgerrechtelijk aansprakelijke
van artikel 10 van de wet van 30 juli partij een verplichting om te doen
1979, een strafrechtelijk misdrijf inhoudt; de civielrechtelijke vordering
evenwel, die krachtens artikel 4 van de
oplevert;
wet van 17 april 1878 bij de strafrechter
Dat het tweede onderdeel niet kan aanhangig worden gemaakt, uitsluikan worden aangenomen;
tend strekt tot vergoeding van de schade
Wat het derde en vierde onderdeel
sameri. betreft :
Overwegende dat het arrest, zoals
het middel aangeeft, erop wijst dat
verweerster als openbare dienst het
recht heeft om van Radio BasseMeuse, die zonder vergunning
uitzendt en reclameboodschappen
doorgeeft,
schadeloosstelling
te
vorderen al was het maar ter
. vergoeding van haar morele schade;

ten gevolge van het misdrijf waarvan de
rechter in het kader van de strafvordering kennis heeft genomen; het door het
bestreden arrest aan de eisers opgelegde
verbod om in de toekomst nog reclameboodschappen uit te zenden, in geen
geval kan worden beschouwd als een
vorm van vergoeding van de schade die
de burgerlijke partij geleden heeft ten
gevolge van de feiten van de telastlegging waarvan de rechters kennis hadden
genomen - telastlegging betreffende het
feit tussen 1 juni en 2 juli 1982 in het
arrondissement Luik, handelsreclame te
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hebben uitgezonden vanuit een station
voor lokale radio-omroep - doch moet
worden beschouwd als een - overbodige
- herhaling van het uit de wet zelf
voortvloeiende verbod om in de toekomst
nog nieuwe overtredingen te begaan; zo
de beklaagden later toch nieuwe overtredingen zouden begaan, de strafrechter
slechts bij het instellen van nieuwe
vervolgingen kennis zou kunnen nemen
van de strafvordering en de civielrechtelijke vordering, waaruit volgt dat het
bestreden arrest niet wettelijk aan het
aan de eisers opgelegde verbod om na de
uitspraak van het beroepen vonnis nog
enige reclameboodschap uit te zenden
een dwangsom kon verbinden :

I vernietigde

arrest; veroordeelt de
eisers in drie vierde van de kosten
en verweerster in het overige
vierde; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.

4 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
voorzitter - - Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Kirkpatrick en
Draps.

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek va~ Nr. 228
Strafvordering, de benadeelde partiJ
het recht heeft om de rechtsvordering tot herstel van de door een
2' KAMER - 4 januari 1984
misdrijf veroorzaakte schade te
vervolgen voor de strafrechter;
Overwegende dat het verbod om 1° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN
W.A.M.-VERZEKERING
GEDWONGEN
nog enige reclameboodschap uit te
TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR VOOR
zenden met een daaraan verbonden
HET STRAFGERECHT- VOORWAARDEN.
dwangsom
niet
kan
worden
beschouwd als de vergoeding van de
- W.A.M.-VERZEKERING
schade die is veroorzaakt door de 2° - VERZEKERING
GEDWONGEN TUSSENKOMST VAN DE
overtreding van artikel 16 van het
VERZEKERAAR VOOR HET STRAFGERECHT koninklijk besluit van 20 augustus
VOORWAARDEN.
1981 houdende reglernentering voor
het aanleggen en doen werken van 1o en 2o De voorwaarden waaronder de
W.A.M.-verzekeraar door de benade stations voor lokale klankradiodeelde of de verzekerde in de zaak
omroep,
doch
een
maatregel,
kan worden betrokken wanneer de
bedoeld om herhaling van die daden
burgerlijke rechtsvordering tot herstelvoor de toekomst te verhinderen;
ling van de schade tegen de verzeDat het middel in dat opzicht
kerde voor het strafgerecht is ingegegrond is;
steld, zijn de voorwaarden waaronder
de verzekeraar tot tussenkomst had
kunnen worden opgeroepen indien de
benadeelde z1jn vordering tegen de
verzekerde voor het burgerlijk gerecht
had gebracht, met name de voorwaarde dat er geen reeds verkregen
beslissing bestaat waardoor het recht
van verdediging van de verzekeraar in
gevaar is gebracht (1). (Art. 812
Ger.W.; art. 9, vierde lid, W.A.M.-wet.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het, bij
. de uitspraak over de civielrechtelijke vordering, het verbod om na de
uitspraak van het vonnis nog enige
reclameboodschap uit te zenden met
een daaraan verbonden dwangsom 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - bevestigt; verwerpt de voorziening
(1) Zie Cass., 21 aug. 1958 (Bull. en
voor het overige; beveelt dat van dit Pas.,
1958, I, 1243, met voetnoot 2); 18 sept.
arrest melding zal worden gemaakt 1979 (A.C., 1979-80, nr. 31); BRAAS, noot bij
10 juni 1948, R.C.J.B., 1949, blz. 121.
Cass.,
op de kant van het gedeeltelijk
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(VANONI, , UNION ET PHENIX ESPAGNOL , N.V.
T. VAN DUFFEL, " GAN " N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3054)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 20 april 1983
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
over
de
burgerlijke
belangen
uitspraak doet;
A. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de tegen verweerder Van Duffel
ingestelde civielrechtelijke verdering :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers hun
voorziening aan die verweerder
hebben doen betekenen;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de tegen verweerster, de naamloze
vennootschap Gan, ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 812, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 9,
vierde lid, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
4 van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering en van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest vaststelt dat de
Correctionele Rechtbank te Doornik
beklaagde Van Duffel, bij het in kracht
van gewijsde gegane vonnis van 1 juli
1980, heeft veroordeeld, ter zake dat hij
op 5 december 1978 te Lessen, naar
aanleiding van een verkeersongeval,
onopzettelijk slagen en verwondingen
heeft toegebracht aan de burgerlijke
partij Vanoni; dat hij tussen 20 oktober
en 6 december 1978 een bestelwagen
bestuurde waarmee hij het ongeval van
5 december 1978 veroorzaakte, wanneer
de wagen niet verzekerd was; dat de
Correctionele Rechtbank te Doornik in

hetzelfde vonnis de burgerlijke rechtsvordering van de eisers ontvankelijk
heeft verklaard, doch de behandeling
ervan naar een latere terechtzitting
heeft verschoven; dat de eisers, bij
exploot van 8 augustus 1980, de naamloze vennootschap Gan hebben gedagvaard voor die rechtbank, ten einde haar
te doen veroordelen om tussen te komen
in het geding tegen Van Duffel die,
volgens de eisers, verzekerd was bij de
naamloze vennootschap Gan; dat het
arrest vervolgens, met wijziging van het
vonnis van de eerste rechter, de door de
eisers tegen de naamloze vennootschap
Gan ingestelde vordering tot gedwongen
tussenkomst niet ontvankelijk verklaart
en de eisers verwijst in de kosten van
het hoger beroep, in zoverre ze betrekking hebben op hun rechtsvordering
tegen de naamloze vennootschap Gan, op
grond « dat, zo de gedwongen tussenkomst van de verzekeraar niet " in
limine litis" behoeft te worden gevorderd, dit toch dient te geschieden in een
fase van de rechtspleging waarin de
rechten van de verzekeraar nog onverkort bestaan en op een tijdstip waarop
hij het beginsel en de graad van
aansprakelijkheid van zijn verzekerde
nog kan betwisten; dat de (eisers) tevergeefs aanvoeren dat de verzekeringsmaatschappij Gan na de strafrechtelijke
veroordeling van Van Duffel nog steeds
een verdeling van de aansprakelijkheid
kon bepleiten; dat reeds de vaststelling
dat de gedaagde tot gedwongen tussenkomst niet meer kon betogen dat zijn
verzekerde geen fout in oorzakelijk
verband met de gevolgen van het
ongeval had begaan, het besluit wettigt
dat zijn recht van verdediging niet meer
onverkort bestond »,

terwijl, krachtens artikel 9, derde lid,
van de wet van 1 juli 1956, wanneer de
burgerlijke vordering tot herstelling van
de door een motorrijtuig veroorzaakte
schade tegen de verzekerde wordt ingesteld voor het strafgerecht, de verzekeraar door de benadeelde partij of door de
in haar rechten gesubrogeerde verzekeraar in de zaak kan worden betrokken,
onder dezelfde voorwaarden als zou de
vordering voor het burgerlijk gerecht
gebracht zijn; de gedwongen tussenkomst, krachtens artikel 812 van het
Gerechtelijk Wetboek, altijd ontvankelijk
is in eerste aanleg, tenzij wanneer reeds
bevolen onderzoeksverrichtingen afbreuk
zouden kunnen doen aan de rechten van
·de verdediging; dat de strafrechtelijke
veroordeling van beklaagde, wegens het

-:- 500 gezag'· erga omnes van die beslissing, in
Overwegende dat het hof van
elk geval aan diens verzekeraar kan beroep, door de door de eisers tegen
worden tegengeworpen, zelfs voor een verweerster ingestelde vordering tot
burgerlijk gerecht, en geen onderzoeks- gedwongen tussenkomst niet ontverrichting is die de verzekeraar van
beklaagde in zijn recht van verdediging vankelijk te verklaren op de in
het middel aangegeven gronden,
zou kunnen schaden :

Overwegende dat artikel 9, vierde
lid, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, bepaalt dat '' wanneer de
burgerlijke vordering tot herstelling
van de door een motorrijtuig veroorzaakte schade tegen de verzekerde
wordt ingesteld voor het strafgerecht, de verzekeraar door de benadeelde partij of door de verzekerde
in de zaak kan worden· betrokken
en hij ook vrijwillig kan tussenkomen, onder dezelfde voorwaarden
als zou de vordering voor het
burgerlijk gerecht gebracht zijn ... »;
dat het hier gaat om de voorwaarden waaronder de verzekeraar
als tussenkomende partij voor het
burgerlijk gerecht in het geding had
kunnen worden betrokken, indien
de benadeelde partij haar vordering
tegen de verzekerde voor het
burgerlijk gerecht had gebracht en
niet om de voorwaarden waaronder
hij ten principale voor het burgerlijk gerecht had kunnen worden
gedagvaard, wanneer, zoals ten
deze, de benadeelde partij haar
vordering tegen de verzekerde voor
het strafgerecht heeft gebracht;
Overwegende dat volgens artikel 812, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek " de tussenkomst voor alle gerechten kan
geschieden ... zonder dat echter
reeds bevolen onderzoeksverrichtingen afbreuk mogen doen aan de
rechten van de verdediging »;
Dat die bepaling degene die tot
gedwongen tussenkomst wordt opgeroepen, het recpt geeft om het debat
niet te · aanvaarden, wanneer zijn
recht van ve1dediging niet gevrijwaard is, met name wanneer dit
recht in gevaar is gebracht ten ·
gevolge van een reeds verkregen
beslissing;

derhalve de in dat middel vermelde
bepalingen niet heeft geschonden;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, ....

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn voorziening.
4 januari 1984 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten
mrs. Kirkpatrick en
Dassesse.

Nr. 229
2"
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VERZET -

STRAFZAKEN - VEROORDELING
BIJ VERSTEK - BEKLAAGDE DIE VERZET
DOET, N!ET VERSCHENEN OP DE IN DE
VERZETAKTE VERMELDE TERECHTZITTING NIET DE EERSTKOMENDE TERECHTZITTING
NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN
VIJFTIEN DAGEN, BEPAALD IN ART. 188 SV. VERZET ONGEDAAN VERKLAARD - ONWETTIGE BESLISSING.

Onwettig is de beslissing waarbij het
verzet wegens niet-verschijning van de
verzetdoende partij op de in de verzetakte vermelde terechtzitting ongedaan
wordt verklaard wanneer die terechtzitting niet de eerstkomende terecht-
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zitting is na het verstrijken van de
termijn van vijftien dagen, bepaald in
art. 188 Sv. (1).
(LEFEBVRE T. LANDS BOND VAN DE NEUTRALE
MUTUALlTEITSVERBONDEN, MUSIN, MINCKE)
ARREST ( verta]ing)

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiseres ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van de

artikelen 182, 188, 208 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering :

(A.R. nr. 3101)

Overwegende dat het verzet van
rechtswege dagvaarding meebrengt
HET HOF;
Gelet op het om te verschijnen op de eerstkoterechtzitting
na
het
bestreden arrest, op 16 me1 1983 mende
door het Hof van Beroep te Bergen verstrijken van een termijn van vijftien dagen, of van drie dagen indien
gewezen;
eiser in verzet zich in hechtenis
----------------! bevindt; dat het verzet als ongedaan
(1) Dat in de verzetakte een latere wordt beschouwd indien de eiser in
verschijndatum wordt vermeld dan de datum verzet niet verschijnt op die aldus
van de eerstkomende terechtzitting na het wettelijk vastgestelde eerstkomende
verstrijken van de termijn van vijftien, of van
drie dagen, bepaald in art. 188 Sv., is op zich- terechtzitting;
zelf geen reden om het verzet nietig dan we!
Overwegende dat eiseres op
niet ontvankelijk te verklaren (Cass., 19 juni 17 februari 1983 je~ens het opeJ?-1972, A.C., 1972, 978). Stelt het O.M. die
ministerie m
verzet IS
verschrijving in de verzetakte echter vast, dan baar
is het O.M. verplicht de verzetdoende partij te gekomen tegen het ten aanzien van
doen dagvaarden op de eerstkomende terecht- haar op 25 januari 1983 bij verstek
zitting na het verstrijken van vorenvermelde
termijn, zo niet mag het verzet niet ongedaan gewezen arrest en dat in dit verzet
worden verklaard zonder dat daarbij het recht dagvaarding werd gegeven om te
van verdediging wordt geschonden (Cass., 4 verschijnen op 18 april 1983; dat
jan. 1978, ibid., 1978, 532).
eiseres op die terechtzitting niet is
Inzake verzet geldt een essentii\le regel dat verschenen,
zodat het hof van
de wet de verschijndag vaststelt.
beroep, na de burgerlijke partijen
De verzetdoende partij kiest die dag niet,
ook a! wordt meestal door de gerechtsdeur- en de vordering van het openbaar
waarder in de exploten de datum vermeld ministerie te hebben gehoord, de
waarop de verzetdoende partij verklaart voor zaak voor uitspraak heeft verdaagd
de rechter te willen verschijnen. Het O.M.
kiest evenmin die datum. Indien het de verzet- tot 16 mei 1983; dat het op die dag
doende partij dagvaardt op een vroegere dag het verzet ongedaan heeft verklaard;
dan de eerste dienende terechtzitting, in de
Dat het hof van beroep het verzet
zin van art. 188 Sv., dan kan de zaak niet
worden berecht, tenzij de verzetdoende partij van eiseres niet ongedaan kon
ermee instemt. (Cass., 29 okt. 1980, A.C., verklaren wegens haar niet-verschij1980-81, nr. 129, met voetnoot J.V.)
ning op de terechtzitting van
De vraag betreffende de vervallenverklaring 18 april 1983, daar die zitting, blijvan het verzet rijst dus enkel op de wettelijk
vastgestelde eerste dienende terechtzitting (zie kens het koninklijk besluit van
R. HAYOIT DE TERMICOURT, « Etude sur !'opposi- 16 december 1974 tot vaststelling
tion ''• Rev. dr. pen., 1932, nr. 55, biz. 863-864).
Immers, indien de verzetdoende partij op ning op enige andere latere terechtzitting van
die dag niet verschijnt, kan het verzet onge- haar verzet vervallen worden verklaard. Zulks
daan worden verklaard bij een beslissing geldt o.m. wanneer de zaak, in tegenwoordiggewezen op een latere terechtzitting (zie voet- heid van de verzetdoende partij of van de
noot A.T., Cass., 15 okt. 1974, A.C., 1975, 224). advocaat, die hem vertegenwoordigt, op tegenDe vervallenverklaring is dan te wijten aan de spraak is verdaagd op een bepaalde datum
afwezigheid van de verzetdoende partij op de waarop hij verstek laat gaan (Cass., 10 nov.
eerste dienende terechtzitting; het verval 1981, A.R. nr. 6706, en 16 dec. 1981, A.R.
wordt echter pas uitgesproken wanneer die nr. 1921, ibid., 1981-82, nrs. 171 en 255) of
partij ook op die terechtzitting niet verschijnt.
wanneer de verzetdoende partij b.v. na verdaVerschijnt nu de verzetdoende partij op de ging van de zaak sine die opnieuw is gedagwettelijk bepaalde eerstkomende terechtzit- vaard (Cass., 4 juni 1974, ibid., 1974, 1090).
R.D.
ting, dan mag zij nooit wegens niet-verschij- .
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van het bijzonder reglement voor
het Hof van Beroep te Bergen, niet
de eerstkomende terechtzitting was
na het verstrijken van de door
artikel 188 van het Wetboek van
Strafvordering voorgeschreven termijn van vijftien dagen;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft
van de niet definitieve beslissingen
op de burgerlijke rechtsvorderingen
die uit de eerstgenoemde beslissing
voortvloeien;

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.
4 januari 1984 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

Nr. 230
2" KAMER -

4 januari 1984

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
STRAFZAKEN

Wanneer een partij op de terechtzitting
van het hof van beroep een conclusie
heeft genomen en het hoi, anders
samengesteld, op een latere terechtzitting zegt dat het het geding in zijn
geheel zal hervatten, behoeft het de
conclusie niet te beantwoorden, indien
de conclusienemer niet verklaard heeft
dat hij die conclusie voor de andere
rechters zal overnemen (1). (Art. 97
Gw.)

(LAMBERT T. HOEBAER)

.,
ARRE<ST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3187)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 21 juni 1983
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;

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

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door eiseres tegen verweerster ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 10.1.3°, 15.1.2, 40.2
van
het
koninklijk
besluit
van
1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep, na het aan
verweerster Hoebaer ten laste gelegde
feit niet bewezen te hebben verklaard en
haar, zonder kosten, van rechtsvervolging te hebben ontslagen, zich niet
bevoegd verklaart om uitspraak te doen
over de civielrechtelijke vordering van
eiseres, op grond dat uit de gedane

CONCLUSIE CONCLUSIE NIET OVERGENOMEN NA HERVATTING VAN HET GEDING IN
ZIJN GEHEEL VOOR HET HOF VAN BEROEP,
ANDERS SAMENGESTELD - GEEN V E R P L I C H - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - TING OP DE CONCLUSIE TE ANTWOORDEN.

(1) Zie Cass., 14 maart 1977 (A.C., 1977, 761).
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onderzoeks- en opsporingsverrichtingen
duidelijk blijkt dat het remspoor dat
volgens de burgerlijke partijen bewijst
dat Hoebaer zich op een niet reglementaire plaats van de rijbaan bevond, niet
van het door verdachte bestuurde voertuig kan zijn; dat uit de gegevens van·
het dossier blijkt dat voor verdachte een ·
niet te vciorziene hindernis is ontstaan
ingevolge het bruuske en niet reglementaire maneuver van het slachtoffer dat
klaarblijkelijk plotseling op de voor de
tegenligger bestemde rijstrook opdook;
dat het Hoebaer niet als een fout kan
worden aangerekend dat zij langs de
voetgangers reed die zich op de rechterkant van de rijbaan ten opzichte van
haar rijrichting bevonden, vermits het
slachtoffer de aanwezigheid van die voetgangers kon merken en bijgevolg er
moest voor waken dat zij de op de plaats
van het gebeuren uitgevoerde rijbeweging achterwege liet; dat uit het geheel
van die overwegingen blijkt dat het
ongeval utsluitend is veroorzaakt door de
ernstig foutieve gedraging van het slachtoffer en dat het aan Hoebaer ten laste
gelegde feit niet is bewezen,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, eiseres in haar
conclusie uitdrukkelijk betoogde dat
verweerster te ver was uitgeweken; dat
het arrest op dat verweermiddel niet
antwoordt (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat de eerste twee onderdelen
betreft :
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat niet blijkt dat
de in het middel aangehaalde
conclusie is neergelegd nadat de
behandeling van de zaak in haar
geheel was hervat op 22 maart 1983;
Dat het derde onderdeel feitelijke
grondslag mist;

voorzitter
Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Houtekier en mr.
Bayart.

Nr. 231
2'
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4 januari 1984

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
WAARBIJ
HET
BEROEP VAN EEN VREEMDELING TEGEN DE
MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING DIE
DE MINISTER VAN JUSTITIE, OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 15 DEC. 1980, HEEFT
GENOMEN,
NIET
ONTVANKELIJK
IS
VERKLAARD - VREEMDELING VERWIJDERD
VAN HET GRONDGEBIED VAN HET RIJK GEMIS AAN BELANG.

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is de voorziening die een vreemdeling
heeft ingesteld tegen het arrest van de
kamer van
inbeschuldigingstelling
waarbij zijn beroep tegen de maatregel van vrijheidsberoving, die de
minister van Justitie overeenkomstig
de wet van 15 dec. 1980 te zijnen
opzichte heeft genomen, niet ontvankelijk is verklaard, wanneer de eiser van
het grondgebied van het Rijk is
verwijderd voordat het Hof op de voorziening uitspraak heeft gedaan (1).
(GHARBI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3346)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 17 november
1983 gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest de op
2 november 1983 door de raadkamer

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

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

4 januari 1984 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,

(1) Zie inzake voorlopige hechtenis, Cass.,
16 maart 1983, A.R. nr. 2813 (A.C., 1982-83,
nr. 398).
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van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel gewezen beschikking bevestigt waarbij het beroep
dat op 28 oktober 1983 door eisers
raadsman is ingesteld tegen de
maatregel van vrijheidsberoving, die
de minister van · Justitie heeft
genomen met toepassing van de wet
van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op grond
van artikel 72 van die wet, niet
ontvankelijk wordt verklaard, omdat
het door eiser niet is ondertekend;
Overwegende
dat
eiser
op
16 november 1983 van het Belgisch
grondgebied is verwijderd;
Dat de voorziening geen belang
heeft en derhalve niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door de raadsman van
eiser ingediende memorie die geen
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt
de voorziening; veroordeelt eiser in
de kosten.
4 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Kock, Brussel.

Nr. 232
1'

KAMER -

WEGVERKEER

5 januari 1984

RICHTINGSVERANDERING WEGVERKEERSREGLEMENT, ART.
VERPLICHTING TEGENLIGGERS
19.3.3° TE LATEN VOORGAAN, ZELFS INDIEN HUN
RIJWIJZE NIET ALS NORMAAL VERKEER KAN
WORDEN AANGEMERKT - VEREISTEN.

Art.
19.3.3'
Wegverkeersreglement
verplicht de bestuurder, die links
afslaat, voorrang te verlenen aan de
tegenligger, ongeacht of diens rijwijze,
daar hij door een rood verkeerslicht
rijdt, als normaal verkeer kan worden
aangemerkt, op voorwaarde echter dat
hij geen niet te voorziene hindernis
oplevert (1).

(MERCATOR N.V., VERGAUWEN T. HELVETIA
ONGEVALLEN N.V., VAN NIJLEN)
ARREST

(A.R. nr. 3974}

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 26 oktober 1982
door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 19.3.3° van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement van de
politie van het wegverkeer en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest verweerster veroordeelt tot het betalen van slechts drie
vierde van de schade aan eiser, zijnde
50.288 frank, en het eiser veroordeelt tot
betaling van een vierde van de schade
van verweerder, zijnde 15.290 frank, na
overwogen te hebben dat bestuurder
Vergauwen, eiser, voor een vierde en
bestuurder Van Nijlen, verweerder, voor
drie vierde aansprakelijk waren en na
overwogen te hebben dat bestuurder Van
Nijlen een fout beging door het kruispunt op te rijden terwijl een rood
verkeerslicht hem dat verbood en dat
bestuurder Vergauwen een fout beging
door geen voorrang te verlenen aan Van
Nijlen, zijnde een tegenligger op de rijbaan die hij ging verlaten,
en doordat het arrest enerzijds preciseert dat bestuurder Vergauwen, eiser,
gehouden was voorrang te verlenen aan
zijn tegenligger, niettegenstaande deze
laatste het kruispunt met rood verkeerslicht was opgereden, vermits artikel 19.3
van het Wegverkeersreglement, volgens
het arrest, onafhankelijk is van het al of
niet normaal verkeer van de tegenligger,
en het arrest anderzijds ook vermeldt
dat het voertuig van verweerder voor
(1) Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 691).

-

505 verklaart dat verweerder « op voile
snelheid >> reed, en « de objectiviteit
en waarachtigheid >> van dat getuigenis niet laat betwijfelen;

eiser geen onvoorzienbare hindernis
uitmaakte, nu niet bewezen was dat dit
voertuig zo plots en onverwacht en op zo
korte afstand opdaagde dat het onmogelijk door eiser kon ontweken worden,
terwijl, eerste onderdeel, nu overeenkomstig artikel 61.1.1" van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer een rood verkeerslicht
betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het
verkeerslicht zelf voorbij te rijden, het
arrest, uit de vaststelling dat verweerder
het kruispunt opreed toen het verkeerslicht voor hem op rood stond, niet wettelijk kon afleiden dat verweerder voor
eiser geen onvoorzienbare hindernis
uitmaakte
en dat,
overeenkomstig
artikel 19.3 van het Wegverkeersreglement, eiser aan verweerder voorrang
had moeten verlenen, zodat het arrest
niet wettelijk verantwoord is en
artikel 19.3.3", van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer schendt;
tweede onderdeel, het arrest, hoewel
het stelt dat verweerder voor eiser geen
onvoorzienbare hindernis
uitmaakte,
vermits
niet
bewezen
was
dat
verweerder zo plots en zo onverwacht en
op zo korte afstand opdaagde voor eiser,
niet antwoordde op de conclusie in hoger
beroep van de eisers waarin zij op blz. 3
onderaan, deden gelden : « Ten slotte
kan worden aangestipt dat zowel de
verklaring van getuige Borre als de
hoegrootheid van de schade (meer dan
60.000 frank aan ieders voertuig)
uitwijzen dat Van Nijlen aan hoge snelheid het kruispunt kwam opgereden,
zodat zijn voertuig een onvoorzienbare
hindernis uitmaakte >>, zodat uit het
arrest niet kan opgemaakt worden of, bij
de beoordeling van het al of niet voorzienbaar karakter van verweerder en bij
de beoordeling van de zwaarte van de
fouten van de bestuurders, ook rekening
werd gehouden met de in conclusie ingeroepen hoge snelheid van verweerder, en
het arrest derhalve bij gebrek aan
antwoord op de conclusie niet regelmatig
gemotiveerd is en aldus artikel 97 van de
Grondwet schendt :

Dat het arrest vooropstelt dat
eiser gehouden was « voorrang te
verlenen niettegenstaande (verweerder) het kruispunt met rood verkeerslicht was opgereden >> en dat
« de verplichting opgelegd door artikel 19.3 van het Wegverkeersreglement onafhankelijk is van het al
dan niet normaal verkeer van de tegenligger >>;
Dat het hof van beroep dan
oordeelt << dat het voertuig van
(verweerder) geen onvoorzienbare
hindernis uitmaakte », om het
motief dat « niet bewezen is dat het
(voertuig van verweerder) zo plots
onverwacht voor (eiser) opdaagde en
op zo korte afstand dat het voor
deze laatste vrijwel onmogelijk was
het te ontwijken >>;
Dat uit wat voorafgaat blijkt dat
het hof van beroep wel rekening
heeft gehouden met de hoge snelheid van verweerder;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 19.3.3°
van het Wegverkeersreglement van
1 december 1975 aan de naar links
afslaande bestuurder de verplichting
oplegt voorrang te verlenen aan de
tegenliggers op de rijbaan die hij
gaat verlaten, zonder die verplichting afhankelijk te stellen van het al
dan niet normale verkeer van de
tegenliggers;

Overwegende dat de rechter
wettig kan oordelen dat in een
concreet geval een wagen die een
rood verkeerslicht is voorbijgereden,
toch geen onvoorzienbare hindernis
W at het tweede onderdeel be- uitmaakt en dat de naar links
treft :
afslaande bestuurder aan die wagen
voorrang moet verlenen;
Overwegende dat het hof van
Dat het onderdeel naar recht
beroep het getuigenis van Borre
letterlijk aanhaalt, ook waar die faalt;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten
5 januari 1984 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Biitzler.

Nr. 233
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1° VOORZIENING

5 januari 1984
IN

CASSATIE

TUCHTZAKEN - BESLISSING VAN DE RAAD
VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN
UITGANGSPUNT VAN DE TERMIJN
VAN EEN MAAND OM CASSATIEBEROEP IN TE
STELLEN.

1983 door de raad van beroep van
de Orde van Architecten, met het
Nederlands als voertaal, gewezen;

Over de niet-ontvankelijkheid van
de voorziening opgeworpen door het
openbaar ministerie en hieruit afgeleid dat een afschrift van de
bestreden beslissing door de griffier
van de raad van beroep toegezonden
werd bij aangetekend schrijven
afgegeven op de post op 25 maart
1983 :
Overwegende dat het openbaar
ministerie, overeenkomstig artikel
1097 van het Gerechtelijk Wetboek,
van die exceptie bij gerechtsbrief
aan de advocaat van eiser kennis
heeft gegeven;

Overwegende dat naar luid van
artikel 33 van de wet van 26 juni
1963 tot instelling van een Orde van
VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE
Architecten, gewijzigd door arVAN ARCHITECTEN - CASSATIEBEROEP tikel 67, § 3, van de wet van
TERMIJN VAN EEN MAAND- UITGANGSPUNT.
15 juli 1970 tot wijziging van de wet
van 10 oktober 1967 houdende het
3° BETEKENING VAN EXPLOTEN Gerechtelijk Wetboek en van andere
KENNISGEVING B!J TER POST AANGETE- wetsbepalingen, de termijn om zich
KENDE BRIEF VAN EEN BESL!SSING VAN DE
in cassatie te voorzien een maand
RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCHIbedraagt vanaf de kennisgevi.ng van
TECTEN - KENNISGEVING DOOR DE VERZENde beslissing; dat de voorziening in
DING VAN DE BESLISSING.
cassatie van 10 mei 1983 laattijdig is
to, 2o en 3° De termijn van een maand en derhalve niet ontvankelijk;
2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - BESL!SSING

om zich in cassatie te voor-zien tegen
een beslissing van de raad van beroep
van de Orde van Architecten gaat in
op het ogenblik dat de beslissing door
de griffier b1j ter post aangetekende
brief wordt verzonden (1). (Art. 32

Ger.W.; art. 33 wet van 26 juni 1963.)
(E ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. nr. 4055)

HET HOF;
Gelet op de
oestreden beslissing, op 24 maart

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

5 januari 1984 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
(1) Zie Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 1973, 89) en conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Gryse.
24 jan. 1974 (ibid., 1974, 580).
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. (MR. DE BROUWER - IN EIGEN NAAM EN Q.Q.
T. DE BLEECKER, ROELANT E.A.)

1•
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6 januari 1984

ARREST

1° TUSSENKOMST

BURGERLIJKE
ZAKEN - VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST, DOOR ElSER INGESTELD ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDE.

(A.R. nr. 3993)
HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 21 oktober 1982
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;

2° FAILLISSEMENT,
F AILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTEI. Wat betreft de oproeping tot
LIJK AKKOORD
GERECHTELIJK bindendverklaring ten aanzien van
AKKOORD - VEREFFENAAR - BEVOEGDHEID
- GEVOLG.

de naamloze vennootschap Nationale Maatschappij voor Krediet aan
1" Niet ontvankelijk is de door de eiser de Nijverheid :
ingestelde vordering tot bindendverklaring, wanneer niet blijkt dat hij belang
erbij heeft het arrest bindend te doen
verklaren ten aanzien van de tot
tussenkomst opgeroepen partij (1).

2° In geval van gerechtelijk akkoord met
boedelafstand is de door het vonnis
van homologatie aangewezen vereffenaar belast met de verkoop van het
roerend en onroerend bezit waarop de
boedelafstand betrekking heeft en is
hij bevoegd om te handelen in de
plaats van de schuldenaar en in naam
en voor rekening van de gezamenlijke
schuldeisers;
hieruit
volgt
dat,
wanneer de vereffenaar een onroerend
goed heeft verkocht waarop de boedelafstand betrekking heeft, het tot zijn
opdracht behoort eventueel een vordering tot vernietiging van de verkoop,
op grand van art. 1674 B. W., in te
stellen, en dat noch de schuldenaar
zelf noch, met toepassing van art. 1166
B. W., zijn schuldeiser hiertoe hoedanigheid heeft (2). (Artt. 30 en 32 van de

bij Regentsbesluit van 25 sept. 1946
gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord.)

-----------------1
(1) Cass., 10 dec. 1981,
(A.C., 1981-82, nr. 239).

A.R.

nr.

3226

(2) Zie : VAN RYN en HEENEN, Principes de
dr. comm., dee! IV, druk 1965, nrs. 2697, 2699
en 2962 tot 2967; FREDERICQ, Handboek van
Belg. Handelsrecht, dl. III, druk 1980, nrs. 2052
tot 2062; VAN 0MMESLAGHE, « Les liquidations
volontaires et les concordats "• nrs. 15, 21 tot
23 en 28, in L'entreprise en difficulte,
druk 1981, biz. 409 tot 477; ook : Cass., 19 sept.
1980 (A.C., 1980-81, nr. 48) en DE PAGE, dee! m,
druk 1967, nr. 191, A.

Overwegende dat eiser verweerster opgeroepen heeft tot bindendverklaring van het arrest; dat
verweerster opwerpt dat deze oproeping niet ontvankelijk, althans ongegrond is;
Overwegende dat de eerste twee
verweerders een vordering tot schadevergoeding
hadden
ingesteld
tegen verweerster; dat de eerste
die vordering afwees; dat het
arrest vaststelt dat de eerste rechter twee verweerders hun hoger
beroep betreffende de vordering tot
schadevergoeding
beperken
tot
eiser; dat het arrest dientengevolge
verweerster buiten de zaak stelt en
de eerste twee verweerders in de
kosten desaangaande veroordeelt;
dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat
eiser en verweerster tegen elkaar
een geding hebben gevoerd voor het
hof van beroep; dat eisers middelen
geen verband houden met de beslissing waarbij verweerster buiten de
zaak wordt gesteld, en niet tot
nietigverklaring ervan strekken;
Overwegende dat niet blijkt dat
eiser er enig belang bij heeft het te
wijzen arrest bindend te doen
verklaren ten aanzien van verweerster;
Dat de vordering tot bindendverklaring derhalve niet ontvankelijk
is;
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II. Wat betreft de voorziening
tegen de eerste twee verweerders en
de oproeping tot bindendverklaring
ten aanzien van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Aluglas »;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 11, 30, 31. 32,
inzonderheid het eerste, vijfde en zesde
lid,
van
het
regentsbesluit
van
25 september 1964 tot coordinatie van de
wetten op het gerechtelijk akkoord, 1166,
1674 van het Burgerlijk Wetboek, 17 en
18 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de inleidende verdering van de eerste twee verweerders, tot
nietigverklaring, krachtens artikel 1674
van het Burgerlijk Wetboek, van de
verkoop door eiser, als vereffenaar van
de naamloze vennootschap << Gieterijen
van Oudenaarde D.B.H. », aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aluglas, van de nijverheidsgebouwen met grand, gelegen te Oudenaarde, Broekstraat, gekadastreerd eerste
afdeling, sectie A, nrs. 188/L en 186/D/2,
met een oppervlakte van 1 ha 24 a en
20 ca, ontvankelijk verklaart, op de
volgende gronden : « Het wettelijk
mandaat aan de vereffenaar van een
gerechtelijk akkoord door boedelafstand,
om deze boedel van de concordataire
schuldenaar te verkopen, ontneemt deze
laatste per se diens vordering niet tot
vernietiging van deze verkoop wegens
benadeling voor meer dan zeven
twaalfde. Dit klemt des te meer,
omdat : - enerzijds de concordataire
schuldenaar, ondanks het gerechtelijk
akkoord eigenaar zijner goederen blijft;
anderzijds, de vereffenaar van het
gerechtelijk akkoord door boedelafstand
voormeld wettelijk mandaat enkel heeft
om het vermogen van de schuldenaar in
, dit gerechtelijk akkoord, namens deze en
diens gezamenlijke schuldeisers in hun
voordeel optimaal te verwezenlijken (... ),
wat (de eerste twee verweerders) door
onderhavige vordering, als individuele
schuldeisers van de concordataire schuldenaar, bij diens ontstentenis en deze
van diens vereffenaar, precies beogen >>,
terwijl de vereffenaar in een gerechtelijk akkoord met boedelafstand, overeenkomstig artikel 32 van voormeld regentsbesluit van 25 september 1946, krachtens
een onherroepelijke lastgeving door de
schuldenaar en schuldeisers, belast
wordt met de verkoop van het roerend
en onroerend bezit dat het voorwerp

uitmaakt van de boedelafstand en
bevoegd is om ter zake te handelen in
naam en voor rekening van de gezamenlijke schuldeisers - waartoe ten deze de
eerste twee verweerders behoren
zowel als van de concordataire schuldenaar, waaruit volgt dat niet langer de
individuele schuldeisers - die hierdoor
overigens voortaan het door artikel 1166
van het Burgerlijk Wetboek vereiste
belang ontberen en enkel, overeenkomstig artikel 31 van het regentsbesluit
van 25 september 1966, de afzetting van
de vereffenaar kunnen vorderen - doch
slechts de vereffenaar bevoegd is om in
rechte de vernietiging te vorderen, overeenkomstig artikel 1674 van het Burgerlijk Wetboek, van de door hem, als lasthebber van de schuldenaar, gesloten
verkoop, te meer daar hij aldus een
recht uitoefent dat aan alle schuldeisers
van
de
concordataire
schuldenaar
gemeen is, zonder dat de omstandigheid
dat de concordataire schuldenaar eigenaar van zijn goederen blijft, hieraan
afbreuk kan doen, zodat, door te
oordelen dat het wettelijk mandaat van
de vereffenaar van een gerechtelijk
akkoord met boedelafstand de concordataire schuldenaar de vordering tot
vernietiging van bedoelde verkoop,
wegens benadeling voor meer dan zeven
twaalfde, niet ontneemt, te meer daar
laatstgenoemde
eigenaar
van
zijn
goederen blijft en de eerste twee
verweerders precies beogen, krachtens
artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek,
door hun vordering, zelf, bij ontstentenis
van de concordataire schuldenaar en van
de vereffenaar, het vermogen van de
schuldenaar in hun voordeel optimaal te
verwezenlijken, het arrest zijn beslissing
de
inleidende
rechtsvordering van
verweerders ontvankelijk te verklaren,
niet wettelijk verantwoordt (schending
van alle in het middel aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiser, als vereffenaar van
het gerechtelijk akkoord met boedelafstand van de naamloze vennootschap Gieterijen van Oudenaarde
D.B.H.,
een
onroerend
goed
verkocht had aan de verweerster
Aluglas en dat de eerste twee
verweerders een vordering tot
vernietiging van de verkoop hebben
ingesteld uit hoofde van benadeling;
dat het arrest oordeelt dat de eerste
twee verweerders schuldeisers zijn
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van de vennootschap en krachtens
artikel 1166 van het Burgerlijk
Wetboek vermogen die vordering in
te stellen;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 30 en 32 van de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk
akkoord, in geval van akkoord met
boedelafstand, het vonnis van homologatie een of meer vereffenaars
aanwijst, die belast zijn met de
verkoop van het roerend en onroerend bezit waarop de boedelafstand
betrekking heeft; dat de vereffenaars bevoegd zijn om te handelen
in naam en voor rekening van de
gezamenlijke schuldeisers;
Overwegende dat uit die bepalingen voortvloeit dat het tot de
opdracht van de vereffenaar behoort
om een eventuele vordering tot
vernietiging of ontbinding van een
verkoop die heeft plaatsgehad in het
kader van het akkoord met boedelafstand, in te stellen; dat, nu de
vereffenaar juist tot opdracht heeft
te handelen in de plaats van de
schuldenaar en in naam en voor
rekening van de gezamenlijke
schuldeisers, de schuldenaar zelf
geen hoedanigheid heeft om de
vordering tot vernietiging o£ ontbinding in te stellen, zodat zijn schuldeiser evenmin vermag zulks te
doen namens de schuldenaar;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het hof van beroep door de in het
middel weergegeven motieven zijn
beslissing dat de vordering van de
eerste twee verweerders ontvankelijk is, niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede middel, dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden,
verwerpt de oproeping tot bindendverklaring van het arrest ten
aanzien van de naamloze vennootschap Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid; vernie-

tigt het bestreden arrest, in zoverre
het de door de eerste twee verweerders ingestelde vordering tot vernietiging uit hoofde van benadeling
toelaat, een deskundigenonderzoek
beveelt en de beslissing over het
meer gevorderde en over proceskosten aanhoudt; verklaart dit
arrest bindend ten aanzien van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Aluglas; zegt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
eiser in de kosten van de oproeping
tot bindendverklaring ten aanzien
van de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid; houdt.de
overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
6 januari 1984 - le kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Butzler en Ansiaux.
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HUUR VAN GOEDEREN PACHTWET, ART. 2, 2° -

PACHT
DRAAGWIJDTE.

Krachtens art. 2, 2', Pachtwet zijn de
bepalingen van die wet niet van
toepassing op de overeenkomsten
waarvan het voorwerp een duur van
minder dan een jaar gebruik in zich
sluit; evenwel kunnen niet als zodanig
worden beschouwd achtereenvolgende
overeenkomsten waarbij een zelfde
gebruiker zich jegens een zelfde eigenaar verbindt om op een zelfde perceel
gedurende meer dan eell seizoen voor
het gewone teelt- en onderhoudswerk
te zorgen; de voormelde bepaling
wordt derhalve niet geschondim door
de beslissing die, na te hebben vastge-
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steld dat met betrekking tot een zelfde
perceel een gebruiker een overeenkomst voor een duur van minder dan
een jaar gebruik had gesloten met de
oorspronkelijke eigenaar en het daaropvolgende jaar diezelfde gebruiker
een nieuwe zodanige overeenkomst
had gesloten met de erfgenamen van
de oorspronkelijke eigenaar, beslist
dat de Pachtwet op die overeenkomsten niet toepasselijk is (1).
(HAVENEERS T. VRANCKEN C. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3995)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 8 november
1982 in hager beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 2, 2", van afdeling 3 van
hoofdstuk II van titel VIII van hoek III
van het Burgerlijk Wetboek, houdende
regels betreffende landpacht in het
bijzonder, en, voor zoveel nodig, van de
artikelen 724 en 1122 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het vonnis, na te hebben vastgesteld dat de vader van de verweerders
in het jaar 1974 overleed, zonder te
betwisten dat de verweerders diens nalatenschap zuiver en eenvoudig hebben
aanvaard en dienvolgens zowel geheel
het actief als geheel het passief van
diens nalatenschap hebben overgenomen, en zonder te betwisten dat alle
andere voorwaarden vervuld waren
opdat de overeenkomst, die eiser in het
(1) Zie
Pari.
Besch., Senaat, zitting
1964-1965, nr. 295, Verslag namens de
verenigde commissies voor de Justitie en de
Landbouw, uitgebracht door Vandekerckhove,
blz. 6 en 7; Pari. Besch., Kamer, zitting
1966-1967, nr. 95-6, verslag namens de
commissie voor de Landbouw uitgebracht door
Cooreman en Lerouge, biz, 2; CLOSON, Le bail
ferme, druk 1970, nr. 14; D'UDEKEM n·Acoz EN
SNICK, Het Pachtrecht, druk 1970, nr. 21,
EEcKLOO, Pacht en Voorkoop, druk 1970, nrs.
29 en 30; CLOSON, in Rep. Not., dl. VIII-1, « Les
baux - Le bail a ferme et le de droit de
preemption », druk 1978, nr. 17; SEVENS en
TRAEST, in Alg. Prakt. Rechtsverzameling,
« Tw. Pacht », druk 1978, nr. 19. Zie ook :
Cass., 2 mei 1975 (A.C., 1975, 968).

a

jaar 1974 met de vader van de verweerders met betrekking tot een aan deze
laatste toebehorende weide afsloot, en de
overeenkomst, die eiser in 1975 met de
verweerders in verband met hetzelfde,
thans door de verweerders van hun
vader geerfde stuk weiland afsloot,
volgens de regel bepaald door artikel 2,
2°, van de Pachtwet zouden worden
vermoed een pachtovereenkomst uit te
maken, stelt dat dit vermoeden ten deze
niet van toepassing is, om de enkele
reden dat eiser de eerste overeenkomst
heeft afgesloten met de vader van de
verweerders en de tweede met de
verweerders zelf, en het hier dus niet om
dezelfde eigenaar, in de zin van
artikel 2, 2", van de Pachtwet gaat, en
doordat het vonnis om die reden het
vonnis van de eerste rechter, voor zover
dit de vordering van de verweerders,
ertoe strekkende te horen zeggen dat
eiser de hen toebehorende weide zonder
titel noch recht bezette, en eiser te horen
veroordelen deze weide te ontruimen en
ter vrije beschikking van de verweerders
te stellen, gegrond verklaart, de tegenvordering van eiser, ertoe strekkende te
horen zeggen dat hij op de aan de
verweerders toebehorende weide pachtrechten bezat, ongegrond verklaart en
eiser veroordeelt in de gerechtskosten
van het geding in eerste aanleg, bevestigt, op incidenteel hoger beroep van de
verweerders, eiser veroordeelt aan de
verweerders een bezettingsvergoeding te
betalen van 2.000 frank per jaar, te
rekenen vanaf 7 april 1978 tot en met de
dag van de volledige ontruiming van het
betrokken weideland door eiser, hem
bovendien nog veroordeelt aan de
verweerders ten titel van dwangsom ter
uitvoering van de bevolen ontruiming
een som van 200 (lees : 250) frank per
dag vanaf 15 november 1982 te betalen
en eiser ten slotte nog veroordeelt in de
kosten van het geding in hoger beroep;

terwijl, volgens artikel 2, 2°, van de
Pachtwet, achtereenvolgende overeenkomsten, waarvan het voorwerp een
duur van minder dan een jaar gebruik in
zich sluit, krachtens welke een zelfde
gebruiker zich jegens dezelfde eigenaar
verbindt om op hetzelfde perceel gedurende meer dan een seizoen voor het
gewone teelt- en onderhoudswerk te
zorgen, worden vermoed een pachtovereenkomst uit te maken, en terwijl,
wanneer een persoon een dergelijke
overeenkomst aangaat met een ander
persoon en hij daaropvolgend nogmaals
een dergelijke overeenkomst aangaat,
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ditmaal met de kinderen van zijn vroegere medecontractant, die de nalatenschap van deze laatste zuiver en
eenvoudig hebben aanvaard en dienvolgens zowel geheel het actief als geheel
het passief van deze nalatenschap
hebben overgenomen, deze kinderen en
hun rechtsvoorganger dezelfde eigenaar,
in de zin van artikel 2, 2°, van de Pachtwet, uitmaken, en bedoelde overeenkomsten krachtens die wetsbepaling
worden vermoed een pachtovereenkomst
uit te maken; zodat het vonnis door,
zonder te betwisten dat de verweerders
de nalatenschap van hun vader zuiver en
eenvoudig hebben aanvaard en dienvolgens geheel het actief en het passief van
die nalatenschap hebben overgenomen
en zonder te betwisten dat ten deze aile
andere voorwaarden vervuld waren
opdat de overeenkomst, die eiser in 1974
met de vader van de verweerders, met
betrekking tot een aan deze laatste
toebehorend stuk weiland sloot, de overeenkomst die eiser in 1975 met de
verweerders in verband met hetzelfde,
thans door de verweerders van hun
vader geerfde stuk weiland sloot, volgens
de regel bepaald door artikel 2, 2°, van
de Pachtwet, zouden worden vermoed
een pachtovereenkomst uit te maken, te
stellen dat dit vermoeden ten deze- niet
zou gelden om de enkele reden dat eiser
de eerste overeenkomst heeft afgesloten
met de vader van de verweerders en de
tweede met de verweerders zelf en het
hier dus niet om dezelfde eigenaar in de
zin van artikel 2, 2°, van de Pachtwet zou
gaan, de in het middel opgesomde wetsbepalingen en inzonderheid artikel 2, 2",
van de Pachtwet schendt :

dat, wanneer achtereenvolgende
overeenkomsten tussen een zelfde
gebruiker en een zelfde eigenaar
betreffende een zelfde perceel
worden gesloten en de gebruiker
zich daarin verbindt zelf voor het
gewone teelt- en onderhoudswerk te
zorgen, de partijen, hoewel het voorwerp van
de
overeenkomsten
telkens een duur van minder dan
een jaar in zich sluit, van meet af
de bedoeling hebben gehad een
gewone
doorlopende
pacht
te
sluiten, maar de overeenkomst
anders hebben voorgesteld om de
bepalingen van de Pachtwet te
omzeilen;
Overwegende dat die ratio legis,
welke steunt op de vermoede bedoeling van de partijen, niet aanwezig
is in het geval waarin de achtereenvolgende
overeenkomsten
niet
tussen dezelfde personen worden
gesloten, hetzij het telkens gaat om
een andere gebruiker, hetzij de eigenaar-verhuurder telkens een andere
persoon is; dat de omstandigheid dat
in de opvolgende overeenkomst de
eigenaar-verhuurder de erfgenaam
is van de eigenaar die in een eerste
overeenkomst als verhuurder optrad, zelfs wanneer de nalatenschap van laatstbedoelde zuiver en
eenvoudig is aanvaard, niet noodzakelijk een aanwijzing is voor de
bedoeling die bij de oorspronkelijke
eigenaar ten tijde van het sluiten
Overwegende
dat,
krachtens van
de
eerste
overeenkomst
artikel 2, 2°, van de Pachtwet, de aanwezig was;
bepalingen van die wet niet van
Overwegende dat de rechtbank
toepassing zijn op de overeenkomsten waarvan het voorwerp een derhalve, nu zij vaststelt dat een
duur van minder dan een jaar eerste overeenkomst gesloten werd
gebruik in zich sluit; dat evenwel, door eiser met de rechtsvoorganger
krachtens diezelfde bepaling, niet van de verweerders, en dat het
jaar,
na
het
als
zodanig
kunnen
worden daaropvolgend
beschouwd achtereenvolgende over- overlijden van de oorspronkelijke
eenkomsten waarbij een zelfde eigenaar, een nieuwe overeenkomst
gebruiker zich jegens een zelfde werd gesloten met diens erfgeeigenaar verbindt om op een zelfde namen, de verweerders, van welke
perceel gedurende meer dan een overeenkomsten zij oordeelt, zonder
seizoen voor het gewone teelt- en op dit punt te worden aangevochten,
dat het telkens ging om een seizoenonderhoudswerk te zorgen;
pacht, zonder de in het middel
wetsbepalingen
te
Overwegende dat die bepaling aangehaalde
ingegeven is door het vermoeden schenden, beslist dat de Pachtwet
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1964 betreffende de arbeidsduur in de
op die overeenkomsten niet toepasopenbare en particuliere sector van
selijk is;
's lands bedrijfsleven (2).]
Dat het middel faalt naar recht;
2o en 3° Art. 21 wet van 15 juli 1964

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 januari 1984 - 1' kamer - Voorzjtter en verslaggever : de h. Soetaert,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Butzler en
Houtekier.
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1° ARBEID --

ARBEIDSTIJD - OVERSCHRIJDING VAN DE WETTELIJKE ARBEIDSDUUR RECHT VAN DE WERKNEJVIER OP LOOl\\TERHOGING VOOR OVERWERK- BEGRIP.

2° ARBEID -

ARBEIDSTIJD - ARTIKEL 21
WET VAN 15 JULI 1964 BETREFFENDE DE
ARBEIDSDUUR - BEPALING VAN OPENBARE
ORDE.

betreffende de arbeidsduur in de openbare en particuliere sector van 's lands
bedrijfsleven, dat voorziet in de betaling van loonsverhogingen aan de werknemer voor het werk verricht buiten
de b1j die wet bepaalde arbeidsgrens,
is een bepaling van openbare orde (3).
4° Wanneer de overuren van de werkne-

mers zowel de dageiljkse als de wekelijkse grens van de bij de wet bepaalde
arbeidsduur overschrijden, heeft de
werknemer recht op de verhogingen
van het loon berekend op de basis van
de overschrijding die tot de grootste
verhoging leidt (4). [Wet van 15 juli
1964 betreffende de abreidsduur in de
openbare en particuliere sector van
's lands bedrijfsleven (5).]
(VANDERBORGHT T. DERUE, FREDERICKX)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6881)

HET HOF;
Gelet op de
bestreden arresten, op 17 februari
1978, 2 maart 1979 en 15 juni 1979
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6, 1131, 1133 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 (inzonderheid eerste,
tweede en derde lid), 10, 13, 20 van de
wet van 14 juni 1921 tot invoering van de
4° ARBEID - ARBEIDSTIJD - OVERSCHRIJ- achturendag en achtenveertigurenweek,
1, 2 van het koninklijk besluit van
DING VAN DE BIJ DE WET VAN 15 JUL! 1964
27 december 1926 houdende toepassing
VOORGESCHREVEN WEKELIJKSE EN DAGEop de winkelbedrijven van de voorLIJKSE ARBEIDSDUUR - LOONSVERHOGING
noemde wet van 14 juni 1921, 13 van de
- BEREKENING.
besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comites,
1o Wanneer de werknemer akkoord is 1, 4, 19 van de wet van 6 juli 1964 op de
gegaan om meer te werken dan de
voorgeschreven arbeidstijd, heeft hij
recht op de bij de wet bepaalde loons(2) en (3) De wet van 15 juli 1964 is opgeverhoging, zelfs als de werkgever niet heven bij de Arbeidswet van 16 maart 1971·
art. 29 van die wet heeft art. 21 van de wet
de door de wet opgelegde vergunning van 15 juli 1964 overgenomen.
heeft verkregen om overuren te laten
verrichten (1). [Art. 21 wet van 15 juli
(4) P. HoRION, « Evolution de Ia notion et de
3° OPENBARE ORDE -

ARBEIDSTIJD ARTIKEL 21 WET VAN 15 JUL! 1964 BETREFFENDE DE ARBEIDSDUUR - BEPALING VAN
OPENBARE ORDE.

-------------------1
(1) Zie Cass., 7 juni 1928 (Bull. en Pas., 1928,
I;- 175).

Ia reglementation du sursalaire
droit, Liege, 1966, biz. 149 e.v.
(5) Zie voetnoot

z.

»,

Ann. Fac.
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zondagrust, 1, 4 (inzonderheid eerste en
tweede lid), 6, § 1, 21 (inzonderheid
eerste, tweede en vijfde lid), 31 van de
wet van 15 juli 1964 betreffende de
arbeidsduur in de openbare en particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, 1,
6, 7, 27 van de beslissing van 27 maart
1964 van het Nationaal Paritair Comite
voor zelfstandige kleinhandel tot vaststelling van de bezoldigingsvoorwaarden
der bedienden tewerkgesteld in de kleinhandelszaken,
algemeen
verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van
31 augustus 1964, 1, 2, 6, 18, 21 en 22 van
de collectieve arbeidsovereenkomst van
7 november 1966 van hetzelfde nationaal
paritair comite over hetzelfde onderwerp, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 19 april 1967 (de
genoemde artikelen 21 en 22, als gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 1968 van hetzelfde
comite, algemeen verbindend verklaard
bij koninklijk besluit van 2 augustus
1968), evenals de bepalingen van de
genoemde koninklijke besluiten van
31 augustus 1964, 19 april 1967 en
2 augustus 1968,

doordat het arbeidshof, nu eiseres van
1 april 1964 tot 8 februari 1969 als
verkoopster voor de verweerders heeft
gewerkt en van hen, voor die periode, benevens de bedragen die haar waren
verschuldigd omdat haar maandloon
lager was dan de minimumlonen vastgelegd in de voornoemde collectieve
arbeidsovereenkomsten -, de betaling
vorderde van haar overuren, a) in zijn
arrest van 17 februari 1978, - vaststelt
dat de arbeidstijdregeling van eiseres
bestond uit twee opeenvolgende dagen
van elk twaalf werkuren, gevolgd door
twee rustdagen, dat de dagelijkse grens
van negen uren, vastgelegd in artikel 6
van de voornoemde wet van 15 juli 1964
was overschreden en, een week op twee,
de wekelijkse grens van 45 uren, vastgelegd in artikel 4 van dezelfde wet, dat
het loon voor overuren als volgt wordt
berekend : eerste week : zes uren aan
100 pet. (loon), vermeerderd met 25 pet.
(loonsverhoging), drie uren aan 100 pet.,
vermeerderd met 50 pet.; zondag : drie
uren aan 100 pet., vermeerderd met
100 pet.; tweede week: zes uren aan
100 pet., vermeerderd met 25 pet., drie
uren aan 100 pet., vermeerderd met
50 pet., dat haar uurloon gelijk is aan
haar maandloon gedeeld door 182, dat
het loon voor overuren verschuldigd is
hoewel de verweerders eiseres meer dan
de geoorloofde tijd hebben doen werken,

zonder vergunning en met overtreding
zowel van de wet van 15 juli 1964 als van
de wet van 6 juli 1964 op de zondagrust,
dat de wet van 15 juli 1964 van openbare
orde is -, en met bevestiging van het
beroepen vonnis waartegen eiseres incidenteel hager beroep heeft ingesteld,
beslist dat de dagelijkse arbeid na het
negende uur als volgt zal worden bezoldigd : 25 pet. voor het tiende en het elfde
uur, 50 pet. voor het twaalfde uur, en dat
voor zondagswerk een verhoging van
100 pet. zal worden betaald; b) in het
arrest van 2 maart 1979, << voor recht
zegt dat noch uit het beschikkende
gedeelte noeh uit de redengeving van
zijn arrest van 17 februari 1978 ... volgt
dat (eiseres) benevens op de verhogingen
van 25 pet., 50 pet. en 100 pet. wegens
overschrijding van de grenzen van de
dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur,
recht heeft op het gewoon loon voor de
arbeidsuren die de genoemde grenzen
overschrijden "• en die beslissing steunt
op grand dat het arrest van 17 februari
1978 heeft erkend dat er overwerk was
in de zin van artikel 21 van de wet van
15 juli 1964, dat dit overwerk moet
worden
bezoldigd
tegen
100
pet.
verhoogd met 25 tot 100 pet. en dat die
verhogingen versehuldigd zijn, ook al
zijn de overuren verrieht met sehending
van de wet, nu zij van openbare orde is,
, doeh geenszins heeft willen zeggen, zoals
eiseres betoogt, dat het loon voor de
overuren << niet gedeeltelijk (voor de
eerste 100 pet.) mag begrepen zijn in het
maandloon, aangezien geen enkele
collectieve of individuele overeenkomst
dienaangaande zou geoorloofd zijn , en
integendeel heeft willen beklemtonen dat
enkel « de verhogingen ,, niet op forfaitaire wijze in het overeengekomen
maandloon mogen worden opgenomen;
dat er geen enkel bezwaar bestaat tegen
de opname van de << eerste 100 pet. , in
dat loon, aangezien zij het gewone loon
uitmaken en de partijen dienaangaande
volledig vrij zijn om het bedrag daarvan
vast te stellen, op voorwaarde dat zij de
minima eerbiedigen die zijn vastgelegd
in de collectieve overeenkomsten voor
zover zij daardoor gebonden zijn, dat ten
deze het maandloon, zoals het door het
arbeidshof is aangepast, klaarblijkelijk
die « eerste 100 pet. , omvat, aangezien
eiseres, hoewel de dagelijkse en wekelijkse grenzen werden overschreden,
42 uren per week werkte, terwijl de
werkgever volgens de wet 45 uren mocht
eisen; dat zulks reeds door de eerste
rechter was beslist, nu hij vaststelde dat
· eiseres op 32 dagen 182 arbeidsuren had
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gewerkt, dus 42 uren per week, zodat
het wettelijk maximum niet werd
oversehreden en eiseres geen reeht heeft
op betaling van overuren, wat het arrest
van 17 februari 1978 heeft bevestigd,
samen met de wijze waarop de eerste
reehter de rekeningen heeft opgemaakt,
waarbij alleen voorbehoud moet worden
gemaakt inzake de pereenten op de
verkoop; dat het middel dat eiseres
afleidt uit het feit dat het onwaarsehijnlijk is dat er een stilzwijgende overeenkomst zou hebben bestaan waarin de
bediende zou hebben aangenomen dat
het loon voor overwerk was begrepen in
het maandloon, aangezien dat loon reeds
onreehtmatig laag was voor een normale
arbeidsduur, niet meer ter zake dienend
is, wanneer het maandloon door de
beslissing van het arbeidshof is aangepast; c) in het arrest van 15 juni 1979,
dat het incidenteel hager beroep van
eiseres niet gegrond verklaart, de
verweerders solidair veroordeelt om aan
haar voor de overuren het bedrag van
42.475 frank te betalen, zijnde de verhoging van haar gewoon loon, met uitsluiting van dat loon zelf,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, de wettelijke bepalingen die de arbeidsduur beperken en
het loon voor overwerk bepalen, van
openbare orde zijn; eiseres derhalve niet
op geldige wijze kon aannemen dat haar
maandelijks vast loon, zij het voor een
deel, het loon omvat voor het overwerk
dat de verweerders haar ~onder vergunning en met overtreding van de wet
hebben doen verriehten, zoals in het
eerste van de bestreden arresten wordt
beslist; daaruit volgt dat de feitenreehter,
door in het arrest van 2 maart 1979 te
beslissen dat er geen enkel bezwaar is
tegen het opnemen van « de eerste
100 pet. » van het loon voor overwerk in
het overeengekomen maandloon, aangezien die 100 pet. het gewone loon zijn
waarvan het bedrag door de partijen vrij
wordt overeengekomen, op voorwaarde
dat zij de minima eerbiedigen die zijn
vastgelegd in de eolleetieve overeenkomsten, en door op die overweging te
steunen ter verantwoording van hun
beslissingen dat eiseres enkel reeht
heeft op de verhogingen van het gewoon
loon, het feit miskennen dat de wetsbepalingen inzake arbeidsduur en loon
voor overwerk van openbare orde zijn
(sehending van de artikelen 1, 2, inzonderheid eerste, tweede en derde lid, 10,
13, 20 van de wet van 14 juni 1921, 1, 4,

inzonderheid eerste en tweede lid, 6, § 1,
21, inzonderheid eerste, tweede en vijfde
lid, en 31 van de wet van 6 juli 1964) en
ook de regel luidens welke bijzondere
overeenkomsten geen afbreuk mogen
doen aan de wetten die de openbare orde
raken (sehending van de artikelen 6,
1131 en 1133 van het Burgerlijk
Wetboek), wat leidt tot vernietiging van
de arresten van 17 februari 1978 en
2 maart 1979 en bijgevolg van het arrest
van 15 juni 1979;

vierde onderdeel, de grenzen van de
dagelijkse arbeidsduur, enerzijds, en van
de wekelijkse arbeidsduur, anderzijds
beide moeten worden nageleefd zoals d~
wetgever ze heeft vastgesteld en zonder
dat ze door gemiddelden mogen worden
vervangen; daaruit volgt dat de reehters
in hager beroep, door in het arrest van
2 maart 1979 te beslissen dat, nu zij het
maandloon van eiseres hebben opgetrokken tot de minima bepaald in de
eolleetieve overeenkomsten, « de eerste
100 pet. '' daarin vanzelfsprekend zijn
begrepen, aangezien zij, niettegenstaande de dagelijkse en wekelijkse
grenzen zijn oversehreden, sleehts gedurende 42 uren arbeid heeft verrieht wat
minder is dan het maximum van 45 'uren
per week, de wetsbepalingen inzake de
grenzen van de arbeidsduur sehenden
(sehe~ding van de artikelen 1, 2, inzonderheld eerste, tweede en derde lid 10
eerste lid, van de wet van 14 juni 1921, 1'
4, inzonderheid eerste en tweede lid, er{
6, § 1, van de wet van 15 juli 1964) en de
begrippen overwerk en loon voor
overwerk miskennen (sehending van de
artikelen 13 van de wet van 14 juni 1921
en 21, inzonderheid eerste en tweede lid
van de wet van 15 juli 1964);
'
vijfde onderdeel, ... :

Overwegende dat het arrest van
17 februari 1978, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, erop
wijst dat de bepalingen inzake de
arbeidsduur, die van toepassing
waren tijdens de litigieuze periode,
de artikelen 4, 5, 6 en 21 van de wet
van 15 juli 1964 betreffende de
arbeidsduur in de openbare en particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven zijn;
Overwegende dat het middel
derhalve, in zoverre het aan de
bestreden arresten verwijt dat zij de
bepalingen van de wet. van 14 juni
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1921 tot invoering van de achturendag en van de achtenveertigurenweek hebben gesehonden door ze
toe te passen, op een onjuiste uitlegging van de genoemde arresten
steunt, feitelijke grondslag mist en
derhalve niet ontvankelijk is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat dit onderdeel feitelijke gronslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de aangevoerde wettelijke bepalingen, die in
de eerste plaats de beseherming
van de werknemer beogen tegen
bepaalde aantastingen van zijn
materiele en morele belangen, die
het gevolg kunnen zijn van een
overdreven arbeidsduur, volgt dat de
werknemer die, niettegenstaande de
wettelijke voorsehriften, akkoord is
gegaan om meer te werken dan de
voorgesehreven arbeidstijd, reeht
heeft op de bij wet bepaalde loonsverhoging zelfs als de werkgever
niet de door de wet opgelegde
vergunning heeft gekregen om
overuren te laten verrichten; dat,
hoewel het betalen van loonsverhogingen aan de werknemer van openbare orde is, daaruit enkel volgt dat
elk beding van de arbeidsovereenkomst, waarbij de werkgever wordt
vrijgesteld van de verpliehting die
verhogingen te betalen, van reehtswege nietig is;
Dat daarentegen het gewone loon
waarop de werknemer recht heeft
voor de overuren die hij heeft willen
verriehten, en waaraan die verhogingen aileen maar worden toegevoegd, het eontraetuele loon is dat
de partijen vrij hebben vastgesteld,
op voorwaarde dat zij de minima
bepaald in de eollectieve arbeidsovereenkomsten hebben nageleefd;

van openbare orde van de wetsbepalingen inzake arbeidsduur en loon
voor overwerk niet miskent;
Dat in zoverre het onderdeel naar
reeht faalt;
Overwegende
dat,
nu
het
bestreden arrest duidelijk zegt dat
het loon voor overuren het gewoon
loon (100 pet.) en ook de bij de wet
bepaalde verhogingen van 25, 50 en
100 pet. moet bevatten, het middel,
in zoverre het aanvoert dat het
arbeidshof zou hebben gesteund op
de bekritiseerde vaststelling ter
verantwoording van zijn beslissing
<< dat eiseres enkel reeht heeft op de
verhogingen die op het gewoon loon
toepasselijk zijn », feitelijke grondslag mist;

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel,
in zoverre het aanvoert dat << het
begrip overwerk en het begrip loon
voor overwerk » zijn miskend, niet
verduidelijkt waarin de redengeving
van het arrest van 2 maart 1979 die
begrippen miskent;
Dat dienaangaande het onderdeel,
bij gebrek aan nauwkeurigheid, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat de werknemer,
wanneer de overuren zowel de dagelijkse als de wekelijkse grens van
de bij de wet bepaalde arbeidsduur
oversehrijden, reeht heeft op de
verhogingen van het loon berekend
op basis van de oversehrijding die
tot de grootste verhoging leidt;
Overwegende dat, enerzijds, het
arrest van 17 februari 1978 het
gemiddelde van de wekelijkse
arbeid van eiseres enkel berekent
- overigens overeenkomstig haar
eonclusie - om, op grond van het
maandloon, het gewone uurloon te
bepalen, dat in aanmerking moet
worden genomen om de verhogingen voor de overuren vast te
stellen; dat het, anderzijds, eonstateert dat de oversehrijding van de
dagelijkse grens, zijnde negen uren,
Dat daaruit volgt dat het arrest drie uren bedraagt voor alle arbeidsvan 2 maart 1979, met de bekriti- dagen van eiseres, terwijl de
seerde eonsideransen, het kenmerk oversehrijding van de wekelijkse
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grens van 45 uren slechts drie uren Nr. 237
om de twee weken bedraagt; dat het
dienvolgens beslist dat de verho2' KAMER
10 januari 1984
gingen moeten worden berekend op
grond van de dagelijkse arbeid; dat
het arrest van 2 maart 1979 die
1° STRAF - WANBEDRIJF
VERWIJZING
berekeningswij ze bevestigt;

VAN DE VERDACHTE NAAR DE POLITIERECHTBANK - AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN CORRECTIONELE STRAF - ONWETTIGE STRAF.

Dat het middel derhalve, in
zoverre het kritiek oefent op het
arrest van 2 maart 1979 omdat dit
het gemiddelde van het aantal 2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN arbeidsuren van eiseres per week
MISDRIJVEN OPGELEVERD DOOR EEN ENKEL
FElT - VEROORDELING TOT VERSCHEIDENE
zou hebben berekend om na te gaan
STRAFFEN - ONWETTELIJKHEID - ART. 65
of de wekelijkse grens van 45 uren
VAN HET STRAFWETBOEK.
ten deze was overschreden, niet tot
vernietiging kan leiden, ook al was
het gegrond, nu het beschikkende 3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENNIET BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE
gedeelte van de bestreden arresten
BEKLAAGDE - AIVIBTSHALVE VERNIETIGING
naar recht verantwoord blijft door
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
de vaststellingen van het arrest van
- BRENGT DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING
17 februari 1978;
!VIEDE VAN DE DEFINTIEVE EN NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM

INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDEDat het onderdeel in zoverre, bij
RING.
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
1 1" Wordt de verdachte door de raad-

Wat het vijfde onderdeel betreft :

kamer wegens een wanbedrijf op
grand van verzachtende omstandigheden
naar
de
politierechtbank
verwezen, dan kan de politierechtbank, of in hager beroep de correctionele rechtbank, hem hiervoor geen
correctionele straf opleggen (1).

Dat daaruit volgt dat het onderdee! tegen een overbodige redengevin~ van de bestreden beslissing is
gencht en derhalve bij gebrek aan 2" Onwettig is de beslissing die, na te
hebben vastgesteld dat de verscheibelang niet ontvankelijk is;

om· die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiseres
in de kosten.

dene bewezen verklaarde misdrijven
door een zelfde feit worden opgeleverd, de beklaagde tot onderscheiden
straffen veroordeelt; wanneer derhalve
de feitenrechter het bestaan van het in
art. 418 Sw. vermelde gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg afleidt uit de
door de beklaagde begane verkeersovertredingen en alzo impliciet doch
zeker aanneemt dat evengenoemde
overtredingen en de inbreuk op
artt. 418 en 420 Sw. door een enkel feit
worden opgeleverd, kan hij krachtens
art. 65 Sw. aileen de zwaarste straf
uitspreken (2).

9 januari 1984 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
3" Vernietiging, op het niet beperkte
mrs. Simont en Van Ryn.
cassatieberoep van de beklaagde, van
Op dezelfde dag zijn twee arresten in
dezelfde zin gewezen, op voorzieningen tegen
beslissingen van dezelfde dag, gewezen door
het Arbeidshof te Brussel, in zake : 1" Van
Craesbeek (A.R. nr. 6882); 2" Van Dorpe (A.R.
nr. 6883), tegen dezelfde verweerders.

(1) Cass., 29 mei 1979 (A.. C., 1978-79, 1142).
(2) Zie Cass., 23 juni 1975 (A.C., 1975, 1132);
9 nov. 1976 (ibid., 1977, 283).
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517 heden naar de politierechtbank
wordt verwezen, de politierechtbank, of in hoger beroep de correctionele rechtbank, hem hiervoor
geen correctionele straf kan opleggen;

de beslissing op de strafvordering
brengt vernietiging mede van de definitieve en niet definitieve beslisingen
op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen die het gevolg zijn
van de eerste beslissing, hoewel het
cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissingen vooralsnog niet
ontvankelijk is, zelfs indien de vernietiging van de beslissing op de strafvordering ambtshalve geschiedt (3).
(BOUGRIA T. STEVENS, NATIONALE MAAT·
SCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN)
ARREST

(A.R. nr. 8138)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 22 april 1983 in
hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 38, 40 van het Strafwetboek, 4,
5 van de wet van 4 oktober 1967 en 65
van het Strafwetboek :

Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt wegens het door de
raadkamer gecontraventionaliseerde
misdrijf van onopzettelijke slagen of
verwondingen (feit A) tot een geldboete van 100 frank of een vervangende gevangenisstraf van 1 ma~nd,
en wegens overtreding van artikel 5
van
het
Wegverkeersreglement
(feit B) tot een geldboete van
10 frank, wegens overtreding van
artikel 16.3, eerste lid, van het
Wegverkeersreglement (feit C) tot
een geldboete van 10 frank;
Overwegende, eensdeels, dat, wanneer de beklaagde door de raadkamer wegens een wanbedrijf op
grand van verzachtende omstandig(3} Cass., 23 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 578);
5 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 3}; 21 nov. 1979
(ibid., 1979-80, nr. 190}.

Overwegende dat het vonnis, in
zoverre het voor het feit A eiser
veroordeelt tot een geldboete van
meer dan vijfentwintig frank en tot
een vervangende gevangenisstraf
van meer dan drie dagen, een
onwettige straf uitspreekt;
Overwegende, anderdeels, dat het
vonnis oordeelt
« dat echter
beklaagde bij het gebruiken van een
niet
voor
hem
voorbehouden
rijstrook en het rechts inhalen van
een file wagens, dit in ieder geval
had moeten doen met een zeer grote
voorzichtigheid en een aangepaste
snelheid, wat ter zake niet is
geschied; dat de inbreuk op artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek dan ook bewezen is >>;
Dat het vonnis zodoende het door
artikel 418 van het Strafwetboek
bedoelde gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg afleidt uit de door
beklaagde begane verkeersovertredingen en impliciet doch zeker de
eendaadse samenloop aanneemt; dat
met toepassing van artikel 65 van
het Strafwetboek, wanneer een
zelfde feit verscheidene misdrijven
oplevert, alleen de zwaarste straf
mag worden uitgesproken;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerders tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde
strafvordering
de
vernietiging
meebrengt van de definitieve beslissing, waartegen eiser zich regelmatig heeft voorzien, en van de niet
definitieve beslissing op de tegen
hem
ingestelde
civielrechtelijke
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hebben genomen tijdens de debatten
v66r het vonnis alvorens recht te doen
of bij de uitspraak van dat vonnis (1).

vorderingen, zelfs indien de vernietiging van de beslissing op de strafvordering ambtshalve geschiedt;
2"

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 naar
de Correctionele Rechtbank te
Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
10 januari 1984 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boon, waarnemend voorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, advocaatgeneraal.

Na een beslissing die de heropening
van het debat beveelt om de partijen
te horen over een onderwerp dat zij
vaststelt, dient de beslissing over de
vordering zelf te worden gewezen door
de rechters die de vorige terechtzitting
hebben bijgewoond of, zo niet, door
rechters voor wie het geding volledig
is hervat (2).

(LARSIMONT P., JANSEN, LARSIMONT J. T.
TILLIEUX J.M., TILLIEUX B.; TILLIEUX J.l\11.,
TILLIEUX B. T. LARSIIVIONT J., LARSIIVIONT P.,
JANSEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3104)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 17 mei 1983 in
hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Brussel;
I. Op de voorziening van Jean
Larsimont, beklaagde :

Nr. 238

A. ...
2" KAMER -
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- STRAFZAKEN - BESLISSING ALVORENS
RECHT TE DOEN LATERE BESLISSING
OVER DE VORDERING ZELF - NIET VEREIST
IS DAT DE BESLISSING DOOR DEZELFDE
RECHTERS WORDT GEWEZEN.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- BESLISSING WAARBIJ DE HEROPENING
VAN HET DEBAT WORDT BEVOLEN OVER EEN
ONDERWERP DAT ZIJ VASTSTELT - LATERE
BESLISSING OVER DE VORDERING ZELF VEREIST IS DAT DE BESLISSING WORDT
GEWEZEN DOOR DEZELFDE RECHTERS OF
DOOR RECHTERS VOOR WIE HET GEDING
VOLLEDIG IS HERVAT.

1• Art. 779 Ger. W. vereist niet dat een

vonnis dat, na een vonnis alvorens
recht te doen, in dezelfde zaak wordt
uitgesproken, door dezelfde rechters
wordt gewezen als degenen die zitting

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van
artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt : dat de correctionele
rechtbank, toen ze op 23 november
1982 in deze zaak een vonnis wees
waarbij de heropening van de
debatten werd bevolen, bestond uit
de rechters Joosten, waarnemend
voorzitter, Van Gheluwe en Voorspoels; dat de rechtbank op de
(1) en (2) Cass., 22 feb. 1979 (A.C., 1978-79,
752), en Cass., 9 april 1981 (ibid., 1980-81,
nr. 459). Beide arresten zijn in burgerlijke zaken gewezen, maar aangezien art. 779 Ger.W.
ook in strafzaken toepasselijk is, heeft het Hof
terecht beslist dat die oplossingen ook geldig
waren voor strafzaken.
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terechtzitting van 19 april 1983
waarop de debatten werden heropend, was samengesteld uit de rechters Joosten en Voorspoels alsook
uit
de
rechter-plaatsvervanger
Mauquoy, en dat het bestreden
vonnis op 17 mei 1983 is gewezen
door de rechters Joosten, Voorspoels
en Mauquoy;
Overwegende dat artikel 779,
eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek niet vereist dat na een
beslissing alvorens recht te doen
een in een en dezelfde zaak
gewezen vonnis wordt uitgesproken
door dezelfde rechters als zij die
ook zitting hebben gehouden tijdens
de debatten v66r het vonnis alvorens recht te doen of ten tijde van
de uitspraak van dat vonnis; dat die
regel evenwel niet geldt nadat een
vonnis is gewezen waarbij de heropening van de debatten over
een welbepaald onderwerp wordt
bevolen; dat in dit geval de
debatten,
die
reeds
voordien
begonnen waren over het door de
rechter
vastgestelde
onderwerp,
worden hervat;
Dat, wanneer het rechtscollege
niet is samengesteld uit dezelfde
rechters die ook de vroegere terechtzittingen hebben bijgewoond, het
vonnis door het anders samengestelde rechtscollege aileen dan regelmatig wordt gewezen, wanneer de
debatten voor dat rechtscollege
volledig worden hervat;
Overwegende dat het procesverbaal van de terechtzitting van
19 april 1983 niet vaststelt dat de
debatten ab initio zijn hervat en dat
uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat
de debatten ten deze volledig zijn
hervat voor het anders samengestelde rechtscollege;
C... .

II ... .
III. .. .
IV ... .

Om die redenen, ongeacht het
door eiser Jean Larsimont voorgedragen middel en het tweede, door
de eisers Tillieux aangevoerde
middel die niet kunnen leiden tot
ruimere cassatie of tot cassatie
zonder verwijzing, verleent akte van
de afstand van de voorzieningen van
Jean Larsimont, Pierre Larsimont
en
zijn
echtgenote Jacqueline
Jansen, in zoverre die voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de door Jean-Marie Tillieux tegen
de eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering; verleent akte van
de afstand van de voorziening van
Jean-Marie Tillieux, in zoverre ze
gericht is tegen de beslissing op de
door eiser tegen de verweerders
Larsimont en Jansen ingestelde
burgerlijke rechtsvordering; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre
het uitspraak doet over de tegen
Jean Larsimont ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen en over de door Jean-Marie
en Benoit Tillieux tegen Osselaer
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt voor het overige de
voorzieningen van Jean Larsimont
en Benoit Tillieux; verwerpt voor
het overige de voorzieningen van
Pierre Larsimont en zijn echtgenote,
Jacqueline Jansen; zegt evenwel dat
ingevolge de op de voorziening
van Jean Larsimont uitgesproken
vernietiging, de beslissingen waarbij het echtpaar Larsimont-Jansen burgerrechtelijk aansprakelijk
wordt verklaard voor de geldboete
en de kosten en waarbij ze in
solidum met hun minderjarige zoon
worden veroordeeld tot betaling van
schadevergoeding, geen reden van
bestaan meer hebben; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
Jean Larsimont in een derde van de
kosten van zijn voorziening; laat de
overige kosten ten laste van de
Staat; veroordeelt het echtpaar
Larsimont-Jansen in de kosten van
hun voorziening; veroordeelt zowel
de eiser Jean-Marie Tillieux als de
eisers Benoit Tillieux in de helft van
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de kosten van hun voorziening; laat
de overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdend in
hoger beroep.

door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;

I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Royale Belge,
burgerlijke partij :

11 januari 1984 - 2• kamer - VoorA. In zoverre de voorziening
zitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- gericht is tegen de beslissingen op
dende conclusie van de h. Ballet, advo- de door eiseres tegen de naamloze
caat-generaal
Advocaten
mrs. vennootschap Winterthur en Van
Simont, Dassesse en Van Rossum, Haverbeke ingestelde burgerlijke
Brussel.
rechtsvorderingen :

Nr. 239

2'
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN OPENBARE TERECHTZITTING
GEEN VASTSTELLING VAN DE OPENBAARHEID - PROCEDURE NIETIG.

Nietig is de procedure wanneer noch uit
de processen-verbaal van de terechtzittingen, noch uit enig ander stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de debatten van de terechtzittingen waarop de zaak is behandeld
en de uitspraak van het uitgestelde
arrest in het openbaar hebben plaatsgehad of dat het sluiten der deuren
regelmatig is bevolen; nietigheid van
de procedure Jeidt tot nietigheid van
de gewezen beslissing (1). (Art. 96 Gw.;
artt. 153 en 190 Sv.)
(ROYALE BELGE N.V. T. STOJKA, VAN HAVERBEKE, WINTERTHUR N.V., GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS; WUYTS, BOURGEOIS
T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, STOJKA, NACKAERTS, WINTERTHUR N.V.,
VAN HAVERBEKE, ROYALE BELGE N.V.; GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS
T.
ROYALE BELGE N.V., WUYTS, BOURGEOIS,
WINTERTHUR N.V., VAN HAVERBEKE, STOJKA)

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 96 van de
Grondwet, 153 en 190 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het arrest op 21 juni 1983 op
de openbare terechtzitting van de 4'
ke.mer van het hof van beroep is uitgesproken na de behandeling van de zaak
op de door die kamer op 17 en 24 mei
1983 gehouden terechtzittingen; dat noch
uit de processen-verbaal van een van die
terechtzittingen, noch uit enig ander
stuk van de rechtspleging waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
debatten in openbare terechtzitting
hebben plaatsgehad,
terwijl bij ontstentenis van de vaststelling dat de terechtzittingen in het openbaar zijn geschied of dat de openbaarheid gevaar opleverde voor de orde of de
goede zeden, die substantiEHe rechtsvorm
als niet in acht genomen moet worden
beschouwd, waaruit volgt dat het arrest,
nu het gegrond is op een onderzoek van
de zaak tijdens twee terechtzittingen
waarvan de openbaarheid niet werd vastgesteld, zelf nietig is, daar het is
gewezen na een rechtspleging die is
gevoerd in strijd met de in het middel
aangevoerde wettelijke en grondwettelijke bepalingen, die de openbaarheid
van de behandeling en van de terechtzittingen voorschrijven :

Overwegende dat uit de processen-verbaal van de door het
hof van beroep op 17 en 24 mei 1983
ARREST ( vertaJing)
gehouden terechtzittingen waarop
de zaak is behandeld en de
(A.R. nr. 3189)
uitspraak van het arrest is verdaagd
HET HOF;
Gelet op het tot 21 juni 1983 noch uit enig ander
bestreden arrest, op 21 juni 1983 stuk waarop het Hof vermag acht te
------------------,1 slaan, blijkt dat de debatten op die
(1) Cass., 14 dec. 1983, A.R. nr. 3165 terechtzittingen in het openbaar
(A.C., 1983-84, nr. 203).
hebben plaatsgevonden of dat het
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sluiten der deuren regelmatig is
bevolen;
Overwegende dat de nietigheid
van de rechtspleging de nietigheid
van het bestreden arrest tot gevolg
heeft;
Dat het middel gegrond is;

van de h. Ballet, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Simont, De Bruyn en
Butzler.

Nr. 240
2'
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HOGER

BEROEP STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK
HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - DEVOLUTIEVE KRACHT.

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, in zoverre die voor- Op het ontvankelijk hager beroep van de
burgerlijke partij tegen een vrijspreziening gericht is tegen de besliskend vonnis moet de appelrechter,
sing op door Patricia Bourgeois
i.v.m. de burgerlijke rechtsvordering,
tegen eiser ingestelde burgerlijke
nagaan of het misdrijf waarop die
rechtsvordering, alsmede van de
rechtsvordering is gegrond, bewezen is
voorziening van Patricia Bourgeois,
en of het aan de burgerlijke partij
in zoverre ze gericht is tegen de
schade heeft berokkend (1).
beslissingen op de door eiseres
tegen Stojka, Van Haverbeke en het
(PUTTEVILS P.V.B.A. T. VERRAGHEN)
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsARREST ( vertafing)
vorderingen; vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het
(A.R. nr. 3202)
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de naamloze
HET HOF;
Gelet op het
vennootschap Royale Belge en over
de tegen het
Gemeenschappe- bestreden vonnis, op 21 juni 1983 in
lijk Motorwaarborgfonds ingestelde hoger beroep gewezen door de
burgerlijke rechtsvorderingen; ver- Correctionele Rechtbank te Brussel,
werpt voor het overige de voor- rechtdoende op verwijzing;
zieningen van Rosa Wuyts enGelet op het arrest van het Hof
Patricia Bourgeois; beveelt dat van van 20 januari 1982 (2);
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeelOver het middel, afgeleid uit de scherrtelijk vernietigde arrest; veroordeelt ding van de artikelen 177, 202, 216, 273
zowel Rosa Wuyts als Patricia Bour- en 413 van het Wetboek van Strafvordegeois in de kosten van hun voorzie- ring en van het algemeen beginsel van
gezag van het strafrechterlijk
ning; laat de de kosten van de door het
gewijsde,
de naamloze vennootschap Royale
doordat het bestreden vonnis de
Beige en het Gemeenschappe- burgerlijke rechtsvordering van eiseres
lijk Motorwaarborgfonds ingestelde tegen verweerder afwijst, op grand dat
voorzieningen ten laste van de aan (laatstgenoemde) « geen overtreding
Staat; verwijst de aldus beperkte (van artikel 17.2.3") ten laste is gelegd;
zaak naar het Hof van Beroep te dat die overtreding, ook in de onderstelBrussel.
1----------------,
(1) Cass., 7 dec. 1982, A.R.
11 januari 1984 - 2 kamer - Voor- (A.C., 1982-83, nr. 219).
zitter : de h. Screvens - Verslaggever :
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie
(2) Niet gepubliceerd arrest.

nr.

7539
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ling dat ze in aanmerking was genomen,
niet in oorzakelijk verband stand met
het ongeval; dat die wettelijke bepaling
immers strekt tot bescherming van eventuele tegenliggers; dat de betrokken
bestuurders in dezelfde richting reden;
dat niet wordt betwist dat het botsingspunt was gelokaliseerd op de achteras
van de oplegger, dat is op ongeveer twee
meter van de achterkant van het voertuig Puttevils; dat die aanrijding zich
heeft voorgedaan op de linker rijstrook,
waaruit volgt dat, gelet op de lengte (11
meter) van het voertuig Putteville, het
trekkend voertuig reeds de weg naar
Pellaines was opgereden; dat deze
omstandigheid steun geeft aan de verklaring van Puttevils die door de op de
grand vastgestelde sporen wordt bevestigd, en alle grand ontneemt aan de
beweringen van Verraghen als zou Puttevils met een zeer lage snelheid " bruusk "
naar links gezwenkt zijn; dat de rechtbank zich slechts binnen de perken van
het verwijzend arrest mag uitspreken,
en, nu het door de Correctionele Rechtbank te Nijvel op de strafvordering
gewezen vonnis definitief is geworden,
de beschikkingen van het beroepen
vonnis zonder meer dient te bevestigen »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres, in
haar regelmatig in hager beroep
genomen conclusie, verweerder niet
alleen een overtreding van artikel 17 .2.3"
van het Wegverkeersreglement had
verweten, maar ook het feit dat hij links
had ingehaald terwijl hij, gelet op het
feit dat haar aangestelde aanzienlijk
vertraagd had voor het kruispunt,
verplicht was rechts in te halen
(artikel 16.3), zijn voornemen om links af
te slaan te kennen had gegeven en zich
naar links op de rijbaan had begeven;
dat het vonnis noch met de hierboven
weergegeven redengeving, noch met
enige andere grand antwoordt op dat
door eiseres bij conclusie aangevoerde
omstandig verweermiddel; het bestreden
vonnis bijgevolg niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, het bestreden
vonnis, ofschoon het aanneemt : 1o dat
het voertuig van eiseres niet bruusk
naar links is gezwenkt doch het
maneuver met een zeer lage snelheid
heeft uitgevoerd (10 kilometer per uur);
2• dat dit voertuig op het ogenblik van
de botsing reeds de dwarsweg, links van
de door verweerder gevolgde weg, was
opgereden, verklaart de rechtsvordering

van eiseres niet te kunnen toewijzen, op
grond dat « de rechtbank zich enkel
binnen de perken van het verwijzend
arrest mag uitspreken en wegens het feit
dat het door de Correctionele Rechtbank
te Nijvel op de strafvordering gewezen
vonnis definitief is geworden, de beschikkingen van het beroepen vonnis zonder
meer dient te bevestigen >>; wanneer de
beslissing, waarbij de rechtsvordering
van de burgerlijke partij wordt afgewezen, op haar voorziening wordt vernietigd, de rechter op verwijzing, in weerwil
van het feit dat de vrijspraak van
beklaagde definitief is geworden, moet
nagaan of beklaagde het feit waarop de
burgerlijke rechtsvordering gegrond is,
heeft begaan, of dat feit een overtreding
is en of het in oorzakelijk verband staat
met de door de burgerlijke partij aangevoerde schade; het bestreden vonnis dus
kon beslissen dat verweerder een
overtreding had begaan door de vrachtwagen van eiseres links in plaats van
rechts in te halen en door zich niet zover
als nodig was van die vrachtwagen te
verwijderen, en verweerder op grand van
die overtredingen kon veroordelen om de
schade van eiseres te vergoeden; het
bestreden vonnis bijgevolg, nu het
verklaart gebonden te zijn door de vrijsprekende beslissing van de strafrechter,
het aan de partij toegekende recht om
hager beroep in te stellen wat haar
belangen betreft (artikel 207 van het
Wetboek van Strafvordering) miskent,
alsmede de gevolgen van zodanig hager
beroep en het gezag van het strafrechterlijk gewijsde;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis van
10 september 1981 van de Correctionele Rechtbank te Nijvel, op het
hoger beroep van eiseres tegen het
op 16 juni 1981 door de politierechtbank gewezen vonnis, met bevestiging van dit vonnis, verweerder
onder meer vrijspreekt van de
overtreding van artikel 16.3 van het
Wegverkeersreglement en de op die
overtreding gegronde burgerlijke
rechtsvordering van eiseres afwijst;
Overwegende dat dit vonnis, op de
voorziening van eiseres, burgerlijke
partij, enkel is vernietigd in zoverre
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het over die burgerlijke rechtsvorde- Nr. 241
ring uitspraak doet, zodat de beslissing waarbij verweerder van voor2•
melde overtreding wordt uitgesproken, in kracht van gewijsde is
gegaan;

KAMER -

1° VOORZIENING
VORM

-

11 januari 1984
IN

STRAFZAKEN

CASSATIE
-

ARREST

VAN

Dat het hoger beroep van eiseres
BUITENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEtegen het vonnis waarbij haar op
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
de overtreding van artikel 16.3 van
TEGEN
DE
BESLISSING
VAN
het Wegverkeersreglement gegron-~ BUITENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP BETEKEND AAN DE PROCUREURde
burgerlijke
rechtsvorderinGENERAAL EN NIET BETEKEND AAN DE
gen, wegens de vrijspraak van
VERDACHTE - NIET ONTVANKELIJK CASSAverweerder,
wordt
afgewezen,
TIEBEROEP.
verhindert dat die in kracht van
gewijsde gegane vrijspraak aan
eiseres kan worden tegengeworpen, 2° VOORZIENING IN CASSATIE
VORM STRAFZAKEN ARREST VAN
zodat de appelrechter ingevolge de
BUITENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEdevolutieve kracht van het hoger
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
beroep verplicht was uitspraak te
TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ ZIJ IN DE
doen over de burgerlijke rechtsvorKOSTEN VAN DE STRAFVORDERING WORDT
dering van eiseres en, derhalve,
VEROORDEELD BETEKENING AAN DE
PROCUREUH-GENERAAL ONTVANKELIJK
moest nagaan of het feit waarop de
CASSATIEBEROEP.
burgerlijke
rechtsvordering was
gegrond, bewezen is en of het de
schade heeft veroorzaakt waarvoor 3° VOORZIENING IN CASSATIE
VORM STRAFZAKEN ARHEST VAN
vergoeding wordt gevorderd;
Dat het onderdeel gegrond is;

BUITENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN DE BESLISSING WAAHBIJ ZIJ JEGENS
DE VERDACHTE TOT SCHADEVERGOEDING
WORDT VEROORDEELD - GEEN BETEKENING
AAN DE VERDACHTE - NIET ONTVANKELIJK
CASSATIEBEROEP.

1° Het cassatieberoep van de burgerlijke

partij tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is
niet ontvankelijk, in zoverre het
gericht is tegen de beslissing van
buitenvervolgingstelling zelf, wanneer
het niet aan de verdachte is betekend;
dat het cassatieberoep aan de procureur-generaal is betekend brengt in
dat opzicht geen gevolg teweeg (1).

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste onderdeel van het middel dat
tot geen ruimere cassatie kan
leiden, vernietigt het bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde vonnis;
veroordeelt verweerder in de kosten; 2° Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen het arrest van de kamer
verwijst de zaak naar de Correctiovan inbeschuldigingstelling tot buitennele Rechtbank te Namen, zitting
houdende in hoger beroep.

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

11 januari 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten · mrs. De Bruyn en Van Ryn.

(1), (2) en (3) Het cassatieberoep van de
burgerlijke partij tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de
verdachte buiten vervolging wordt gesteld, is
gericht tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling zelf, tegen de beslissing waarbiJ
de burger!Jjke partij lll de kosten van de straf
(Zie vervolg nota volgende biz )
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1983 gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel, kamer van inbesch uldigingstelling;
Overwegende dat het arrest, bij
de uitspraak over het verzet dat
eiser, burgerlijke partij, heeft ingesteld tegen de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, waarbij
wordt verklaard dat er geen grond
bestaat om de verweerders te
vervolgen, de tweede en de derde,
wegens de in de vordering van
de procureur des Konings om(3).
schreven telastleggingen, eerstgenoemde, wegens de in die vordering
(SAFIANNIKOFF
sub H 1, J en K 1 omschreven
T. BOURGUET, BECKER, ACKERMANS)
telastleggingen, de beroepen beschikking bevestigt, eiser verwijst
ARREST ( vertaJing)
in de kosten van het verzet en hem
(A.R. nr. 3320)
veroordeelt om aan ieder van de
verweerders een frank schadeverHET HOF;
Gelet op het goeding te betalen;
bestreden arrest, op 22 september
I. In zoverre de voorziening
gericht
is tegen de beslissing
(Vervolg nota van vorige biz.)
waarbij hij in de kosten van de
vordering wordt veroordeeld, tegen de beslissing waarbij de burgerlijke partij in de kosten strafvordering wordt verwezen :
vervolgingstelling van de verdachte is
ontvankelijk, in zoverre het gericht is
tegen de beslissing waarbij zij in de
kosten van de strafvordering is veroordeeld, mits het aan de procureur-generaal is betekend (2).
3° Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is
niet ontvankelijk, in zoverre het
gericht is tegen de beslissing waarbij
zij jegens de verdachte tot schadevergoeding wordt veroordeeld, wanneer
het niet aan de verdachte is betekend

van de burgerlijke rechtsvordering of tot schadevergoeding jegens de verdachte wordt
veroordeeld, of nog tegen iedere andere beslissing die uitsluitend betrekking heeft op de
burgerlijke rechtsvordering.
Wanneer het cassatieberoep gericht is tegen
de beslissing van buitenvervolgingstelling zelf,
is het enkel ontvankelijk indien het is betekend aan het openbaar ministerie en aan de
verdachte. Is de procedure tegen onbekenden
gericht, dan moet het cassatieberoep worden
betekend aan het openbaar ministerie.
Is het cassatiebroep gericht tegen de beslissing waarbij de burgerlijke partij in de kosten
van de strafvordering wordt veroordeeld, dan
is het enkel ontvankelijk in zoverre het aan
het openbaar ministerie is betekend. Het
behoeft niet aan de verdachte te worden betekend. Zie Cass., 20 nov. 1984, A.R. nr. 9044
(A.C., 1984-85, nr. 180).
Is het cassatieberoep tegen enige andere
vorenbedoelde beslissing gericht, die enkel
betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering, dan is het cassatieberoep ontvankelijk
op voorwaarde dat het aan de verdachte is
betekend. Het behoeft dart niet aan het openbaar mtmsterie te worden betekend. Cass.,
16 maart 1982, A.R. nr. 7208 (A.C., 1981-82,
nr. 421) met voetnoot 1; 12 okt. 1982, A.R.
nr· 7335 (ib1d., 1982-83, nr. 108); 3 nov. 1982,
A.R. nr 2531 (ib1d., 1982-83, nr. 147) met voetnoot 1, en 15 maart 1983, A.R. nr. 7567
(1b1d., 1982-83, nr 389).
B.J.B.

Overwegende dat
middel aanvoert;

eiser

geen

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen van
buitenvervolgingstelling :
Overwegende dat, hoewel eiser
zijn voorziening heeft doen betekenen aan het openbaar ministerie,
uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat
hij zijn voorziening heeft doen betekenen aan de verweerders Bourguet, Beckers en Ackermans;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing
waarbij hij jegens de verweerders,
verdachten, tot schadevergoeding
wordt veroordeeld :
Overwegende dat de voorziening
niet is betekend aan die verweerders en derhalve niet ontvankelijk
lS;
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Vadder opzettelijk, met het oogmerk om
te doden en met voorbedachten rade te
doden en wegens twee samenhangende
feiten,
11 januari 1984 - 2• kamer - Voorterwijl artikel 393 van het Strafwetzitter : de h. Screvens, voorzitter boek waarin de bestanddelen van de
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk- misdaad
doodslag
worden omluidende conclusie van de h. Janssens de schreven, niet voorkomt onder de
Bisthoven, advocaat-generaal.
door het arrest aangegeven wetsbepalingen; immers, het bestreden arrest de
artikelen 392 en 394 van het Strafwetboek opgeeft, doch de vermelding van
artikel 393 van het Strafwetboek als
onbestaande moet worden beschouwd,
nu boven het eerste cijfer (3) van dat
Nr. 242
artikel een niet goedgekeurde, met de
hand geschreven vermelding is aangebracht, zodat de opgave van het artikel,
2• KAMER - 11 januari 1984
overeenkomstig artikel 78 van het
Wetboek van Strafvordering, als niet
bestaande moet worden beschouwd; het
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN bestreden arrest derhalve niet naar recht
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR- met redenen is omkleed, hetgeen een
DELING WEGENS POGING TOT MOORD schending oplevert van artikel 97 van de
OPGAVE VAN DE ARTIKELEN 392 EN 394 VAN
Grondwet:
Om die · redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

HET STRAFWETBOEK EN VAN DE BEPALINGEN VAN DAT WETBOEK INZAKE DE
POGING TOT MOORD- VOLDOENDE OPGAVE.

De artt. 392 en 394 Sw. omschrijven de
bestanddelen van de misdaad « doodslag » en art. 394 Sw. stelt daarop een
straf vast. Niet-vermelding van art. 393
Sw. heeft geen invloed op de wettigheid van de veroordeling wegens
paging tot moord, wanneer de beslissing de opgave bevat van de artt. 392
en 394 Sw., alsmede van de bepalingen
van dat wetboek inzake de paging tot
moord (1).
(WALLEMACQ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3355)

HET HOF;
Gelet up het
bestreden arrest, op 10 november
1983 gewezen door het Hof van
Assisen van de provincie Namen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest e1ser tot achttien
jaar dwangarbeid veroordeelt wegens
het fe1t dat hlJ heeft gepoogd Jules De

Overwegende
dat
het
arrest
waarbij eiser, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, tot
achttien jaar dwangarbeid wordt
veroordeeld wegens het feit dat hij
gepoogd heeft Jules De Vadder
opzettelijk, met het oogmerk om te
doden en met voorbedachten rade te
· doden en wegens twee samenhangende feiten, benevens de wetsbepaling waarvan de aanduiding door
het middel wordt bekritiseerd, de
artikelen 392 en 394 van het Strafwetboek vermeldt;
Overwegende dat het arrest aldus
melding maakt van de wetsbepalingen die, enerzijds, de bestanddelen van de misdaad « moord »
omschrijven en, anderzijds, een
straf opleggen; dat eiser is veroordeeld tot een straf die is voorgeschreven door artikel 394 van het
Strafwetboek en door de bepalingen
van dat wetboek betreffende de
poging en de toepassing van
verzachtende omstandigheden;

Dat het middel, zelfs al was het
gegrond, een wetsschending aanvoert die geen enkele invloed
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 heeft op de wettighe1d van het
beschikkende gedeelte van het
(1) Z1e Casb., 5 feb. 1968 (A.C, 1968, 747).
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arrest en derhalve niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
Over het tweede middel, ...

NIET ZONDER INBEGRIP VAN DE MORATOIRE
INTEREST WEGENS VERTRAGING IN DE
UITVOERING
DOOR
DE
ONTEIGENENDE
OVER HElD VAN HAAR VERBINTENIS.

Dat het middel feitelijke grand- 1°, 2o en 3° De vergoedingen die de
rechter aan de onteigende in het kader
slag mi~t;
van de bij art. 16 Ontei{liHiingswet ingeOverwegende dat de substantiele
ste.lde herzieningsprocedure toekent,
of op straffe van nietigheid voorgeworden beschouwd als een vergoeding
schreven rechtsvormen in acht zijn
voor de volledige schade ten gevolge
genomen en de beslissing overeenvan het bezitsverlies; zij omvatten
komstig de wet is gewezen;
derhalve de compensatoire interest

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 januari 1984
2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaat
mr.
Dassesse.

vanaf de overdracht van de eigendom
van de onteigende aan de onteigenaar
tot de dag van de uitspraak van de
beslissing, waarbij de toegekende
bedragen onherroepelijk worden vastgesteld; daaruit volgt dat na de dag
van de uitspraak van het herzieningsvonnis de onteigende ontvankelijk is
om betaling te vorderen van de moratoire interest die is vervallen tussen
die datum en de betaling van de
hoofdsom
door de
onteigenende
overheid.
(MRS. VAN RUTTEN EN RIGO - CURATOREN IN
HET FAILLISSEMENT VAN « TOUS TRAVAUX ET
ENTREPRISES » N.V. T. STAD LUIK)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6966)
Nr. 243
1•
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1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTIE - VERGOEDING TOEGEKEND IN
HET KADER VAN DE BIJ ART. 16 ONTE!GE- ·
NINGSWET INGESTELDE HERZIENINGSPROCEDURE INTEREST BEGREPEN IN DIE
VERGOEDING.

2° INTEREST -

VERGOEDENDE INTEREST
- ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTEVERGOEDING TOEGEKEND IN HET KADER
VAN DE BIJ ART. 16 ONTEIGENINGSWET INGESTELDE HERZIENINGSPROCEDRE INTEREST BEGREPEN IN DIE VERGOEDING.

3° INTEREST -

MORATOIRE INTEREST
ONTEIGENING TE ALGEMENEN NUTTE
VERGOEDING TOEGEKEND IN HET KADER
VAN DE BIJ ART 16 ONTE!GENINGSWET INGESTELDE HERZIENINGSPROCEDURE - OMVAT

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 27 mei 1982
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 16 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de rechtspleging
bij dringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte, 11 van
de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het gezag van het rechterlijk gewijsde,
doordat het arrest, zonder betwisting
van de vaststellingen van de eerste
rechter waaruit blijkt dat een aan de
naamloze vennootschap Tous Travaux et
Entreprises toebehorend onroerend goed
door verweerster is onteigend, dat die
vennootschap, nadat ze van de vrederechter voorlopige vergoedingen had
verkregen, verweerster tot herziening
van die vergoedingen dagvaardde voor
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik, dat zij in die vorige procedure
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geen gerechtelijke interesten vroeg "•
da"t die rechtbank bij een vonnis van
9 juni 1978, dat op 1 september 1978 is
betekend en niet is aangevochten, de
aan de vennootschap toekomende onherroepelijke vergoedingen vaststelde en
dat de bij exploot van 27 april 1979 ingestelde rechtsvordering van de eisers
qualitate qua « ertoe strekt verweerster
te doen veroordelen tot betaling van
683.715 frank, zijnde de gerechtelijke
interesten die verschuldigd zijn op het
bedrag van de bij het vonnis van 9 juni
1978 toegekende vergoedingen >>, met
bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, die rechtsvordering niet ontvankelijk verklaart, op grand : « dat de door
de (eisers qualitate qua) ingeleide rechtsvordering strekt tot betaling van
compensatoire interesten om schadeloos
te worden gesteld voor een verlies ten
gevolge van een onteigening van een
onroerend goed; dat de toe te kennen
vergoedingen ten deze enkel konden
worden bepaald in het kader en binnen
de dwingend voorgeschreven termijnen
van de herzieningsprocedure die bij
artikel 5, subartikel 16, van de wet van
26 juli 1962 is ingesteld; dat uit de
debatten blijkt dat die procedure ten
deze inderdaad heeft plaatsgehad en dat
ze zonder enig voorbehoud is afgehandeld bij een vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik, dat in kracht
van gewijsde is gegaan »,
«

terwijl artikel 16 van die wet van
26 juli 1962 bepaalt dat de voorlopige
vergoedingen die de (vrede)rechter heeft
toegekend, onherroepelijk worden indien, binnen de bij dit artikel voorgeschreven termijn van twee maanden,
geen van de partijen de herziening ervan
heeft aangevraagd voor de rechtbank
van eerste aanleg; derhalve, als binnen
de termijn een vordering tot herziening
is ingesteld de door de vrederechter
toegekende vergoeding een voorlopige
vergoeding blijft; als, in het kader van de
vordering tot herziening, de onteigende
eigenaar heeft nagelaten de vergoeding
van een onderdeel van zijn schade te
vorderen, hij derhalve ontvankelijk blijft
om de vergoeding van dat onderdeel van
zijn schade te vorderen in een nieuw
geding dat buiten de bij voormeld
artikel 16 voorgeschreven termijn van
twee maanden wordt aangespannen;
daaruit volgt dat het arrest, dat niet
betwist dat ten deze de naamloze
vennootschap Taus Travaux et Entreprises binnen de wettelijke termijn een
vordering ot herziening van de door de

vrederechter
toegekende
voorlopige
vergoedingen had ingesteld, niet op
wettige wijze de rechtsvordering onontvankelijk kon verklaren die de eisers
qualitate qua hebben ingesteld tot
verkrijging van interesten die niet waren
·gevorderd in het kader van de vordering
tot herziening en waaromtrent dus geen
uitspraak was gedaan in een beslissing
met gezag van gewij sde :

Overwegende dat de vergoedingen
die de rechter aan de onteigende
toekent in het kader van de bij
artikel 16 van de wet van 26 juli
1962 ingestelde herzieningsprocedure worden geacht de volledige
schade ten gevolge van het bezitsverlies te dekken, en derhalve de
compensatoire interesten omvatten
vanaf de overdracht van de eigendom van de onteigende aan de onteigenaar tot de dag van de uitspraak van de beslissing waarbij de
toegekende bedragen onherroepelijk
worden vastgesteld;
Dat zulks niet het geval is met de
moratoire interesten die worden
gevorderd wegens de vertraging van
de onteigenen overheid in de uitvoering van haar verbintenis;
Overwegende dat de
failliet
verklaarde vennootschap voor wie
de eisers optreden, in het exploot
van rechtsingang vroeg dat haar
« gerechtelijke interesten » zouden
worden betaald op de bijkomende
onteigeningsvergoeding die bij het
herzieningsvonnis van 9 juni 1978
was vastgesteld, en zulks vanaf
14 december 1973, op welke datum
de vordering tot herziening is ingesteld, tot 28 december 1978, zijnde
de datum van de betaling van de
hoofdsom;
Overwegende dat het arrest, door
de vordering van de eisers niet
ontvankelijk te verklaren, op grond
dat « de toe te kennen vergoedingen
enkel konden worden bepaald in het
kader en binnen de dwingend voorgeschreven termijnen van de herzieningsprocedure », zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt met
betrekking tot de vordering tot betaling van de gerechtelijke interesten
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die sedert de uitspraak van het
herzieningsvonnis zijn vervallen;
Dat het middel in zoverre 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 beslisslng daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.

de rechter niet miskend en evenmin
betwist wanneer hij oordeelt dat geen
rekening behoeft te worden gehouden
met de minderwaarde ten gevolge van
een antwerp van gewestplan, op grand
dat het koninklijk besluit waarbij de
onteigening is toegestaan, de gevolgen
heeft doen ophouden van het voorlopig
vastgesteld gewestplan dat nooit zal
worden verwezenlijkt en niet binnen
drie jaar zal worden bevestigd.

(ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPENSION ECONOMIQUE DU
BRABANT WALLON C.V. T. DESCAMPE)

ARREST ( vertaJing)
1~ janauri 1984 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoor(A.R. nr. 6986)
zitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
HET HOF;
Gelet op het
adv.ocaat-generaal Advocaat : mr.
Kirkpatrick.
bestreden arrest, op 22 december

1982 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;
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ONTEIGENING
TEN
ALGEMENEN
NUTTE - VERGOEDING - MEERWAARDE
VAN HET ONTEIGENDE COED TEN GEVOLGE
VAN DE ONTEIGENING MEERWAARDE
ZONDER ll\'VLOED OP HET BEDRAG VAN DE
AAN
DE
ONTE!GENDE
VERSCHULD!GDE
VERGOED!NG DRAAGDW!JDTE VAN DIE
REGEL.

Bij de vaststelling van de vergoeding
voor een onteigening ten algemenen
nutte mag geen rekening worden
gehouden met de meerwaarde van het
onteigende goed die voortvloeit uit de
onteigening zelf of uit de uitvoering
van werken waarvoor de onteigening
is toegestaan (1); die regel wordt door

------------------1
(1) Cass., 24 nov. 1972 (A.C., 1973, 300); zie
Cass.,
3
maart 1983, A.R.
nr. 6725
(ibid., 1982-83, nr. 366) en J.T., 1983, blz. 633,
alsmede de commentaar erop van L. BELVA,
« L'expropriation en droit et en justice, J.T.,
1984, blz. 73.

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 11, 97 van de
Grondwet, 8, 14, 16 van de wet betreffende de rechtspleging bij dringende
omstandigheden inzake onteigening te
algemenen nutte, vervat in artikel 5 van
de wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigeningen te algemenen nutte en de
concessies voor de bouw van autosnelwegen, 2, § 2, 45, § 5, en 46, vijfde en
zevende lid, van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
gewijzigd bij de artikelen 1, 5 en 6 van
de wet van 22 december 1970,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat ten deze het onteigeningsvonnis op 17 mei 1977 is uitgesproken
door de vrederechter van het kanton
Waver die de provisionele vergoeding op
2.639.466 frank vaststelde en, nadat de
vrederechter van dat kanton, bij vonnis
van 15 december 1977, de voorlopige
vergoeding op 3.390.260 frank had vastgesteld, dat verweerder bij dagvaarding
van 16 maart 1978 de herziening van de
bij het vonnis van 15 december 1977
toegekende vergoeding heeft aangevraagd, dat de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Nijvel, bij vonnis van
30 januari 1980, de vordering tot herziening ontvankelijk doch niet gegrond
heeft verklaard, en dat verweerder tegen
dat vonnis hoger beroep heeft ingesteld,
het beroepen vonnis vernietigt, de vorde-
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ring tot herziening ontvankelijk en
gegrond verklaart, de aan de verweerder
verschuldigde vergoedingen op 10.648.475
frank vaststelt en hem een bijkomende
vergoeding voor latere wederbelegging
toekent, en doordat het arrest zijn beslissing hierop doet steunen dat, in tegenstelling met hetgeen de vrederechter en
de rechtbank van eerste aanleg hadden
beslist, er bij de vaststelling van de aan
verweerder verschuldigde vergoedingen
geen rekening diende te worden
gehouden met de waardevermindering
van de onteigende goederen ten gevolge
van het gewestplan van de gemeente
Rixensart dat op 16 juli 1974 door de
minister voorlopig werd vastgesteld en
die goederen bij
het groengebied
indeelde, dat eiseres op 27 september
1974 de toepassing van de spoedprocedure inzake onteigening had gevraagd
voor bouwwerken van het zuiveringsstation in de Lasnevallei, hetgeen bij
koninklijk besluit van 16 augustus 1975
aan eiseres is toegestaan, dat dit koninklijk besluit aan de litigieuze goederen
een andere bestemming heeft gegeven
dan deel uit te maken van het groengebied zoals eerder was voorgesteld in het
gewestplan dat voorlopig was vastgesteld
bij ministerieel besluit van 16 juli 1974,
dat een dergelijk gewestplan vervalt als
het niet binnen drie jaar bij een koninklijk besluit is bevestigd, dat eiseres geen
koninklijk besluit overlegde dat dit
gewestplan tijdig zou hebben bevestigd,
en dat trouwens voormeld koninklijk
besluit van 16 augustus 1975, dat tot de
onteigening had beslist, de bevestiging
van het antwerp van gewestplan onmogelijk had gemaakt wat de onteigende
goederen betreft,

terwijl, eerste onderdeel, de bij
artikel 11 van de Grondwet voorgeschreven billijke schadeloosstelling de
waarde is die het onteigende goed op de
dag van de overdracht van het eigendomsrecht had; uit voormelde artikelen 8, 14 en 16 van de wet betreffende
de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte
voortvloeit
dat
de
overdracht van het eigendomsrecht
geschiedt door het vonnis van de vrederechter dat het bedrag van de vergoedingen voorlopig vaststelt, dat wil zeggen
ten deze op 17 mei 1977; het ministerieel
besluit van 16 juli 1974 houdende indeling van de onteigende goederen bij het
groengebied op die datum, overeenkomstig artikel 2, § 2, van voormelde wet

nende kracht had, zelfs als het later niet
bij koninklijk besluit was bevestigd
binnen de termijn van de artikelen 45,
§ 5, en 46, vijfde en zevende lid, van die
wet, en daaruit volgt dat bij de berekening van de aan verweerder verschuldigde vergoeding, in tegenstelling met
hetgeen het arrest beslist, rekening
moest worden gehouden met de waardeverminderingen die
de
onteigende
goederen op 17 mei 1979 ondergingen,
zowel ten gevolge van de bindende en
verordenende kracht die het ministerieel
besluit van 16 juni 1974 op die datum
had, als ten gevolge van het feit dat de
eventuele kopers, bij de beoordeling van
de prijs die ze zouden willen betalen,
rekening zouden houden met de mogelijkheid dat voormeld ministerieel besluit
door een koninklijk besluit wordt bevestigd, hetzij v66r het verstrijken van voormelde termijn van drie jaar, hetzij na
het verstrijken van die termijn, doch
voordat krachtens de bepalingen van
voornoemde wet van 29 maart 1962 een
bouwvergunning is verkregen;
tweede onderdeel,
overeenkomstig
artikel 11 van de Grondwet, en zoals het
arrest zelf verklaart, het onteigende goed
moet worden geraamd zonder rekening
te houden met de meerwaarde die uit de
onteigening voortvloeit; het arrest met
miskenning van dit beginsel niettemin
beslist dat geen rekening diende te
worden gehouden met de waardevermindering ten gevolge van het gewestplan
dat op 16 juli 1974 voorlopig is vastgesteld, op grond dat het koninklijk besluit
van 16 augustus 1975, dat tot de onteigening heeft beslist, de bevestiging van dat
gewestplan onmogelijk had gemaakt wat
de onteigende goederen betreft; daaruit
volgt dat het arrest niet alleen artikel 11
van de Grondwet, doch ook artikel 97
van de Grondwet schendt, door zijn
beslissing op een tegenstrijdige motivering te doen steunen :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zegt
« dat de onteigenende vennootschap
(thans eiseres) heeft doen kennen
dat de litigieuze percelen bij het
groengebied zijn ingedeeld ingevolge een gewestplan van de
gemeente Rixensart dat op 16 juli
1974 voorlopig is vastgesteld, en dat
zij reeds op 27 september 1974 de
toepassing van de spoedprocedure
heeft gevraagd voor de bouwwerken
,van_ 29 maart 1962,bJndende en ye_!orde- 1y~~ _ het zu~veringsstation in de
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Lasnevallei; dat de vergelijking van nooit zal worden verwezenlijkt en
die beide data en van die beide niet binnen drie jaar zal worden
maatregelen aantoont dat aan de bevestigd;
litigieuze
gronden een andere
Dat het middel niet kan worden
bestemming is gegeven dan deel uit aangenomen;
te maken van het groengebied zoals
eerder was voorgesteld en dat het
koninklijk besluit van 16 augustus
1975, dat tot de onteigening heeft
beslist, de bevestiging van het
Om die redenen, verwerpt de
antwerp van gewestplan onmogelijk voorziening; veroordeelt eiseres in
heeft gemaakt wat de onteigende de kosten.
goederen betreft »;
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat op 17 mei 1977 het
antwerp van gewestplan van 16 juli
1974 geen bindende kracht had,
omdat het niet binnen drie j aar bij
koninklijk besluit is bevestigd, maar
dat, wat de aan verweerder toebehorende gronden betreft, het koninklijk besluit van 16 augustus 1975,
waarbij de onteigening is toegestaan, de gevolgen heeft doen
ophouden van het op 16 juli 1974
voorlopig vastgesteld gewestplan dat
nooit zal worden verwezenlijkt en
niet binnen drie jaar zal worden
bevestigd;

12 januari 1984 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelifkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaten: mrs.
Bayart en De Bruyn.
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1° BENELUX

Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

BENELUX-VERDRAG
INZAKE TEKENINGEN OF MODELLEN VRAAG OM UITLEGGING VAN DE EENVORMIGE
BENELUXWET, BIJLAGE BIJ DAT
VERDRAG
BEVOEGDHEID
VAN
HET
BENELUX-GERECHTSHOF.

W at het tweede Of1derdeel betreft :
Overwegende dat, bij de vaststelEN
ling van de vergoeding uit hoofde 2° NIJVERHEIDSTEKENINGEN
-MOD ELLEN
BENELUX-VERDRAG
van een onteigening te algemenen
INZAKE TEKENINGEN OF MODELLEN nutte, geen rekening mag worden
VRAAG OM UITLEGGING VAN DE EENVORgehouden met de meerwaarde van
MIGE
BENELUXWET,
BIJLAGE BIJ DAT
het onteigende goed die voortvloeit
VERDRAG
BEVOEGDHEID
VAN
HET
uit de onteigening zelf of uit de
BENELUX-GERECHTSHOF.
uitvoering van werken waarvoor de
onteigening is toegestaan;
3° BENELUX - VERDRAG BETREFFENDE
Dat die regel niet wordt miskend
DE INSTELLING EN HET STATUUT VAN EEN
en evenmin wordt betwist door de
BENELUX-GERECHTSHOF, ART. 6 - VRAAG
rechter die, zoals ten deze, oordeelt
OM UITLEGGING VAN EEN BEPALING VAN
HET
BENELUX-VERDRAG
INZAKE TEKEdat geen rekening dient te worden
NINGEN OF MODELLEN VRAAG OPGEgehouden met de minderwaarde ten
WORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE
gevolge van een antwerp van
AANHANGIGE ZAAK - VERPLICHTING VAN
gewestplan, op grond dat het
HET HOF.
koninklijk besluit waarbij de onteigening is toegestaan, de gevolgen 1o en 2o Krachtens art. 10 Beneluxheeft doen ophouden van het voorVerdrag
inzake
tekeningen
of
modellen, ondertekend te Brussel op
lopig vastgesteld gewestplan dat
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25 oktober 1966, goedgekeurd bij de
wet van 1 dec. 1970 en in werking
getreden op 1 januari 1974, neemt het
Benelux-Gerechtshof
kennis
van
vragen om uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of
modellen, die op 1 januari 1975 in
werking is getreden en als bijlage bij
dat Verdrag is gevoegd.
3° Wanneer een vraag om uitlegging van

een bepaling van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen,
die op 1 januari 1975 is in werking
getreden en als bijlage gevoegd bij het
Benelux-Verdrag inzake tekeningen of
modellen, ondertekend te Brussel op
25 oktober 1966, goedgekeurd bij de
wet van 1 december 1970 en in
werking getreden op 1 januari 1974,
voor het Hoi van Cassatie wordt opgeworpen, zal dit Hoi, in de regel, die
vraag aan het Benelux-Gerechtshof
moeten voorleggen.
(ANCIENS ETABLISSEMENTS JEAN DELVAUX N.V.
T. D.B.L. BELGIUM N.V., UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6991)

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 4.1.a, 14.1, 15 en 16
van de Eenvormige Beneluxwet inzake
tekeningen en modellen, gehecht in
bijlage bij het Benelux-Verdrag van
25 oktober 1966 inzake tekeningen of
modellen, goedgekeurd bij de wet van
1 december 1970 en, voor zoveel nodig,
van artikel 1 van die wet en van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, om afwijzend te
beschikken op de rechtsvordering van
eiseres
tegen
verweerster
wegens
inbreuk op de modellen die voor de
Benelux
werden
gedeponeerd
op
13 januari 1976 onder de nrs. 01556 01/02
en 03 en om, op verweersters tegenvordering, de genoemde depots nietig te
verklaren en de doorhaling van hun
inschrijving uit te spreken, erop wijst
dat door het « depot van een dergelijke
tekening of een dergelijk model geen
uitsluitend recht wordt verkregen indien

het niet nieuw is, dat wil zeggen
wanneer op enig tijdstip van de periode
van vijftig jaren, voorafgaande aan de
datum van het depot of aan de datum
van voorrang welke voortvloeit uit het
Verdrag van Parijs, een voortbrengsel
dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de
gedeponeerde tekening of het gedeponeerd model, dan wel daarmede slechts
ondergeschikte verschillen vertoont in de
belanghebbende kring van nijverheid of
handel van het Beneluxgebied bekendheid heeft genoten ''• en beslist dat zulks
ten deze het geval is, op grond dat " de
litigieuze tegel waarop eiseres beweert
een uitsluitend recht te bezitten, reeds
sinds 1972, wat betreft het nieuwe uiterlijk voortvloeiend uit de bijzondere kleur
van de grondstof en het geborsteld uiterlijk, is ontwikkeld; dat die tegel reeds in
1972 op grote schaal is aangewend bij de
bestrating van Louvain-la-Neuve; dat hij
feitelijke bekendheid heeft genoten in de
belanghebbende kring van nijverheid en
handel van het Beneluxgebied, in die
mate dat het Design Center hem in 1974
een notoire onderscheiding, het Gouden
Teken van de Industrial Design, heeft
toegekend »,

terwijl, in de zin van artikel 4.1.a van
de Eenvormige Beneluxwet, het model
feitelijke bekendheid moet hebben
genoten in de belanghebbende kring van
nijverheid of handel van het Beneluxgebied, wat een bekendheid in het gehele
Beneluxgebied impliceert; het arrest
door enkel erop te wijzen dat « die tegel
reeds op grote schaal is aangewend bij
de bestrating van Louvain-la-Neuve »,
welke toestand in Belgie is gelokaliseerd,
en « dat het Design Center hem in 1974
een notoire onderscheiding, het Gouden
Teken van het Industrial Design, heeft
toegekend ''• welke gebeurtenis door het
arrest niet wordt gelokaliseerd, daaruit
niet wettig kon afleiden dat er een feitelijke bekendheid is in de belanghebbende kring van nijverheid en handel
van het Beneluxgebied, zonder de in het
middel aangewezen wetsbepalingen (met
uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet) te schenden; het arrest,
althans, nu het nalaat de motieven aan
te geven op grond waarvan de in Belgie
gelokaliseerde toestand en de gebeurtenis die door het arrest niet wordt gelokaliseerd, zouden leiden tot of wijzen op
een algemene bekendheid in de belanghebbende kring van nijverheid of handel
van het Beneluxgebied helemaal niet
met redenen is omkleed, wat een schen-
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ding uitmaakt van artikel 97 van de
Grondwet; het bovendien niet antwoordt
op de aanvullende conclusie in hoger
beroep van eiseres, ten betoge dat de
genoemde gegevens, de plaats Louvainla-Neuve en het Gouden Teken van Industrial Design, niet voldoende zijn om
de algemene bekendheid in de Benelux
aan te tonen als vereist bij artikel 4 van
de eenvormige wet; dat gebrek aan
antwoordt een andere schending van
artikel 97 van de Grondwet uitmaakt :

I. In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 14.1,
15 en 16 van de Eenvormige Beneluxwet
inzake
tekeningen
of
modellen :
Over de grand van niet-ontvankelijk-

heid, door verweerster tegen het middel
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
middel niet ontvankelijk is omdat het
niet aangeeft waarin die wetsbepalingen
geschonden zijn :

Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarin het arrest die bepalingen zou hebben geschonden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
II. In zoverre het middel de schending van artikel 97 van de Grondwet
aanvoert :
Overwegende dat, enerzijds, het
arrest wij st op de gevallen waarin
volgens artikel 4.l.a van de Eenvormige Beneluxwet het verkrijgen van
een uitsluitend recht door het depot
is uitgesloten omdat de tekening of
het model niet nieuw is, en verder
zegt « dat zulks ten deze het geval
is, aangezien de litigieuze tegel
sinds 1972 is ontwikkeld (en) reeds
sedert 1972 op grote schaal werd
aangewend bij de bestrating van
Louvain-la-Neuve , en « dat het
Design Center hem in 1974 een
notoire onderscheiding, het Gouden
Teken van de Industrial Design,
heeft toegekend »;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest de niet-omstandige conclusie
van eiseres, die enkel betoogde dat
« de door (verweerster) aangevoerde
gegevens niet voldoende zijn om _de

algemene bekendheid in de Benelux
aan te tonen als vereist bij die bepaling >>, beantwoordt door een beslissing welke die bewering weerspreekt met vermelding van de
vorenvermelde concrete en precieze
vaststellingen waarop ze gegrond is;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
III. In zoverre het middel de
schending aanvoert van artikel 4.l.a
van de Eenvormige Beneluxwet en,
voor zoveel nodig, van artikel 1 van
de wet van 1 december 1970
houdende goedkeuring van het
Benelux-Verdrag :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat
eiseres, ten einde zich het uitsluitend gebruik ervan te reserveren,
materialen in warenbeton met een
bijzondere kleur, « Blanc de
Bierges >> genaamd, omvattende een
tegel van 14 x 14 em in datzelfde
materiaal, op 11 juli 1972 ter griffie
van de Arbeidsrechtbank te Nijvel,
op 5 november 1973, 4 april 1974 en
30 december 1974 bij de Wereldorganisatie
voor
de
Intellectuele
Eigendom, op 30 december 1975 bij
het Ministerie van Economische
Zaken, en onder de nrs. 0155601,
0155602 en 0155603 op 13 januari
1976 bij het Benelux Bureau voor
Tekeningen of Modellen te 'sGravenhage had gedeponeerd, en
dat verweerster in Belgie voortbrengselen invoert die door een
Nederlandse maatschappij worden
vervaardigd, met name een bepaald
soort tegel in betonwaren;
Overwegende dat eiseres, nu zij
meent dat de door verweerster ingevoerde tegel dezelfde is als die
welke het voorwerp van de verschillende depots is geweest, verweerster
heeft gedagvaard ten einde haar
verbod te doen opleggen om met
industrieel of commercieel oogmerk
voortbrengselen die hetzelfde uiterlijk vertonen als de gedeponeerde
modellen, te vervaardigen, in te
_voer~Il' te koo12 aan te bieden, te_
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verhuren, te huur aan te bieden, ten
toon te stellen, te leveren, te
gebruiken of in voorraad te hebben
voor een van die doeleinden;
Overwegende dat het arrest, enerzijds, de rechtsvordering wegens
namaak tegen verweerster aanneemt in zoverre zij gegrond is
op « vroegere » modellen, dat wil
zeggen modellen die voor de inwerkingtreding van de Eenvormige
Beneluxwet zijn gecreeerd, en die
op 11 juli 1972 ter griffie van de
Arbeidsrechtbank te Nijvel en op
30 december 1975 ter bevestiging bij
het Benelux Bureau zijn gedeponeerd, en, anderzijds, de oorspronkelijke vordering afwijst in zoverre zij
gegrond is op de Benelux-modellen
0155601, 0155602 en 0155603 die op
13 januari 1976 zijn gedeponeerd, en
de nietigverklaring van die Beneluxdepots en hun doorhaling uitspreekt;
Overwegende dat artikel 4.1.a van
de Eenvormige Beneluxwet inzake
tekeningen of modellen, die op
1 januari 1975 in werking is
getreden, en in bijlage gehecht bij
het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen, ondertekend te
Brussel op 25 oktober 1966, goedgekeurd bij de wet van 1 december
1970 en in werking getreden op
1 januari 1974, bepaalt dat << door
het depot van een tekening of model
geen
uitsluitend
recht
wordt
verkregen indien de tekening of het
model niet nieuw is, dat wil zeggen
wanneer op enig tijdstip van de
periode van vijftig jaren, voorafgaande aan de datum van het depot
of aan de datum van voorrang,
welke voortvloeit uit het Verdrag
van Parijs, een voortbrengsel dat
hetzelfde uiterlijk vertoont als de
gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel daarmede
slechts ondergeschikte verschillen
vertoont in de belanghebbende
kring van nijverheid of handel van
het Beneluxgebied feitelijke bekendheid heeft genoten »;
Overwegende dat het arrest zegt
dat << zulks ten deze het geval is
aangezien de litigieuze tegel waarop,

(eiseres) beweert een uitsluitend
recht te bezitten, reeds sinds 1972,
wat betreft het nieuwe uiterlijk
voortvloeiend uit de bijzondere
kleur van de grondstof en het geborsteld uiterlijk, is ontwikkeld, dat die
tegel reeds in 1972 op grote schaal
is aangewend bij de bestrating van
Louvain-la-Neuve, dat hij feitelijke
bekendheid heeft genoten in de
belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied in die mate dat het Design
Center hem in 1974 een notoire
onderscheiding, het Gouden Teken
van de Industrial Design heeft
toegekend »;
Overwegende dat in het middel
wordt beweerd dat, in de zin van
artikel 4.1.a van de Eenvormige
Beneluxwet, de feitelijke bekendheid die het model heeft genoten,
moet hebben bestaan in de belanghebbende kring van handel van het
Beneluxgebied, wat een bekendheid
in het gehele Beneluxgebied zou
impliceren, en dat het arrest, door
enkel erop te wijzen dat die bekendheid zou hebben bestaan in een
bepaalde plaats in Belgie, Louvainla-Neuve, en in de vorm van een
eervolle onderscheiding die in een
niet nader bepaalde plaats is toegekend, bovenvermelde bepaling
schendt;
Overwegende dat het middel
derhalve de twee hierna gestelde
vragen van uitlegging doet rijzen,
die aan het Benelux-Gerechtshof
moeten worden voorgelegd;

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep in zoverre het middel
dat tot staving daarvan is voorgesteld, aan het arrest verwijt de artikelen 14.1, 15, 16 van de Eenvormlge
Beneluxwet en 97 van de Grondwet
te hebben geschonden; voor het
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verdaagt de zaak tot het BeneluxGerechtshof bij wijze van preju1' KAMER - 13 januari 1984
diciele beslissing uitspraak heeft
gedaan over de twee volgende
vragen die verband houden met de
uitlegging van artikel 4.l.a van de 1° VOORZIENING IN CASSATIE
DIRECTE BELASTINGEN - INKOMSTENBELASEenvormige Wet, in bijlage gehecht
TINGEN - BEROEP TEGEN EEN BESLISSING
bij het Benelux-Verdrag inzake
VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN tekeningen of modellen : 1o << BeteBEROEP DOOR DE
RECHTER
TARDIEF
kent het begrip feitelijke bekendVERKLAARD - EINDBESLISSING - VOORZIEheid "in de belanghebbende kring
NING IN CASSATIE TOELAATBAAR.
van nijverheid of handel van het
Beneluxgebied ", in de zin van die 2° INKOMSTENBELASTINGEN - BEbepaling, dat een bekendheid over
ROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP het gehele Beneluxgebied is vereist,
UITSPRAAK OP DAT BEROEP VERZET
TEGEN DAT ARREST - NIET ONTVANKEL!JK
of is een bekendheid op een of
VERZET.
meer plaatsen van dat gebied
voldoende? »; 2° << Kan "feitelijke
Het arrest van het hof van beroep dat
bekendheid in de belanghebbende 1' een
beslissing van de directeur der
kring van nijverheid of handel van
belastingen inzake inkomstenbelashet Beneluxgebied ", in de zin van
tingen tardief verklaard, is een
die bepaling, worden afgeleid
eindbeslissing, in de zin van art. 1077
a) aileen al uit een toestand die of
Ger.W.
een feit dat in een van de Beneluxstaten
is
gelokaliseerd
(zoals 2' Naar luid van art. 286, tweede lid,
W.I.B. wordt het arrest, dat is uitgebijvoorbeeld het gebruik op grote
sproken op het beroep van de belasschaal van een tekening of model in
tingschuldige tegen de beslissing van
een plaats van een van de Beneluxde directeur der directe belastingen, in
staten) ?; b)
aileen al uit een
elk geval geacht op tegenspraak te zijn
toestand die of een feit dat niet
gewezen; dat arrest is, derhalve, niet
gelokaliseerd is (bijvoorbeeld het
vatbaar voor verzet.
feit dat aan een tekening of model
een notoire onderscheiding is toegeSTAAT MIN. V.
kend} ?; c) uit een toestand die of (WERKERS T. BELGISCHE
FINANCIEN)
een feit dat gelokaliseerd is in een
van de Beneluxstaten (zoals bijvoorARREST
beeld het gebruik op grote schaal
van een tekening of model in een
(A.R. nr. F 1113 N)
plaats van een van de Beneluxstaten) samen met een niet gelokaliHET HOF;
Gelet op de
seerde toestand of een niet gelokali- bestreden arresten, achtereenvolseerd feit (zoals bijvoorbeeld het gens op 12 mei 1980 en op 4 januari
toekennen van een notoire onder- 1983 door het Hof van Beroep te
scheiding aan een tekening of Antwerpen gewezen;
model)? »; houdt de kosten aan; zegt
dat het arrest bindend is voor de
Universite Catholique de Louvain.
I. Wat betreft de voorziening
tegen het eerstgenoemde arrest :
12 januari 1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en Delahay.

Overwegende dat dit arrest het
beroep van eiser tegen de beslissing
van de directeur tardief verklaart
en derhalve een eindbeslissing is in
de zin van artikel 1077 van het
Gerechtelijk Wetboek;
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Overwegende dat de voorziening
niet is ingesteld binnen de termijn
van drie maanden na de kennisgeving van het bestreden arrest, overeenkomstig artikel 289, tweede lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
II. Wat betreft de voorziening
tegen het laatstgenoemde arrest :
Overwegende dat dit arrest het
verzet van eiser tegen het eerstgenoemde arrest ontoelaatbaar verklaart;
Over het middel, hieruit afgeleid dat
requirant, bij deurwaardersexploot van
13 november 1980, verzet betekende
tegen het arrest van 12 mei 1980 en bij
arrest van 4 januari 1983, op tegenspraak geveld, dit verzet niet toelaatbaar
verklaard werd; daarbij ingeroepen werd
dat artikel 286 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen aan de griffie
opdraagt de oproeping te zenden aan de
in het beroep opgegeven woonplaats; het
arrest verder vaststelt dat in het
verzoekschrift tot voorziening als woonplaats werd opgegeven : Berchem,
Maloustraat 2; de brief verstuurd ingevolge artikel 286 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen
aan
voormeld
adres werd verzonden; de bedoeling van
de wetgever, in artikel 286 van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen,
klaarblijkelijk is te vermijden dat de
Belgische Staat en/of de griffier van
ambtswege opzoekingen zouden moeten
doen naar de woonplaats van appellant
op het ogenblik van de verzending van
de aangetekende brief;
terwijl, eerste onderdeel, ter zake noch
de Belgische Staat noch de griffie enige
opzoeking moest doen naar deze woonplaats, nu requirant zijn nieuwe woonplaats zelf aan de griffie tijdig had
kenbaar
gemaakt;
derhalve
een
verkeerde toepassing gemaakt wordt in
bedoeld arrest van artikel 286 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
vermits het de bedoeling van de
wetgever niet kan geweest zijn aan het
hof van beroep toe te laten een tegensprekelijke uitspraak te vellen, wanneer
het bleek dat enerzijds de oproeping
requirant niet bereikt had, en anderzijds
requirant tijdig zijn adreswijziging aan

de griffie van het hof van beroep had
medegedeeld;
tweede onderdeel, het Hof van Beroep
te Antwerpen in zijn arrest van
4 januari 1983 artikel 97 van de
Grondwet schendt bij gebrek aan motivering, nu in de akte van verzet van
requirant, betekend op 13 januari 1980,
duidelijk gesteld werd : " Dat de griffie
van het Beroepshof door Werkers in
kennis was gesteld dat hij niet meer
woonachtig was op het adres Maloustraat 2, te Berchem >>; het bestreden
arrest deze motivering nergens beantwoordt, zodat er gebrek aan motivering
is; requirant daarenboven in dezelfde
akte van verzet van 13 maart 1980
gesteld had dat de oproeping tot
verschijnen niet rechtsgeldig gebeurd is
vermits, zoals in gezegde akte van verzet
te lezen staat : « ... de omslag verzending
tot verschijning van 4 februari 1980
aangetekend
verzonden
werd
op
5 februari 1980 en reeds terug gezonden
op 7 februari 1980, volgens stempels
vermeld op de omslag >>; verder in
dezelfde akte van verzet ingeroepen was
dat een aangetekende zending veertien
dagen ter beschikking van de geadresseerde op het postkantoor moet liggen
(ministerieel besluit van 12 januari 1870,
artikel 80, § 1); ook deze motivering door
het arrest van 4 januari 1983 over het
hoofd gezien wordt, zodat hier ook een
gebrek aan motivering is, zijnde inbreuk
op artikel 97 van de Grondwet, en
eveneens een inbreuk op artikel 286 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, vermits uit wat voorafgaat blijkt
dat de oproeping niet rechtsgeldig
verstuurd werd :

Overwegende dat het middel
betoogt dat het arrest van het hof
van beroep van 12 mei 1980 vatbaar
zou zijn voor verzet omdat de in
artikel 286, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen voorgeschreven oproeping te
zijnen aanzien niet regelmatig zou
zijn geweest, het hof van beroep
althans op zijn conclusie desaangaande niet zou hebben geantwoord;
Overwegende dat een arrest,
gewezen op het beroep van een
belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur, krachtens
artikel 286, tweede lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen « in elk geval
(in het
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Frans : dans tous les cas) geacht (" VAN KERKHOVE EN GILSON ' N.V. T. OPENwordt op tegenspraak te zijn BAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
gewezen, hetgeen insluit dat verzet WELZIJN TE OUDENAARDE; OPENBAAR
CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
nimmer mogelijk is; dat het hof van TE
OUDENAARDE T. " VAN KERKHOVE EN
beroep derhalve wettig beslist dat
GILSON ' N.V.)
het verzet van eiser tegen het eerst
gewezen arrest niet ontvankelijk is
De heer procureur-generaal Krings
en
niet
nader
behoefde
te heeft
in substantie gezegd:
antwoorden op de conclusie van
In geding is een aannemingscontract
eiser omtrent de regelmatigheid van
betreffende het oprichten van een gede vorenbedoelde oproeping;
bouw voor rekening van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
te Oudenaarde.
De vordering van de N.V. Van Kerkwerd
ten
dele
toegewezen.
Om die redenen, verwerpt de hove
Sommige posten werden dus afgewezen.
voorzieningen; veroordeelt eiser in
Tegen die beslissing doen beide
de kosten.
partijen middelen gelden.
13 januari 1984 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaat :
mr. Claeys Bouuaert.

Nr. 247
1'
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OVEREENKOMST -

AANNEMINGSOVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - SCHADEVERGOEDING - BEGRIP.

Onwettig is de beslissing waarbij de
vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van een beding
van een aannemingsovereenkomst,
met name tot aanpassing van de
bedongen prijs aan de muntontwaarding, wordt afgewezen op de enkele
grand dat, Juidens art. 1153 B. W:
inzake
verbintenissen
die
alleen
betrekking hebben op het betalen van
een bepaalde geldsom, de schadevergoeding wegens vertraging in de
uitvoering in principe beperkt is tot de
wettelijke interest (1).
------------------(
(1) Zie Cass., 27 juni 1974 (A.C., 1974, 1222);
zie ook FLAMME, GRAND RY en MATHE!,

Commentaire pratique l'elatif a la reglementatwn des marches publics, 4de uitg., biz. 550

e.v

I. Wat de voorziening van de N.V. Van
Kerkhove en Gilson betreft :
Eiseres voert vier middelen aan.
Wat het eerste middel betreft:
Eiseres voert aan dat het arrest de
bewijskracht van het deskundigenverslag miskent, waar het beslist dat de
gevorderde schadevergoeding ten belope
van 1.655.000 frank wegens verlies op
rendement van arbeidskrachten niet
bewezen is omdat de deskundige niet
aantoont waarin dat verlies zou hebben
bestaan.
Eiseres stelt dat het deskundigenverslag integendeel wel aantoont waarin die
schade bestaat.
Het arrest beslist dat het om een
louter theoretische post gaat.
Het bewuste verslag komt tot het
besluit dat een verlies aan rendement
van 6,8 pet. aannemelijk lijkt en dat bij
gebrek aan vaste gegevens dit verlies
enkel moet toegepast worden op het
totaal bedrag van de uitgevoerde
werken; de deskundige zou hebben
overwogen dat er in onderhavig geval
ontegensprekelijk rendementsverlies op
arbeidskrachten vast te stellen is.
Het hof van beroep zegt dat de
deskundige niet aantoont waarin het
verlies zou hebben bestaan.
Wanneer men het betoog van de
deskundige aandachtig leest, komt men
tot dezelfde vaststelling. De deskundige
zegt namelijk wel dat het verlies ontegensprekelijk bestaat, maar bepaalt niet
hoe hij tot die bevmding komt.
Het m1ddel m1st feltelijke grondslag
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I

verlies, de commerciele schade, de fiscaWat het tweede middel betreft:
Het middel bestaat uit drie onder- le weerslag (3).
delen.
AI die posten moeten worden geraamd
en het gaat dus niet op te beweren dat
Het arrest heeft namelijk geweigerd in zulk geval een vaste som verschuldigd
rekening te houden met de muntdepre- is. Die som wordt pas bij het vonnis
ciatie, omdat de door laattijdige betaling bepaald en bij de bepaling ervan moet
van een geldsom ontstane schade de rechter rekening houden met al de
vergoed wordt door toekenning van componenten van de schade, d.i. o.m.
intresten.
ook met de gevolgen van de vertraging
In het eerste onderdeel voert eiseres of de stopzetting van de werken.
aan dat het ten deze niet ging om een
Het gaat in dat geval om de toepassing
geldsom die verschuldigd was, doch om van de artt. 1142 e.v. Burgerlijk Wetboek,
een schadevergoeding wegens vertraging krachtens welke bij niet-uitvoering van
van de aangenomen werken ten gevolge een contract (overeenkomst) de schuldvan contractuele fouten van verweerster. eiser aanspraak heeft op schadevergoeding. Op die regel wordt uitzondering
Het onderdeel lijkt gegrond. Bij het gemaakt wanneer die niet uitgevoerde
bepalen van de vergoeding voor schade verbintenis betrekking heeft op een
geleden ten gevolge van de foutieve vaste som. In dat geval bepaalt de wet
uitvoering van een contract, slaat de zelve dat de schadevergoeding bestaat
schuldvordering niet op een geldsom die uit intresten. Dit brengt dan ook mede
van meet af aan bestaat, maar gaat het dat, nu de rechter de schade bepaalt op
·om een schuldvordering wegens geleden de dag waarop hij uitspraak doet, de
schade die de rechter dient te bepalen op vordering van de schuldeiser pas op die
de dag waarop hij uitspraak doet.
dag uit een vaste som bestaat en
Het arrest is in dat opzicht zeer derhalve slechts van die dag af gerechtesummier gemotiveerd. Het beperkt zich lijke interesten verschuldigd zijn.
ertoe te beslissen dat, bij de berekening
Het arrest heeft kennelijk de twee
van de ten gevolge van de vertraging der toestanden verward.
werken door de aannemer geleden
Het onderdeel is gegrond.
schade, geen rekening hoeft gehouden te
Het tweede onderdeel sluit bij het
worden met muntdepreciatie. De schade
ten gevolge van laattijdige betaling van eerste aan en is bijgevolg eveneens
een vaste geldsom wordt vergoed door gegrond.
toekenning van intresten.
Het derde onderdeel klaagt erover dat
het vonnis op tegenstrijdige, duistere en
Het Hof heeft reeds soortgelijke dubbelzinnige motieven is gesteund.
vragen behandeld o.m. in het arrest van
Dit onderdeel is evenwel bij gebrek
27 juni 1974 (2).
aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
U hebt toen beslist dat de rechter zich Het verwijt van tegenstrijdigheid staat
op de dag van de uitspraak moet stellen geenszins gelijk met dat van dubbelzinom de schade te bepalen en dat de nigheid. Eiseres had ten minste uitleg
schade wegens het stilleggen van de moeten geven. Een loutere bewering
werken niet bestaat uit monetaire depre- volstaat niet. Overigens mag de grief van
ciatie, doch wei uit de verhoogde kosten dubbelzinnigheid niet uitsluitend op
die de aannemer moet betalen, o.m. schending van artikel 97 van de
de verzwaring van de algemene adminis- Grondwet gestoeld zijn.
tratiekosten, de verzwaring van de algeWat het derde middel betreft:
mene bouwplaatskosten, de immobilisaHet derde middel beroept zich op
tie van het materieel, het verlies van schending van artikel 97 van de
rendement op arbeidskrachten, het ren- Grondwet.
dementsverlies op de planning, de kosEiseres betoogt dat op haar conclusie,
ten die verbonden zijn aan het stopzetten en het hervatten van de werkzaam- waarbij zij schadevergoeding wegens
heden op de bouwplaats, de reele salaris- fiscaal verlies vorderde, niet werd geantverhogingen en prijsverhogingen van de woord.
materialen, de winstderving of industrie- 1------------------(2) A.C., 1974, 1222; Bull. en Pas., 1974, I,
1128.

(3) FLAMME, GRAND RY en MATHE!, Praktische
commentaar bij de reglementering van de
overheidsovereenkomsten, 4e druk, biz. 550
e.v.
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Het arrest beslist te dien aanzien dat
de verhoging van de belastingdruk geen
verband houdt met de vertraging der
werken en dat de schade die daardoor
zou berokkend zijn van verschillende
factoren afhangt o.m. van winst of
verlies in het jaar van aangifte, die op
heden niet vaststaan.
Eiseres voerde evenwel aan dat de
fiscale weerslag veroorzaakt werd door
het feit dat de totale schadevergoeding
ineens zal moeten betaald worden en zo
zal belast worden, terwijl de betaling
van die sommen normaal moet gespreid
zijn over verschillende jaren.
Als men bedoelde conclusie nagaat,
stelt men echter vast dat eiseres uit die
beschouwingen
geen
rechtsgevolgen
afleidde. In feite was dit, zoals eerder al
werd opgemerkt, slechts een argument
tot staving van de stelling.

Wat het tweede onderdeel betreft:
Hier voert eiseres aan dat het feit dat
nalatigheidsintresten werden bedongen
geenszins uitsluit dat vergoedende
intresten mogen worden toegekend
vanaf het ontstaan van de schade.
Het arrest beslist echter in genen dele
dat het beding van nalatigheidsintresten
het toekennen van vergoedende intresten uitsluit.
Het middel berust dus op een onjuiste
interpretatie van het arrest en mist feitelijke grondslag.
II. Wat de voorziening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn betreft:

Er wordt een middel aangevoerd, met
beroep op schending van artikel 97
Grondwet.
Eiseres betoogde in haar conclusie dat
Wanneer derhalve het arrest beslist bij de bepaling van het aantal dagen
dat er tussen de vertraging van de vertraging rekening moest worden
werken en de geleden schade geen gehouden met veertien verlotaagen, wat
verband bestaat, dan heeft het arrest op de deskundige niet had gedaan.
Eiseres bepaalde evenwel niet waarom
de stelling van eiseres geantwoord en de
met die verlofdagen rekening moest
redenen van zijn stelling gegeven.
Het middel kan dus niet worden worden gehouden.
Het arrest heeft echter op die
aangenomen.
conclusie impliciet doch zeker geantwoord, nu het beslist dat, in overeenWat het vierde middel betreft :
Dit middel houdt verband met de stemming met de deskundige, het aantal
vordering tot het bekomen van vergoe- dagen op 1184 moest worden bepaald.
dende intresten op het bedrag van de Het heeft dus de stelling van de deskundige aanvaard en meteen de stelling van
schadevergoeding.
eiseres verworpen. Het hoefde de reden
Het arrest verwerpt die vordering op van die verwerping niet op te geven, nu
grond dat vergoedende intresten niet eiseres haar stelling evenmin had
kunnen toegekend worden nu het hier verantwoord.
gaat om een geschil op contractuele
Het middel mist derhalve feitelijke
basis en vergoedende intresten thuishoren in de buitencontractuele sfeer. Wel grondslag.
Besluit: Cassatie op de voorziening
zijn gerechtelijke intresten verschuldigd.
Het middel bestaat uit twee onder- van de N.V. Van Kerkhove-Gilson, doch
uitsluitend op het tweede middel en
delen.
binnen de perken ervan. Verwerping
voor het overige.
Wat het eerste onderdeel betreft:
Eiseres meent recht te hebben op
ARREST
vergoedende intresten vanaf de datum
van het ontstaan van de schade ook als ·
(A.R. nrs. 3593 en 3696)
het gaat om de niet-naleving van
contractuele verplichtingen. Zij beroept
HET HOF;
Gelet op het
zich op schending van de artt. 1153, 1907
Burgerlijk Wetboek en 2 van de wet van bestreden arrest, op 23 oktober 1981
door het Hof van Beroep te Gent
5 mei 1865.
Geen van die bepalingen heeft gewezen;
evenwel betrekking op het verschuldigd
Overwegende dat beide voorziezijn van vergoedende intresten.
ningen gericht zijn tegen hetzelfde
Het onderdeel is derhalve niet ontvan- arrest, zodat het past ze samen te
kelijk.
voegen;

-
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I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Van Kerkhove en
Gilson :

aannemingen van werken, leveringen en
transporten voor rekening van de Staat
en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest de door eiseres
gestelde vraag om principieel de post
Over het eerste middel, afgeleid uit de vergoeding wegens muntdepreciatie pro
sehending van de artikelen 1319, 1320 en memorie toe te kennen, verwerpt op
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
grond dat bij de berekening van . de
doordat het arrest de door eiseres schade door de aannemer geleden ten
gevorderde sehadevergoeding ten belope gevolge van de vertraging van de werken
van 1.655.111 frank wegens verlies op geen rekening client gehouden te worden
rendement van arbeidskrachten ver- met muntdepreciatie; dat de schade door
werpt op grond dat de expert niet laattijdige betaling van een vaste
aantoont waarin het verlies zou bestaan geldsom vergoed wordt door toekenning
hebben, zodat deze !outer theoretisehe ·van interest,
post afgewezen wordt,
terwijl, eerste onderdeel, de vordering
terwijl de gereehtelijke deskundige in van eiseres strekte tot sehadevergoeding
zijn verslag geoordeeld heeft : dat een ten laste van verweerder wegens vertraverlies aan rendement ad 6,8 pet. als ging van de aangenomen werken ten
aannemelijk aangezien kon worden; dat gevolge van eontractuele fouten van
bij gebrek aan vaste gegevens dit verlies verweerder; dientengevolge het bedrag
enkel moest toegepast worden op het van de sehadevergoeding te bepalen
totaal bedrag uitgevoerde werken bij de bleef tot op het ogenblik van de
eindafrekening, verminderd met het uitspraak en het geenszins om een
bedrag van de uitgevoerde werken bij de verbintenis ging waarvan de hoegrootgedeeltelijke voorlopige aanvaarding, heid in geld vooraf bepaald was, zodat
zodat het rendementsver!ies 24.334.874 x het arrest ten onrechte met de schade
6,8 pet.
1.655.111 frank is; na de voortspruitende uit muntontwaarding
geen rekening houdt (schending van de
bemerkingen, de deskundige nog sehrijft artikelen 1142, 1147, 1149, 1895 van het
dat er in huidig geval ontegensprekelijk Burgerlijk Wetboek en 15, C. van de
rendementsverlies op arbeidskraehten bijlage tot het koninklijk besluit van
vast te stellen is; derhalve de deskundige 5 oktober 1955);
in zijn verslag wei heeft aangetoond
tweede onderdeel, eiseres in haar op
waarin het verlies op arbeidsrendement
bestond
en
het
geenszins
heeft 10 november 1978 neergelegde conclusie,
besehouwd als !outer theoretiseh, zodat onder verwijzing naar het gerechtelijk
het arrest de bewijskraeht van dit deskundigenverslag, stelde dat de schade
uit de muntontwaarding ontstaan, moest
verslag miskent :
geschat worden vanaf 10 november 1965,
datum waarop de schade was ontstaan,
Overwegende dat het arrest niet en rekening houdend met het op het
zegt dat de expert het rendements- ogenblik van de uitspraak geldend indexverlies op arbeidskrachten louter eijfer van de kleinhandelsprijzen; de
theoretisch heeft genoemd, maar deskundige in zijn verslag aanneemt dat
wel dat hij niet nader bepaalt eiseres in januari 1966 normaal over de
waarin dat verlies bestaat, dat wil gelden had moeten kunnen besehikken
zeggen welke de elementen ervan en, wegens muntontwaarding sindsdien,
zijn; dat het arrest aldus van het een sehadevergoeding berekent van
1.165.279 frank; het arrest dan ook ten
deskundigenverslag geen uitlegging onrechte de vraag van eiseres om deze
geeft die met de bewoordingen vordering pro memorie op te nemen,
ervan niet verenigbaar is;
verwerpt (schending van de
artiDat het middel feitelijke grand- kelen 1142, 1147, 1149 van het Burgerlijk
Wetboek en 15, C. van de bijlage tot het
slag mist;
koninklijk besluit van 5 oktober 1955);
derde onderdeel, het in aile geval niet
Over het tweede middel, afgeleid uit
de sehending van de artikelen 1142, 1147, mogelijk is uit te maken of het
1149, 1895 van het Burgerlijk Wetboek, bestreden arrest de vordering verwerpt
15, C, van de bijlage tot het koninklijk omdat de muntontwaarding niet voor
besluit van 5 oktober 1955 tot regeling vergoeding vatbaar is, of omdat haar
van de overeenkomsten betreffende de vergoeding begrepen is in de toegekende

I
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540 ging in principe beperkt tot de
wettelijke interest;

interest; deze motieven tegenstrijdig
duister en dubbelzinnig zijn (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres schadevergoeding heeft gevorderd wegens
het niet-nakomen van de aannemingsovereenkomst door verweerder, met name door vertraging bij
de bouw van een ziekenhuis, door
de schuld van verweerder, en onder
verwijzing naar het deskundigenverslag concludeerde dat de schade uit
muntontwaarding ontstaan, moest
geschat worden vanaf de datum
waarop de schade was ontstaan en
rekening houdend met het op het
ogenblik van de uitspraak geldend
indexcijfer van de kleinhandelsprijzen; dat de deskundige in zijn
verslag aanneemt dat eiseres in
januari 1966 normaal over de gelden
had moeten kunnen beschikken en,
wegens muntontwaarding sindsdien,
een schadevergoeding berekent van
1.165.279 frank; dat het arrest, dat
op andere plaatsen de door de
expert berekende schadebedragen
overneemt,
vergoeding
wegens
muntontwaarding ontzegt met de
enkele overweging dat << de schade
door laattijdige betaling van een
vaste geldsom wordt vergoed door
toekenning van interesten » en
aldus alle sommen die het toewijst,
beschouwt als betaling van een
vooraf bepaalde geldsom;
Overwegende dat, luidens artikel
1142 van het Burgerlijk Wetboek,
iedere verbintenis om iets te doen of
niet te doen wordt opgelost in schadevergoeding, indien de schuldenaar
de verbintenis niet nakomt; dat,
luidens artikel 1149 van hetzelfde
wetboek, de bedoelde schadevergoeding bestaat in het verlies dat de
schuldeiser heeft geleden en de
winst die hij heeft moeten derven;
dat onder meer artikel 1153 van
hetzelfde wetboek daarop uitzondering maakt en inzake verbintenissen
die alleen betrekking hebben op het
betalen van een bepaalde geldsom,
de schadevergoeding wegens vertra-

Overwegende dat het arrest, door
enkel op grond van laatstgenoemde
bepaling een aanpassing aan de
muntontwaarding, gevorderd als
schadevergoeding wegens het nietnakomen van de aannemingsovereenkomst, te ontzeggen, de artikelen 1142, 1147 en 149 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat de onderdelen
gegrond zijn;

in

zoverre

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de door eiseres gevorderde schadevergoeding van
3.788.478 frank wegens fiscaal verlies uit
hoofde van vehroging van directe belastingen verwerpt op grand dat de verhoging van de belastingdruk geen verband
houdt met de vertraging van de werken
en dat de schade die daardoor zou berokkend geweest zijn van verschillende
factoren afhangt, onder meer algemeen
winst of verlies in het jaar van aangifte,
die heden niet vaststaan,
terwijl eiseres in haar op 10 november
1978 neergelegde conclusie staande hield
dat de fiscale weerslag eveneens veroorzaakt werd door het feit dat de totale
schadevergoeding ineens zal moeten
betaald worden en derhalve ook in
eenmaal zal moeten aangegeven worden
en zo zal belast worden, daar waar de
betaling van deze sommen normaal
moest gespreid worden over verschillende jaren; dat het bestreden arrest op
deze conclusie niet antwoordt, zodat het
arrest niet gemotiveerd is :

Overwegende dat eiseres in haar
conclusie weliswaar beweerde dat
zij ten gevolge van de vertraging in
eenmaal zou worden uitbetaald en
dus ook in eenmaal zou worden
belast, maar daaruit geen juridische
gevolgtrekking
afleidde
omtrent
enige reele verhoging van de belastingdruk op de vennootschap; dat de
rechters, die ter zake elk verband
tussen belastingdruk en vertraagde
uitbetaling ontkenden, op die enkele
bewering niet nader behoefden te
antwoorden;

-
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

betrekking hebben op vergoedende
rente;
Dat het onderdeel, zoals verOver het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135, weerder opwerpt, niet ontvankelijk
1153, 1156, 1907 van het Burgerlijk is;
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet
W at het tweede onderdeel bevan 27 juli 1934, 2 van de wet van 5 mei treft :
1865 betreffende de lening tegen interest,
Overwegende dat het arrest morazoals gewijzigd door het koninklijk
besluit nr. 147 van 18 maart 1935, toire rente toewijst en niet oordeelt
bekrachtigd door de wet van 4 mei 1936, dat enig beding van de overeenen door de wet van 30 juni 1970, alsook komst tusen partijen het toekennen
15, C, van de bijlage tot het koninklijk van compensatoire rente uitsluit;
besluit van 5 oktober 1955 tot regeling
Dat het onderdeel feitelijke grandvan de overeenkomsten betreffende de
aannemingen van werken, leveringen en slag mist;
transporten voor rekening van de Staat,
doordat het arrest de door eiseres·.
gevraagde interest op het bedrag van de
schadevergoeding verwerpt op grond dat
de vergoedende interest niet kan toegekend worden nu het hier gaat om een
geschil op contractuele basis en vergoedende interest thuishoort in de buitencontractuele sector,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres
gerechtigd is moratoire of vergoedende
interest te vorderen op het bedrag van
de schadevergoeding vanaf de datum
van het ontstaan van de schade, zijnde
15 december 1965, ook al gaat het ter
zake
om
het
niet-naleven
door
verweerder
van
zijn
contractuele
verplichtingen (schending van de artikelen 1153, 1907 van het Burgerlijk
Wetboek en 2 van de wet van 5 mei
1865);
tweede onderdeel, het feit dat partijen
nalatigheidsinterest bedongen hebben
ten laste van verweerder in geval van
laattijdige betaling, geenszins inhoudt
dat er geen moratoire of vergoedende
interest vanaf het ontstaan van de
schade mag toegekend worden; deze
daardoor integendeel voorzien wordt
(schending van de artikelen 1134, 1135,
1156 van het Burgerlijk Wetboek en 15,
C, van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 5 oktober 1955) :

Overwegende dat het arrest zowel
moratoire rente als gerechtelijke
rente toewijst en enkel vordering tot
betaling van vergoedende, ook
genoemd compensatoire rente afwijst;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het onderdee! vermelde wetsbepalingen geen

II. Op de voorziening van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudenaarde :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vast-.
gesteld dat uit de voorgelegde stukken
en meer bepaald uit de betalingsaanvragen en de dagboeken was gebleken
dat er tussen oktober 1968 en 14 maart
1969 nog werken werden uitgevoerd voor
aanzienlijke bedragen (voor ongeveer
6.000.000 frank) en dit boven loutere
onderhoudswerken en meerwerken die
vee! minder belangrij k waren, afzonderlijk gefactureerd werden en op voormelde betalingsaanvragen niet voorkwamen, en na te hebben gesteld dat uit
het aantal werknemers op de werf
aanwezig tot maart 1969 (soms tot vijftien) ook de belangrijkheid van de
werken kon worden afgeleid, stelt dat
eiser ten onrechte aanvoert dat na
1 oktober 1968 nog slechts kleine onderhoudwerken werden uitgevoerd, en tot
het besluit komt dat de gerechtelijke
expert moet worden aangenomen dC)t de
. werkelijke einddatum van de werken
14 maart 1969 is en de opgelopen vertraging derhalve 1184 dagen bedraagt en
aan de hand van de aldus vastgestelde
vertragingsduur de schade berekent die
verweerster
heeft
geleden
wegens
verzwaring van de algemene administratiekosten ingevolge de vertraging van de
werken, op grond waarvan het dan weer
de schade bepaalt die verweerster heeft
geleden ingevolge de uit de vertraging
voortvloeiende verzwaring van de algemene bouwplaatskosten, en doordat het
arrest
eiser
veroordeelt
tot
het
vergoeden van verweerster voor de aldus
berekende schade,

-

542 voor Maatschappelijk Welzijn van
Oudenaarde; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde arrest; veroordeelt de
eerstgenoemde partij in een vierde
en de laatstgenoemde in twee vierde
van de kosten; houdt de overige
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.

terwijl eiser in zijn regelmatige
conclusie stelde dat (bij het bepalen van
het) voor de berekening van de door
verweerster ingevolge de door de vertraging van de werken veroorzaakte
verzwaring van de algemene administratiekosten geleden schade, per kalenderjaar vertraging veertien verlofdagen in
mindering moesten worden gebracht en
dat de deskundige daar ten onrechte
geen rekening mee had gehouden, zodat
het arrest, door te stellen dat met de
deskundige kon worden aanvaard dat de
door de werken opgelopen vetraging 1184
dagen bedroeg en op grond hiervan
zonder meer de door eiser aan verweerster te betalen vergoeding, wegens de
schade door deze laatste geleden ingevolge de door de vertraging van de
werken veroorzaakte verhoging van de
algemene administratiekosten en van de
bouwplaatsonkosten, te betekenen; niet
antwoordt op voormeld middel van eiser
en derhalve de formele motiveringsplicht, voorgeschreven door artikel 97
van de Grondwet miskent :

13 januari 1984 - 1' kamer - Vaorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal ' Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.

Overwegende dat het arrest, nu
het met verwijzing naar het deskundigenverslag de vertraging op 1184 Nr. 248
kalenderdagen vaststelt, de enkele
bewering van eiser dat hiervan de
1' KAMER - 13 januari 1984
verlofdagen moesten worden afgetrokken,
impliciet maar
zeker
verwerpt en zodoende zijn conclusie
1° HOGER BEROEP
BURGERLIJKE
beantwoordt;
ZAKEN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET
HOGER BEROEP - GRENZEN.

Dat het middel feitelijke grandslag mist;

2° RECHTBANKEN

BURGERLIJKE
ZAKEN - HOGER BEROEP - BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP OMVANG.

Om die redenen, voegt de zaken 1o Het hager beraep van een partij
maakt weliswaar bet geschil zelf
ingeschreven onder nrs. 3593 en
aanhangig in hager beroep, maar zulks
3696 van de algemene rol samen;
verhindert de appellant niet zijn hager
vernietigt het bestreden arrest doch
beroep tot bepaalde beslissingen van
enkel in zoverre het uitspraak doet
bet aangevachten vannis te beperken.
over de vordering van de naamloze
vennootschap Van , Kerkhove en
Gilson tot berekening van de scha- 2° Art. 1138, 2°, Ger. W. wardt geschonden door de rechter in hager
devergoeding met inachtneming van
beroep wanneer hij uitspraak daet
de muntontwaarding wegens inflatie
over een punt van de vordering waaren verlies aan koopkracht; verwerpt
aver de eerste rechter heeft beslist,
de voorziening van die partij voor
terwijl de appellant zijn hager beraep
tot andere beslissingen van dat vonnis
het overige, alsmede de voorziening
had beperkt.
van de partij Openbaar Centrum

I

543 vert indien het de rechter verboden
is aldus te handelen;
ARREST
Dat het onderdeel derhalve geen
tegenstrijdigheid
aanvoert
die
(A.R. nr. 4122)
gelijkstaat met afwezigheid van
redenen in de zin van het vormvoorHET HOF;
Gelet op het schrift van artikel 97 van de
bestreden arrest, op 28 oktober 1982 Grondwet, maar een onwettigheid;
door het Hof van Beroep te Brussel
Dat het onderdeel, nu de aangegewezen;
voerde grief geen steun vindt in de
Over het middel, afgeleid uit de schen- als geschonden· aangewezen wetsbeding van de artikelen 1138, inzonderheid paling, niet ontvankelijk is;
(PATERNOT T. GOBERT)

het 2" daarvan, van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat het verzoekschrift tot hager
be:roep uitsluitend gericht werd tegen de
beslissing genomen door de eerste
rechter met betrekking tot het door eiser
verschuldigde onderhoudsgeld, zowel
voor verweerster als voor de minderjarige kinderen, en dat eiser bij conclusie
zijn hager beroep uitbreidde doch ter
zitting opnieuw zijn hager beroep
beperkte tot de beschikkingen bestreden
in het verzoekschrift, desondanks beslist
dat, gelet op de respectieve inkomsten
en lasten van de partijen, het behoort
eiser af te wijzen van zijn vordering tot
bijdrage in het onderhoud van zijn
kinderen,
zodat, eerste onderdeel, het arrest
aldus met tegenstrijdige motieven is
behept, daar het enerzijds vaststelt dat
eiser zijn vordering betreffende een aan
hem verschuldigde bijdrage in het onderhoud van de kinderen niet gehandhaafd
heeft daar hij zijn hager beroep opnieuw
beperkt heeft tot de beschikkingen
betreffende de aan verweerster verschuldigde bijdrage, en anderzijds uitspraak
doet over die vordering van eiser (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest, na vastgesteld te hebben dat het hager beroep
opnieuw beperkt werd tot de beschikkingen betreffende de aan verweerster
verschuldigde bijdrage, uitspraak gedaan
heeft over een niet gevorderde zaak
(schending van artikel 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid dat de rechter eensdeels vaststelt dat een bepaalde vordering
niet aanhangig is en anderdeels
over die vordering uitspraak doet,
slechts een tegenstrijdigheid ople-

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat
het hoger
beroep van een partij weliswaar het
geschil zelf aanhangig maakt in
hoger beroep, maar zulks de appellant niet verhindert zijn hoger
beroep tot bepaalde beslissingen
van het aangevochten vonnis te
beperken;
Dat het hof van beroep niet
vermocht, zonder de in het middel
vermelde wetsbepaling te schenden,
uitspraak te doen over de vordering
van eiser tot het verkrijgen van een
bijdrage in het onderhoud van de
kinderen ten laste van verweerster,
nadat het zelf had vastgesteld dat
eiser zijn hoger beroep had beperkt
tot andere beslissingen van de
eerste rechter;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het
uitspraak doet over de vordering
van eiser tegen verweerster tot het
betalen van een bijdrage in het
onderhoud van de kinderen en 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.

-
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13 januari 1984 - 1' kamer - Voorzitter: de h. Jansens, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal
Advocaten : mrs. van Heeke en Simont.

(DE NAEYER)
ARREST

(A.R. nr. M 524 N)

HET HOF;
Gelet op de
bestreden beslissing, op 1 december
1983 door de Hoge Militieraad
gewezen;

Nr. 249

3'
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1° DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND KOSTWINNER- BEDRIJFSINKOMEN VAN EEN
DIENSTPLICHTJGE IN AANMERKING TE
NEMEN JNKOMEN.

2° DIENSTPLICHT

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND KOSTWINNER - DJENSTPLICHTWET, ART. 10,
§ 1, 1°, VIJFDE EN ZESDE LID DRAAGWIJDTE.

1" Het in aanmerking te nemen bedrijfs-

inkomen van de dienstplichtige om
hem als kostwinner te beschouwen is,
buiten het geval van, art. 11, § 1,
Dienstplichtwet, het inkomen dat hij
geniet v66r het verstrijken van de
termijnen waarbinnen de aanvragen
moeten worden ingediend (1). (Art. 20,
§ 5, Dienstplichtwet.)
2" Art. 10, § 1, 1", vijfde en zesde lid,
Dienstplichtwet, regelt aileen welk
inkomen van de gezinsleden van de
dienstplichtige in aanmerking moet
worden genomen om vast te stellen of
dit inkomen het wettelijk voorgeschreven bedrag te hoven gaat; het
heeft geen betrekking op het vereiste
dat de dienstplichtige over een bedrijfsinkomen moet beschikken (2).

-------------------1
(1) Cass., 21 juni 1982, A.R. nr. M 314 F
(A.C., 1981-82, nr. 630) en 6 sept. 1982, A.R.
nr. M 316 F (A.C., 1982-83, nr. 6).
(2) Cass., 12 april 1972 (A.C., 1972, 755) en 7
sept 1981, A.R. nr. M 460 N (A. C., 1981-82,
nr. 12).

Over het middel, hieruit afgeleid dat
de Hoge Militieraad eisers aanvraag om
vrijlating afwijst op grond : « dat uit
geen enkel document van het dossier
blijkt dat hij ten laaste op 31 januari
1982
zijnde het uiterste tijdstip
waarop hij als dienstplichtige van de
lichting 1983, krachtens artikel 20, § 5,
van de Dienstplichtwetten, de voorwaarden tot het bekomen van de
gevraagde vrijlating diende te vervullen
over eigen bedrijfsinkomsten beschikte; dat de bijgebrachte loonfiches,
afgeleverd door de firma VW-Brussel,
inderdaad slechts betrekking hebben op
de periode gaande van maart 1982 tot
juni 1982 en dat uit het overzicht van de
jaren 1982-1983, afkomstig van dezelfde
firma, evenmin blijkt dat er voor de
maand januari 1982 een bedrag zou zijn
· uitgekeerd; dat de overige argumenten
van (eiser) met betrekking tot het feit
dat hij als natuurlijk kind bij zijn grootmoeder zou achtergelaten zijn van na
zijn geboorte, alsook de opmerkingen in
verband met het inkomen van deze
laatste en van zijn ooms en tantes, ter
zake niet meer dienend zijn, aangezien
een der voorwaarden om als kostwinner
te worden erkend, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 10, § 1, 1", van de
dienstplichtwetten, nl. het feit dat hij
over eigen bedrijfsinkomsten dient te
beschikken, niet vervuld is "•
terwijl artikel 10, § 1, 1", van de Dienstplichtwet bepaalt welke kalenderjaren
als basis dienen te worden genomen om
de inkomsten te bepalen waarover de
aanvrager dient te beschikken; de
bestreden beslissing niet preciseert op
welk kalenderjaar zij steunt om eisers
aanvraag te verwerpen; in de beslissing
immers enkel sprake is van de inkomsten van de maand januari 1982, als
uiterste datum die in aanmerking kan
worden genomen, en van het jaar 1982,
dat door de raad niet werd erkend als
geldig kalenderjaar; hieruit evenwel niet
blijkt welk jaar dan wel in aanmerking
werd genomen om de inkomsten te
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bepalen; nu de raad aanneemt dat de Nr. 250
inkomsten van januari 1982 in aanmerking konden worden genomen als, om de
gegeven inkomsten van eiser te bepalen,
3' KA~IER - 16 januari 1984
had hij ook rekening kunnen houden
met de inkomsten van het kalenderjaar 1982; de Dienstplichtwet immers 1° BETEKENING VAN EXPLOTEN
melding maakt van ka!enderjaren en
GERECHTELIJKE BESLISSING - KEUZE VAN
niet van maanden :
WOONPLAATS IN DE AKTE VAN BETEKENING
VAN DE VOORZIENING -

GEVOLG T.A.V. DE

RECHTS~IIDDELEN.

Overwegende dat de Hoge Militieraad eisers aanvraag om vrijlating 2° VOORZIENING IN CASSATIE
als kostwinner verwerpt, omdat
BURGERLIJKE ZAKEN - VOR~I - BETEKEhij
over geen bedrijfsinkomen
N!I\G - KEUZE VAN WOONPLAATS IN DE
beschikte in januari 1982, dit is de
AKTE VAN BETEKEKING VAN DE BESLISSING.
maand waarin de aanvraag moest
1" Keuze van woonplaats in de akte van
worden ingediend;
Dat de dienstplichtige die op dat
ogenblik
geen
bedrijfsinkomen
heeft, niet als kostwinner kan
worden beschouwd;
Overwegende dat de wetsbepalingen waarvan het middel de
schending aanklaagt, die zijn van
het vijfde en het zesde lid van
artikel 10, § 1, 1°, van de
Dienstplichtwet; dat deze bepalingen
alleen regelen welk inkomen van de
gezinsleden van de dienstplichtige
in
aanmerking
moet
worden
genomen om vast te stellen of dit
inkomen
het wettelijk voorgeschreven bedrag te boven gaat; dat
zij geen betrekking hebben op het
vereiste dat de dienstplichtige over
een bedrijfsinkomen moet beschikken;

betekening van een gerechtelijke
beslissing geldt ten aanzien van de
rechtsvorderingen welke met die
beslissing verband houden en onder
meer ten aanzien van de rechtsmiddelen die ertegen kunnen worden
aangewend (1). (Art. 39 Ger.W.)

2" De

voorziening in cassatie wordt
geldig betekend aan de woonplaats die
gekozen is in de akte van betekening
van de bestreden beslissing (2).
(Art. 1079 Ger.W.)
(DE BIJ-DE VREDE N.V. T. PITTEVILS)

(A.R nr. 4067)
16 januari 1984 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en Biitzler.

Dat het middel naar recht faalt;
Nr. 251

3'

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt

de

KAAIER -

16 januari 1984

SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS
- BIJDRAGEN - TIJDELIJKE VERMINDERING
VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGEN - NIEUW
AANGEWORVEN WERKNEMER- BEGRIP.

16 januari 1984 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, afde- l - - - - - - - - - - - - - - - - - lingsvoorzitter
Gelijkluidende
(1) en (2) Cass., 21 nov. 1983, A.R. nr. 4000
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat(A.C., 1983-84, nr. 159).
generaal.
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tweede en derde trimester van 1978,
afwijst op grond :" dat (verweerster), om
vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen te pleiten, zich beroept op de wet
van 24 januari 1977 houdende tijdelijke
vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid, wet die
door die van 30 december 1977 werd
verlengd voor de arbeidsovereenkomst
van onbepaalde tijd tussen 1 januari
1978 en 31 december 1978; dat als voorwaarden voor deze vermindering gesteld
worden : a) een arbeidsovereenkomst
(RIJKDSDIENST
VOOR
i\!AATSCHAPPELIJKE gesloten
tussen 1 januari 1978 en
ZEKERHEID T. SANYO N.V.)
31 december 1978; b) een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur; c) een
arbeidsovereenkost met een uitkeringsARREST
gerechtigde werkloze; d) die ten minste
(A.R. nr. 4068)
een maand v66r zijn aanwerving als
werkzoekende was ingeschreven; dat de
a en c niet betwist zijn
HET HOF;
Gelet op het voorwaarden
maar betreffende de voorwaarden b en d
bestreden arrest, op 27 oktober 1982 door (eiser) wordt betoogd dat de
door het Arbeidshof te Antwerpen arbeidsovereenkomst slechts op 2 maart
gewezen;
1978 als van onbepaalde duur kon gelden
en de werkloosheid van een maand niet
Over het middel, afgeleid uit de scherr- vlak voor deze datum lag, - immers op
ding van de artikelen 2, 3, inzonderheid de werkloosheid tot 15 januari 1978
derde lid, a, van de wet van 24 januari volgde de tewerkstelling bij (verweer1977 houdende tijdelijke vermindering ster) hoger voormeld (2 maanden op
van de werkgeversbijdragen van sociale proef); dat (eiser) terecht stelt dat de
zekerheid ter bevordering van de tewerk- ratio legis van de wet is de vermindering
stelling, 1 van de wet van 30 december toe te staan om door contracten van
1977 tot verlenging van voormelde wet onbepaalde duur deze werknemer uit de
van 24 januari 1977, 1134, 1135, 1319, werkloosheid te halen; dat evenwel naar
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, deze geest van de wet handelt de werk2bis en 3, § 1, van de bij koninklijk gever die de werkloze engageert, doch
besluit van 20 juli 1955 gecoiirdineerde voorzichtigheidshalve eerst proefconwetten betreffende het bediendencon- tracten eist om dan tot een arbeidsovertract, gewijzigd door de wet van eenkomst van onbepaalde duur te
21 november 1969,
komen, zeals (verweerster) heeft gedaan;
doordat het arrest, na eraan te hebben dat derhalve deze proefcontracten, die
herinnerd dat de werknemer Van Walle gevolgd zijn door een contract van onbeingeschreven was als werkzoekende bij paalde duur, als integrerend dee! van dit
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening laatste contract dienen te worden
van 5 augustus 1977 tot 15 januari 1978, beschouwd, zodat deze werkgevers zich
dat hij gedurende deze periode de kunnen beroepen op deze wetgeving »,
vergoedingen van volledig werkloze heeft
terwijl, eerste onderdeel, de vrijstelontvangen, dat hij vanaf 16 januari 1978
werd aangeworven door verweerster als ling van de werkgeversbijdragen van
tijdelijke magazijnier (bediende) voor sociale zekerheid, die is ingevoerd door
drie weken, dat volgens een geschrift artikel 2 van de wet van 24 januari 1977,
van 13 februari 1978 deze eerste overeen- onderstelt dat de aanwerving van de
komst werd hernieuwd tot 28 februari uitkeringsgerechtigde volledig werkloze
1978 en dat op 2 maart 1978 een arbeids- die v66r zijn aanwerving als werkzoeovereenkomst voor bedienden voor onbe- kende bij de Rijksdienst voor Arbeidspaalde tijd werd gesloten met beding voorziening was ingeschreven gedurende
van proeftijd voor een periode van drie ten minste een maand, onmiddellijk en
maanden, de vordering van eiser tot voor onbepaalde tijd zou gebeuren
betaling van de werkgeversbijdragen (artikel 3, derde lid, van de wet van
voor sociale zekerheid, door verweerster 24 januari 1977); ter zake de werknemer
verschuldigd voor de tewerkstelling van Van Walle slechts werd aangeworven
de werknemer Van Walle gedurende het voor onbepaalde tijd na een aanvanke-

" Nieuw aangeworven werknemer » in de
zin van art. 3, derde lid, a, wet 24 jan.
1977, is de werknemer die, op het
ogenblik van zijn indiensttreding met
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, nag uitkeringsgerechtigde
volledig werkloze is en gedurende ten
minste een maand als werkzoekende
is ingeschreven bij de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening.
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tweede onderdeel, het arrest vaststelt :
Jijke tijdelijke tewerkstelling van ander-~
halve maand door verweerster, zodat hij « De werknemer Van Walle werd vanaf
op het ogenblik waarop hij definitief 15 januari 1978 door de N.V. Sanyo
voor onbepaalde tijd werd aangeworven, aangeworven als tijdelijke magazijnier
niet meer de hoedanigheid had van (bediende) voor drie we ken (geschreven
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze arbeidsovereenkomst van 16 januari
die als werkzoekende gedurende ten 1978). Een verlenging van week tot week
minste een maand ingeschreven was bij is voorzien tot maximum twee maanden.
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; Blijkens akte van 13 februari 1978
het overigens niet duidelijk is op grond werd voormelde arbeidsovereenkomst
van welke wettelijke basis de zoge- hernieuwd
tot
28
februari
1978
naamde « proefcontracten '' die de defin- (geschreven akte), en blijkens akte van
tieve aanwerving voor onbepaalde tijd 2 maart 1978 werd hij vanaf 1 maart
van de werknemer Van Walle zijn voor- 1978 op proef voor drie maanden in
afgegaan, integraal deel hebben kunnen dienst genomen tot 31 mei 1978 (en dan
uitmaken van de uiteindelijke arbeids- onbepaald verlengd) »; uit die vaststelovereenkomst voor onbepaalde tijd; noch lingen voortvloeit dat noch op 16 januari
artikel 2, noch artikel 2bis van de 1978, noch op 13 februari 1978, Van Walle
gecoordineerde wetten betreffende het door verweerster werd aangeworven op
bediendencontract, die op het ogenblik proef, maar dat hij in werkelijkheid tot
van het aanwerven van de werknemer tweemaal toe werd aangeworven met
Van Walle van kracht waren, het sluiten een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
van opeenvolgende arbeidsovereenkom- tijd zonder meer; de appelrechters
sten voor bepaalde tijd verboden of derhalve, door de arbeidsovereenkomonmogelijk maakten; artikel 2bis van . sten respectievelijk gesloten op 16 jagenoemde wet enkel bepaalde : « zo na nuari 1978 en 13 februari 1978 te
het verstrijken van de termijn de beschouwen als « proefcontracten » die
partijen de uitvoering van de overeen- een integrerend deel zijn gaan uitmaken
komst voortzetten, worden zij geacht de van de arbeidsovereenkomst voor onbeverbintenis voor onbepaalde tijd te paalde tijd, gesloten op 2 maart 1978, de
willen hernieuwen »; de uitdrukking werkelijke
rechtsgevolgen
van
de
« hernieuwen » wel degelijk aantoont dat arbeidsovereenkomst van 16 januari en
de aanwerving voor onbepaalde tijd, die die van 13 februari 1978 en bijgevolg de
volgt op een of meer aanwervingen voor verbindende kracht van de overeenbepaalde tijd, weze het van tijdelijke komst voor de partijen miskennen
aard, niet wordt geacht integrerend deel (schending van de artikelen 1134, 1135
te hebben uitgemaakt van de nieuwe van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 2bis
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde van de gecoordineerde wetten betreftijd, maar darentegen van elkaar te fende het bediendencontract); de appelonderscheiden afzonderlijke en volwaar- rechters
bovendien
de
begrippen
dige arbeidsovereenkomsten uitmaken; « arbeidsovereenkomst aangegaan voor
het arrest derhalve, door te beslissen dat een bepaalde duur » en « arbeidsovereenverweerster niet gehouden was de werk- komst met proefbeding » verwarren
geversbijdragen van sociale zekerheid te (schending van de artikelen 2 en 3, § 1,
betalen voor de tewerkstelling van de van voormelde gecoordineerde wetten);
werknemer Van Walle gedurende het de appelrechters tenslotte de zin en de
tweede en derde trimester van 1978, draagwijdte miskennen van de akten
hoewel de appelrechters vaststellen dat waarin de arbeidsovereenkomsten van
de aanwerving van de werknemer Van 16 januari en 13 februari 1978 werden
Walle voor een onbepaalde tijd was voor- opgenomen, door te beweren dat deze
afgegaan door tijdelijke arbeidsovereen- geschriften moeten worden ge"interprekomsten of arbeidsovereenkomsten voor teerd als « proefcontracten » (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
een bepaalde tijd, zodat Van Walle niet het Burgerlijk Wetboek) :
meer de hoedanigheid had van uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die
W at het eerste onderdeel betreft :
gedurende ten minste een maand als
Overwegende dat artikel 2 van de
werkzoekende was ingeschreven bij de
wet van 24 januari 1977 houdende
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op
het ogenblik van zijn aanwerving voor tijdelijke vermindering van de werkonbepaalde tijd, de artikelen 2, 3 van de geversbijdragen van sociale zekerwet van 24 januari 1977 en 1 van de wet heid ter bevordering van de tewerkvan 30 december 1977 schendt;
stelling bepaalt dat de in dit artikel
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vermelde werkgeversbijdragen niet
verschuldigd zijn door de in
artikel 1 beoogde werkgevers gedurende twee opeenvolgende kwartalen voor de nieuw aangeworven
personeelsleden die een nettotoename vertegenwoordigen van het
aantal werknemers;
Dat, krachtens artikel 1 van de
wet van 30 december 1977, de bepalingen van de wet van 24 januari
1977 toepassing vinden op de werknemers bedoeld in artikel 3, derde
lid, van deze wet, die worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, gesloten
tussen 1 januari en 31 december
1978;

maand voor die indienstneming als
werkzoekende bij de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening was ingeschreven, de artikelen 2, 3 van de
wet van 24 januari 1977 en 1 van de
wet van 30 december 1977 schendt
door op grand van de in het middel
weergegeven redengeving eisers
vorderingen ongegrond te verklaren:
Dat het onderdeel gegrond is;

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; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst
de
zaak
naar
het
Arbeidshof te Brussel.

Dat, luidens artikel 3, derde lid, a,
onder nieuw aangeworven werknemer wordt verstaan de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die
gedurende ten minste een maand
v66r zijn aanwerving als werkzoekende bij de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening
was
ingeschreven en die wordt aangeworven
16 januari 1984 - 3' kamer - Voormet een arbeidsovereenkomst voor zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter onbepaalde tijd;
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,

Overwegende dat voor de toepas- advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
sing van die bepaling slechts als een Bruyn.
nieuw aangeworven werknemer in
aanmerking komt de werknemer
die, op het ogenblik van zijn
indienstreding met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, nog
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze is en gedurende ten minste een 'Nr. 252
maand als werkzoekende is ingeschreven bij de Rijksdienst voor
3' KAMER - 16 januari 1984
Arbeidsvoorziening;
Overwegende dat het arrest, nu ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGhet vaststelt dat de werknemer Van
HEIDSCOMITE - VERKIEZING - VOORWalle aanvankelijk door verweerster
WAARDEN VAN VERKIESBAARHEID - TAALin dienst werd genomen met
KENNIS.
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en -pas daarna met een
kennis van het Nederlands is geen
arbeidsovereenkomst voor
onbe- Devoorwaarde
om in het Nederlandse
paalde tijd, waaruit volgt dat hij op
taalgebied verkiesbaar te zijn als
het ogenblik van deze laatste
werknemersafgevaardigde
in
een
indienstneming geen uitkeringsgeveiligheidscomite. (Art. 1, § 1, b his,
eerste lid, Gezondheid- en Veiligrechtigde volledig werkloze meer
heidswet; artt. 2, 3 en 4 Taaldecreet.)
was, die gedurende ten minste een

{ALGEMEEN

BELGISCH
VAKVERBOND
T. GALLE E.A.)
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ARREST

(A.R. nr. 4140)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 14 april 1983 in
laaste aanleg gewezen door de
Arbeidsrechtbank te Dendermonde,
afdeling Aalst;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6bis, 23, 59bis, § 3,
97 van de Grondwet, 1, § 4, b bis, eerste
lid, 1" tot 4', en derde lid, van de wet van
10 juni 1952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, gewijzigd bij de
wetten van 17 februari 1971 en
23 januari 1975 en bij het koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 1, 2, 3,
4, 5 en 10 van het decreet van 19 juli
1973 tot regeling van het gebruik der
talen voor de sociale betrekkingen
tussen de werkgevers en de werknemers,
alsmede van de bij de wet en de verordeningen
voorgeschreven
akten
en
bescheiden van de ondernemingen,
doordat het vonnis voor recht zegt dat
de eiseressen dienen te worden afgevoerd van de kandidatenlijst van de lijst
nr. 2 A.B.V.V. voor de verkiezingen van
de leden van het comite voor gezondheid, veiligheid en verfraaiiing van de
werkplaatsen op 25 april 1983 bij derde
verweerster, op grond : « dat de exploitatiezetel en de maatschappelijke zetel van
de N.V. Samdam gelegen zijn te Aalst, in
het nederlandstalig landsgedeelte, zodat
op grond van het Taaldecreet van 19 juli
1973 zowel voor de spreektaal in het
comite als voor het opstellen van notulen
en berichten het Nederlands dient te
worden gebruikt en in zoverre dit nodig
is - daar Samdam verkooppunten heeft
in andere landsgedeelten - vertalingen
enkel kunnen geschieden indien de originele stukken overeenkomstig het Taaldecreet, dus in het Nederlands, zijn
gesteld; dat het niet-gebruiken van het
Nederlands, zowel in spraak als in
geschrift, zou leiden niet alleen tot strafrechtelijke vervolgingen van het ondernemingshoofd maar bovendien tot nietigheid van alle akten en handelingen; dat
deze nietigheid een absolute nietigheid
is, die zowel instrumentum als negotium
betreft; dat hieruit duidelij~ blijkt ~at .

nederlandsonkundige
personen
niet
kunnen zetelen in het comite dat weliswaar de voorwaarden van verkiesbaarheid de kennis van de streektaal van de
exploitatiezetel niet vermelden en principieel dient te worden gesteld dat deze
voorwaarden van verkiesbaarheid niet
mogen of kunnen uitgebreid worden; ter
zake de "kennis van het Nederlands"
niet als een uitbreiding van deze voorwaarden kan worden aangezien, nu het
Taaldecreet van openbare orde is en
sinds het bestaan ervan het de evidentie
zelf is dat het comite is samengesteld uit
personen - zij het nog Brusselaars,
Walen of gastarbeiders - die de taal van
de streek waar de exploitatiezetel gevestigd is, machtig zijn; dat waar op
terechte vordering van de vakbonden
wegens afdankingsbrieven niet in het
Nederlands gesteld, gericht zelfs aan
vreemde arbeiders die geen Nederlands
verstaan, en dit op grond van het Taaldecreet, reeds ettelijke afdankingen nietig
werden verklaard met alle gevolgen
vandien, deze vakbonden nu ineens
omwille van de sociale verkiezingen dit
decreet niet naast zich kunnen neerleggen; dat de verplichting van nederlandskundige kandidaten voor te dragen
niet als een discriminatie kan worden
aangezien (trouwens, zelfs onder de
gastarbeiders zijn er reeds genoeg te
vinden die zich voldoende in het Nederlands kunnen uitdrukken, de praktijk op
de Arbeidsrechtbank te Dendermonde
bewijst dit genoegzaam); dat voor zover
de (eiseressen) de Nederlandse taal niet
machtig zijn, zij van de kandidatenlijst
dienen afgevoerd te worden daar, zoniet,
de werking van het comite niet mogelijk
is »,

terwijl, eerste onderdeel, de voorwaarden van verkiesbaarheid van de
kandidaten voor het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen uitsluitend en beperkend
bepaald worden bij artikel 1, § 4, b bis,
eerste lid, 1' tot 4", namelijk ten minste
18 jaar oud zijn, geen deel uitmaken van
het leidinggevend personeel noch huisarbeider zijn, sedert ten minste 6 maanden
bij de werkgever tewerkgesteld zijn en
de pensioengerechtigde leeftijd niet
hebben bereikt; niet betwist wordt dat de
drie eiseressen op de dag van de verkiezingen die voorwaarden vervulden zodat
zij onwettig van de lijst van de kandidaten werden afgevoerd omdat zij nederlandsonkundig zouden zijn; het vonnis
alzo immers een bijkomende voorwaarde
van verkiesbaarheid stelt, die niet opge-
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legd is (schending van artikel 1, § 4,
b bis, eerste lid, 1o tot 4°, en derde lid,
van de wet van 10 juni 1952);
tweede onderdeel, het feit dat in de
vergaderingen van het comite voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen van derde verweerster
de voertaal het Nederlands is en de in
een andere taal gestelde akten van dit
comite zouden nietig zijn, en ook
ontslagbrieven in het Nederlands moeten
worden opgesteld, geenszins tot gevolg
heeft dat eiseressen van de lijst van de
kandidaten moeten worden afgevoerd
omdat zij nederlandsonkundig zouden
zijn; de regeling van het taalgebruik en
de gevolgen ervan immers geen voorwaarde van verkiesbaarheid zijn, die bij
de wet voor de kandidaten voor het
comite is gesteld, zodat de eiseressen
vrij zijn in de kennis van de taal en hun
afvoering van de lijst een discriminatie
is (schending van de artikelen 6bis, 23,
59bis, § 3, van de Grondwet, 1, § 4, b bis,
eerste lid, 1o tot 4°, van de wet van
10 juni 1952, 2, 3, 4, 5 en 10 van het
decreet van 19 juli 1973);
derde onderdeel, het tegenstrijdig en
duister is enerzijds te erkennen dat de
bij de wet gestelde voorwaarden tot
verkiesbaarheid van de leden van het
comite niet de kennis van het Nederlands
bevatten,
en
anderzijds
te
beslissen dat het vereisen van de kennis
van deze taal geen bijkomende voorwaarde zou zijn omdat er zoveel Brusselaars, Walen en gastarbeiders die taal
machtig zijn; het bestaan van een voorwaarde immers niet afhangt van het
aantal personen die eraan voldoen
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1, § 4, b bis, eerste lid, 1" tot
4", van de wet van 10 juni 1952);
vierde onderdeel, het Taaldecreet de
werknemers niet verbiedt een andere
taal dan het Nederlands te spreken, ook
in het comite, zodat het vonnis op onwettige wijze de eiseressen van de lijst van
de kandidaten heeft afgevoerd omdat ze
nederlandsonkundig waren (schending
van de artikelen 1, 2, 3, 4, 10 van het
decreet van 19 juli 1973, 23 en 59bis, § 3,
van de Grondwet) :

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat de voorwaarden
van verkiesbaarheid van de kandidaten voor het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen zijn bepaald door

artikel 1, § 4, b bis, eerste lid, 1" tot
4", 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;
Dat noch deze wetsbepaling, noch
enige andere de kennis van het
Nederlands als voorwaarde van
verkiesbaarheid voor die kandidaten
opleggen; dat evenmin uit het
decreet van 19 juli 1973 tot regeling
van het gebruik der talen voor de
sociale betrekkingen tussen de
. werkgevers en de werknemers,
alsmede van de bij de wet en
de verordeningen voorgeschreven
akten en bescheiden, volgt dat de
kennis van het Nederlands een voorwaarde van verkiesbaarheid in het
Nederlands taalgebied is;
Overwegende dat het vonnis, door
te beslissen dat de eiseressen van
de kandidatenlijst nr. 2 - A.B.V.V.
voor de verkiezingen van de leden
van het comite voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen op 25 april 1983 in de
N.V. Gaston Samdam dienen te
worden
afgevoerd
omdat
zij
nederlandsonkundig zouden zijn,
een voorwaarde van verkiesbaarheid in aanmerking neemt, die niet
is opgelegd, en zodoende de in de
onderdelen vermelde bepalingen
van de wet van 10 juni 1952 en van
het decreet van 19 juli 1973 schendt;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de Arbeidsrechtbank
te Oudenaarde.
16 januari 1984 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE WERK:'-/El\IIERSAFGEVAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIEZING - BESCHERl\IIING TEGEN ONTSLAG AANVANG.

De kandidaten b1j de verkiezing voor de
ondernemingsraad genieten de bijzondere bescherming tegen ontslag, niet
vanaf de indiening van de kandidatenlijsten, maar vanaf de dertigste dag
v66r de aanplakking van bet bericht
dat de verkiezingsdatum vaststelt (1).
(Art. 21, §§ 3 en 4, Bedrijfsorganisatiewet.)
(PACCO E.A. T. SIEMENS N.V. E.A.)

ARREST

(A.R. nr. 4145)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 15 april 1983 in
laatste aanleg gewezen door de
Arbeidsrechtbank te Tongeren;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 19,
eerste, derde en vierde lid, en 21, §§ 2, 4
en 5, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd door de wetten van
17 februari 1971 en 23 januari 1975 en
door het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978,
doordat het vonnis voor recht zegt dat
eiseres, Godelieve Pacco, niet voldoet
aan de voorwaarden van verkiesbaarheid
voor de sociale verkiezingen van 29 april
1983 in de onderneming N.V. Siemens te
Lanklaar en dat zij van de kandidatenlijst voor die verkiezingen dient te
worden afgevoerd, op grand : dat bij
schrijven van 1 maart 1983 van de
Centrale der
Metaalbewerkers van
Belgie aan Siemens " de lijsten van het
A.B.V.V. voor de sociale verkiezingen ,
op 29 april 1983 werden overgemaakt;
dat op de lijst in bijlage ervan zich de
(1) Cass., 10 dec. 1975 (A.C., 1976, 449).

naam van eiseres Pacco bevindt; dat
voormeld schrijven de officiele kennisgeving is van de kandidatenlijst in het
kader van de wettelijke voorschriften
inzake de kiesverrichtingen; dat slechts
vanaf deze officiele kennisgeving van de
kandidatenlijst, in casu vanaf 1 maart
1983, het statuut van " beschermde werknemer , in werking kan treden ten
aanzien van eiseres Pacco op voorwaarde dat zij wettelijk verkiesbaar is;·
dat allusies op een eventuele kandidatuurstelling in gesprekken of brieven
voorafgaand aan de officiiHe kandidatuurvoordracht van 1 maart 1983, zoals
dit is gebeurd in de brief van 18 februari
1983 van het A.B.V.V. aan de N.V.
Siemens, geen inwerkingtreding van het
statuut van " beschermde werknemer >>
tot gevolg kunnen hebben; dat zulke allusies, in casu, daags na het ontslag van
Godelieve Pacco wegens dringende
reden, er eerder op wijzen dat zij
bedoeld zijn om rechtsmisbruik, zoniet
ten
minste
rechtsonzekerheid
te
scheppen, waardoor de werkgever, medecontractant in de arbeidsovereenkomst,
niet meer in staat is te bepalen welke
wetgeving hij dient te volgen tot het
beeindigen van de arbeidsovereenkomst
wegens dringende reden : de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten of de wet op de beschermde
werknemer; dat bijgevolg eiseres Pacco
op 17 februari 1983, dag van het ontslag
wegens dringende reden, niet ressorteerde onder de wetgeving van de
« beschermde werkneemster »; dat de
beeindiging van haar arbeidsovereenkomst en van de arbeidsrelaties op daadwerkelijke wijze, onmiddellijk en definitief heeft plaatsgehad op grand en overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; dat de gegrondheid van
de aangevoerde dringende reden een
kwestie is die bij de arbeidsrechtbank
hie et nunc niet aanhangig is en bovendien alleen de vraag kan doen rijzen of
er al dan niet een opzeggingsvergoeding
verschuldigd
is
overeenkomstig voormelde wet van 3 juli 1978; dat
Pacco dan ook sedert 17 februari 1983
geen deel meer uitmaakt van het personeelsbestand van de N.V. Siemens te
Lanklaar en zij dienvolgens op 1 maart
1983 niet meer als kandidaat voor de
sociale verkiezingen 1983 kon worden
voorgedragen,

terwifl, eerste onderdeel, in de brief
van 18 februari 1983, die door het
A.B.V.V. aan eerste verweerster Siemens
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werd gestuurd, geschreven staat dat v66r
het ontslag van eiseres Godelieve Pacco
het feit van haar kandidatuur bij de
eerstkomende verkiezingen is ter sprake
gekomen; het vonnis, door te zeggen dat
in deze brief enkel " allusies » gemaakt
werden op een eventuele kandidatuurstelling van Godelieve Pacco, de bewijskracht van deze akte miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het statuut van
" beschermde werknemer » van eiseres
Pacco, ingevolge haar deelneming aan de
sociale verkiezingen van 29 april 1983,
niet in werking is getreden vanaf de officiiHe kennisgeving door het A.B.V.V., bij
brief van 1 maart 1983, van de kandidatenlijsten, waarop Pacco voorkwam,
maar integendeel gedurende de periode
die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaande aan de aanplakking van het
bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, zodat Pacco op het ogenblik van
haar ontslag wegens dringende reden bij
de brief van 17 februari 1983 wel het
statuut van beschermde werknemer
genoot; het feit dat er alzo terugwerkende kracht aan deze bescherming
wordt verleend, aan de toepassing ervan
geen afbreuk doet (schending van
artikel 21, § 4, van de wet van
20 september 1948);
derde onderdeel, nu aan eiseres, op
datum van haar ontslag wegens dringende reden bij brief van 17 februari
1983, bescherming was verleend en in
alle geval eerste verweerster op de
hoogte was van het feit dat eiseres haar
kandidatuur bij de verkiezingen zou
stellen, eerste verweerster de procedure
inzake ontslag wegens dringende reden
van een beschermde werkneemster had
moeten toepassen en had moeten
reageren op haar vraag tot herplaatsing;
eiseres bijgevolg onwettig was ontslagen
en derhalve wel als kandidaat voor de
sociale verkiezingen kon worden voorgedragen (schending van de artikelen 19,
eerste, derde en vierde lid, en 21, §§ 2, 4
en 5, van de wet van 20 september 1948) :

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 21, §§ 3 en 4, eerste lid, van
de wet van 20 september 1948
houdende
organisatie
van
het
bedrijfsleven, de kandidaten die
voorgedragen worden bij de verkiezingen voor de ondernemingsraad

en die aan de voorwaarden van
verkiesbaarheid voldoen, zo het hun
eerste kandidatuur betreft, het voordeel van de bij dit artikel geregelde
bescherming tegen ontslag genieten
gedurende een periode die loopt van
de dertigste dag af voorafgaande
aan de aanplakking van het bericht
dat de verkiezingsdatum vaststelt,
tot de datum waarop de bij de
volgende
verkiezingen verkozen
kandidaten worden aangesteld;
Overwegende dat het vonnis releveert dat eiseres als kandidaat voorkwam op de kandidatenlijst die op
1 maart 1983 door haar vakbond
werd ingediend, en dat het haar
eerste kandidatuur betrof;
Dat het vonnis, door te beslissen
« dat slechts vanaf deze officiele
kennisgeving van de kandidatenlijst,
in casu dus vanaf 1 maart 1983, het
statuut van " beschermde werknemer" in werking kan treden ,
voor eiseres en dat zij « op
17 februari 1983, dag van het
ontslag wegens dringende reden,
niet ressorteerde onder de wetgeving van beschermde werkneemster », de in het onderdeel vermelde
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het zegt
voor recht dat Godelieve Pacco niet
voldoet aan de voorwaarden van
verkiesbaarheid voor de sociale
verkiezingen van 29 april 1983 in de
onderneming N.V. Siemens te Lanklaar en dat die persoon van de
kandidatenlijst dient te worden
afgevoerd, en in zoverre het
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 vernietigde vonnis; verklaart het thans
gewezen arrest bindend voor de
Algemene Centrale der Liberale
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Vakbonden van Belgie, het Algemeen Christelijk Vakverbond en de
Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van Belgie; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar
de
Arbeidsrechtbank
te
Hasselt.
16 januari 1984 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Nelissen Grade.

Nr. 254
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RECHT VAN VERDEDIGING -

STRAFZAKEN - WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP BEKLAAGDE NIET VERWITTIGD, ZODAT HIJ
I.V.M. DE NIEUWE KWALIFICATIE GEEN
VERWEER HEEFT KUNNEN VOEREN
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

Het recht van verdediging wordt door de
rechter miskend wanneer hij, zonder
dat hij de beklaagde daarvan heeft
verwittigd, de kwalificatie van het ten
laste gelegde feit, zoals die was
vermeld in de akte waardoor de zaak
bij de eerste rechter aanhangig was
gemaakt, enerzijds, en in diens beslissing, anderzijds, vervangt door een
nieuwe kwalificatie i.v.m. waarmee de
beklaagde geen verweer heeft gevoerd
(1).

1982 in hager beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te
Mechelen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 145, 182, 271 van
het Wetboek van Strafvordering, en van
het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging,
doordat het bestreden vonnis eiser op
strafgebied veroordeelt tot een geldboete
van 50 frank en, op civielrechtelijk
gebied, enerzijds Verschaeren veroordeelt om aan eiser, burgerlijke partij,
slechts de helft van zijn schade, afgerond op 1 frank provisioneel, te betalen
en anderzijds eiser veroordeelt om aan
de burgerlijke partij Van Damme een
schadevergoeding te betalen van 10.060
frank op de gronden; dat uit geen enkel
element van het dossier blijkt dat eiser
" zich gericht heeft ter zake de voorschriften voor de links inhalende
bestuurder
vermits
hij
zich
niet
voldoende heeft vergewist of hij kon
inhalen zonder gevaar en hij zijn voornemen zich naar links te verplaatsen op
geen enkel ogenblik en door geen enkel
middel kenbaar heeft gemaakt, zodat hij
door zijn rijwijze een inbreuk pleegde,
niet op artikel 16.3 van het Wegverkeersreglement, doch wel op artikel 16.4, 1o en
2°, wat eenzelfde feit vormt "•
terwijl eiser, die alleen was vervolgd
ter zake van overtreding van artikel 16.3
van het Wegverkeersreglement, niet in
de gelegenheid werd gesteld zich te
verdedigen omtrent de telastlegging door
de rechtbank heromschreven als overtreding van artikel 16.4, lo en 2", van het
Wegverkeersreglement en evenmin vrijwillig is verschenen, zodat het bestreden
vonnis op onwettelijke wijze het feit
onder die kwalificatie bewezen heeft
verklaard en zodoende eisers recht van
verdediging miskent :

(VANDENBERGH T. VERSCHAEREN, VANDAMME)

Overwegende dat eiser vervolgd
was ter zake van : te Mechelen, op
21 november 1981, met overtreding
(A.R. nr. 7768)
van artikel 16.3 van het Wegverkeersreglement, als bestuurder op
HET HOF;
Gelet op het de openbare weg niet rechts te
bestreden vonnis, op 17 november hebben ingehaald wanneer de in te
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 halen bestuurder te kennen heeft
(1) Cass., 19 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1246).
gegeven dat hij voornemens is links
ARREST
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vordering
van
af te slaan of zijn voertuig op te civielrechtelijke
stellen aan de linkerkant van de verweerster tegen e1ser :
openbare weg en zich naar links
Overwegende dat de vernietiging
heeft begeven om deze beweging uit op de niet beperkte voorziening van
te voeren;
eiser van de beslissing op de tegen
hem ingestelde strafvordering de
Overwegende dat het bestreden vernietiging meebrengt van de
vonnis eiser veroordeelt tot een beslissing op de civielrechtelijke
geldboete, met dien verstande dat vordering van verweerster tegen
het feit heromschreven wordt als eiser die het gevolg daarvan is;
overtreding van artikel 16.4, 1o en 2°,
van het Wegverkeersreglement, om
III. In zoverre de voorziening
als bestuurder op de openbare weg
v66r het links inhalen zich niet gericht is tegen de beslissing op de
ervan te hebben vergewist dat hij civielrechtelijke vordering van eiser
dit zonder gevaar kan doen en tegen verweerder :
zonder zijn voornemen zich naar
Overwegende dat eiser verklaart
links te verplaatsen tijdig genoeg afstand te doen zonder berusting;
kenbaar te maken door middel van
Overwegende dat het vonnis, na
de richtingsaanwijzers wanneer het te hebben gezegd voor recht dat
voertuig daarvan voorzien is of, eiser en verweerder ieder voor
zoniet, door een teken met de arm; de helft aansprakelijk zijn voor
dat op civielrechtelijk gebied het de schade door eiser geleden,
vonnis eiser veroordeelt tot schade- verweerder veroordeelt om aan
vergoeding aan verweerster, eiser · eiser te betalen de helft van de
aansprakelijk stelt voor de helft van gevorderde provisie van 1 frank,
de door hem geleden schade en verhoogd met de rente en de helft
verweerder veroordeelt tot de helft der kosten;
van de door eiser gevorderde
Overwegende dat de strafrechter
provisie van 1 frank;
zodoende zijn rechtsmacht geheel
Overwegende dat het vonnis heeft uitgeoefend, daar hij niets
weliswaar constateert dat het feit aanhoudt om er later uitspraak over
waarvoor eiser wordt veroordeeld te doen;
hetzelfde is als het feit dat als
Dat die beslissing derhalve een
overtreding van artikel 16.3 van het eindbeslissing is in de zin van
Wegverkeersreglement bij de politie- artikel 416 van het Wetboek van
rechtbank aanhangig werd gemaakt; Strafvordering,
zodat
er
geen
dat echter noch uit het vonnis, noch termen zijn om akte van de afstand
uit de stukken waarop het Hof te verlenen, nu die afstand, gelet op
vermag acht te slaan, blijkt dat het gemaakt voorbehoud, niet kan
eiser in de mogelijkheid werd worden ge'interpreteerd als een
gesteld zich te verdedigen of zich berusting;
heeft verdedigd over het feit in de
gewijzigde omschrijving die door
Overwegende dat eiser zich regelhet vonnis werd aangehouden;
matig tegen die beslissing heeft
voorzien; dat de vernietiging van de
Overwegende dat het vonnis beslissing op de tegen eiser ingederhalve eisers recht van verdedi- stelde strafvordering de vernietiging
ging miskent;
meebrengt van de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van eiser
Dat het middel gegrond is;
tegen verweerder in de mate waarin
zij, als gevolg van eerstgenoemde
beslissing, eiser voor de helft
II. In zoverre de voorziening aansprakelijk verklaart voor de door
gericht is tegen de beslissing op de hem geleden schade;
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Om die redenen, vernietigt bet
bestreden vonnis, in zoverre bet
uitspraak doet op de strafvordering
tegen eiser en op de civielrecbtelijke
vorderingen van verweerster tegen
eiser en van eiser tegen verweerder,
behalve in zoverre het beslist dat
verweerder minstens voor de helft
aansprakelijk is voor de schade
geleden door eiser; beveelt dat van
het thans gewezen 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 Recbtbank te Antwerpen, zitting houdende in boger beroep.

(VAN PETHEGEAI)
ARREST

(A.R. nr. 8314)

HET HOF;
Gelet op bet
bestreden vonnis, op 8 juli 1983 in
boger beroep gewezen door de
Correctionele Recbtbank te Brussel;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet :

Overwegende dat bet vonnis, zo
bet de
reglementaire
bepaling
aanduidt welke de bestanddelen van
bet misdrijf omscbrijft, de wettelijke bepaling niet vermeldt die op
bet bewezen verklaarde misdrijf een
17 januari 1984 - 2' kamer - Voor- straf stelt;
zitter : de h. Screvens - Verslaggever :
Dat bet vonnis derbalve niet naar
de h. D'Haenens
Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaat- recbt met redenen is omkleed;
generaal -

Advocaten : mr. Blitzler.

Nr. 255

2'
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING - GEEN
VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING DIE EEN STRAF STELT - NIET MET
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

Om die redenen, ongeacbt bet
door eiser aangevoerde middel dat
niet kan leiden tot cassatie zonder
verwijzing, vernietigt bet bestreden
vonnis; beveelt dat van bet tbans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van bet vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
de Correctionele Recbtbank te
Leuven, zitting boudende in boger
beroep.
17 januari 1983 de

h.

VoorVerslaggever :
Gelijkluidende

2' kamer -

zitter : de h. Screvens Holsters

conclusie van de h. Ballet, advocaatgenera'll - Advocaat : mr. R. Van den
Berghe, Dendermonde.

Niet naar recht met redenen omkleed is
de beslissing van veroordeling op de
strafvordering waarin geen melding
wordt gemaakt van een wettelijke
bepaling, die een straf stelt op het feit Nr. 256
dat een misdrijf oplevert (1). (Art. 97

Gw.)
(1) Cass., 3 nov
1982,
(A.C., 1982-83, nr 149).

2'
A.R.

nr

2372
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN
REDENE-

556 RI="G VAN DE RECHTER NIET LOGISCH
GEEN SCHE:\DIXG VA=" ART. 9i GW.

wordt vereist dat de rechter op basis van
zijn motiveringen komt tot een logisch
verantwoorde uitleg voor zijn beslissing,

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VORDERING TOT DAGVAARDING VAN DE BEKLAAGDE VOOR
DE
RECHTER IN HOGER BEROEP - DAAD VA;..r
STUTI="G VAN DE VERJARING.

terwijl in casu minstens de rechtbank
er niet toe kwam haar beslissing logisch
te
motiveren; de
rechtbank
niet
vermocht te stellen dat de verjaring van
de strafvordering doelmatig werd gestuit
op 26 mei 1983 door de behandeling van
1o De verplichting om vonnissen en de zaak op die datum; de aangevochten
arresten met redenen te omkleden is feiten daterende van 6 februari 1982, de
een vormvoorschrift; het middel ten verj a ring inderdaad reeds zou bereikt
betoge dat er tussen de vaststellingen zijn op de datum, door de rechtbank
van de rechter en het rechtsgevolg, dat weerhouden als stuitingsdatum; de rechthij daaruit afleidt, geen logisch bank dan ook had moeten verwijzen
verband bestaat, heeft geen betrekking naar een eventuele vroegere stuitingsop die verplichting en kan derhalve daad gesteld tussen 22 september 1982
niet Jeiden tot vernietiging wegens en 6 februari 1983 of, bij ontstentenis
schending van art. 97 Gw. (1).
van dusdanige stuitingsdaad, de strafvordering vervallen had moeten verklaren;
2" De vordering die door het openbaar alleszins op grond van de door haar
ministerie binnen de termijn van voorgewende stuitingsdatum, de rechtverjaring van de strafvordering tot een bank niet meer over de grond van de
gerechtsdeurwaarder is gericht om de zaak had te kennen :
beklaagde voor de rechter in hager
beroep te dagvaarden, is een daad van
vervolging waardoor de verjaring van
Overwegende dat de verplichting
de strafvordering wordt gestuit (2).
de vonnissen en arresten met
(Art. 22 wet van 17 april 1878.)
redenen te omkleden een vormvereiste is; dat het in het middel aange(VAN BULLE)
voerde gebrek aan logica tussen de
vaststelling van de rechter en het
ARREST
gevolg dat hij eruit afleidt, op zich
geen schending van artikel 97 van
(A.R. nr. 8354)
de Grondwet oplevert;
HET HOF;
Gelet op het
Overwegende dat het vonnis vast~
bestreden vonnis, op 22 september
1983 in hoger beroep gewezen door stelt dat het .misdrijf op 6 februar1
de
Correctionele
Rechtbank
te 1982 is gepleegd;
Leuven;
Overwegende dat uit de procesOverwegende dat het vonnis
stukken
blijkt dat de verjaring van
eiseres veroordeelt wegens
het
misdrijf bepaald bij artikel 33, § 1, 1" de strafvordering ten deze tijdig en
regelmatig werd gestuit door de
en 2", van de Wegverkeerswet;
vordering van de procureur des
Over het middel, afgeleid uit de schen- Konings, op 29 november 1982
ding van de artikelen 97 van de gericht
aan
een
gerechtsdeurGrondwet, 21, 22, 25 van de wet van waarder, om eiseres we gens het
17 april 1878 houdende de voorafgaande haar ten laste gelegde misdrijf voor
titel van het Wetboek van Strafvorde- de rechter in hoger beroep te
ring, en 68 van de We/0'erkeerswet,
dagvaarden;
doordat artikel 97 van de Grondwet
voorziet dat elk vonnis met redenen
Overwegende dat de strafvordemoet zijn omkleed; aldus onder meer
ring mitsdien op de dag van ~e
uitspraak van het bestrede~ v~mms
(1) Cass., 24 nov. 1981, A.R. nr 6448
niet vervallen was door verJanng;
(A.C., 1981-82, nr 198).
(2) Cass., 6 maart 1979 (A.C., 1978-79, 790).

Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de
Dat mitsdien de voorzienin.g niet
voorziening; veroordeelt eiseres in ontvankelijk is;
de kosten.
17 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens - Verslaggever :
de h.
Matthijs
Gelijkluidende
Om die redenen, ongeacht de
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. L. Laermans, memorie van eiser, die niet de
ontvankelijkheid van de voorziening
Leuven.
·

betreft, verwerpt de voorziening;
laat de kosten ten laste van de
Staat.

17 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens - Verslaggever :
de h. D'Haenens
Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal.

Nr. 257
2'

KAMER -

VOORZIENING

17 januari 1984

IN

CASSATIE

TERMIJN - STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK
GEWEZEN VEROORDELEND VONNIS VAN EEN
CORRECTIONELE RECHTBANK, IN HOGER
BEROEP RECHTDOENDE- VOORZIENING VAN
HET OPENBAAR IVIINISTERIE TIJDE:\!S DE
GEWONE VERZETTERMIJN
NIET ONTVAN·
KEL!JKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de voorziening die
het openbaar ministerie tijdens de
gewone verzettermijn instelt tegen een
beslissing van veroordeling bij verstek
(1). (Art. 443, tweede lid, Sv.)
(PROCUREUR

DES KONINGS
T. GIELEN)

TE

Nr. 258
2'

KAMER -

17 januari 1984

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN ONREGELMATIGHEID WEGENS HET GEBREK
AAN
OVEREENSTEMMING
TUSSEN
HET
AFSCHRIFT EN HET ORIGINEEL VAN HET
EXPLOOT - NIETIGHEID - VEREISTE.

TONGEREN

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEHOEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN
ARREST VA"' DE KAMER VAN INBESCHULDY·
G!NGSTELLING - GEEN BETEKE!'\ING AAN DE
PROCUREUR-GENERAAL - NIET ONTVANKE·
LIJK CASSATIEBEROEP.

ARREST

(A.R. nr. 8369)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 28 september
1983 in hoger beroep gewezen door 1" Nu de nietigheid ten gevolge van de
onregelmatigheid wegens het gebrek
de Correctionele Rechtbank te
aan overeenstemming tussen het
Tongeren;
afschrift en het origineel van het
Overwegende dat het vonnis ten
exploot van betekening niet een van
aanzien van verweerder, beklaagde,
de gevallen van nietigheid is die m
bij verstek is gewezen; dat eiser
art. 862, § 1, Ger. W. worden opgesomd,
kan de akte door de rechter niet
zich op 11 oktober 1983, v66r het
worden nietig verklaard tenzij die
verstrijken van de gewone termijn
onregelmatigheid de belangen schaadt
van verzet, in cassatie heeft voorvan de partij die ze opwerpt (1).
zien;
(Art. 861 Ger.W.)

Nota arrest nr. 257
Nota arrest nr 258 .
(1) Cass., 1 dee. 1981,
(A.C., 1981-82, nr 218).

A.R.

nr

7029

(1) Cas,., 4 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr 1)
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van de burgerlijke I dan kan nietig verklaren als het
partiJ. tegen een. arrest v:an de kamer ,. aangeklaagde verzuim of de aangevan mbeschuldigmgstelllng tot niet.
.
ontvankelijkverklaring van het verzet klaagde onregelmatlghe1d de hevan die partij tegen een beschikking langen. schaadt van de partij die de
waarbij . wordt beslist dat er geen exceptle opwerpt;
reden IS tot vervolging van de
.
is
niet
ontvankelijk
. pat verweerder met aanvoert dat
beklaagde,
wanneer het niet aan de procureur- ZlJn belangen geschaad zijn, zodat
generaal bij .het hof van beroep is d~ grand van niet-ontvankelijkheid
betekend (2); m zoverre het cassatiebe- met kan worden aangenomen·
roep regelmatig is betekend aan de
'
beklaagde, kan de burgerlijke partij
Over de voorziening :
opkomen tegen haar veroordeling tot
Overwegende dat het arrest de
s~ha~evergoeding t.a. v. de beklaagde,
die mgevolge art. 136 Sv. is uitge- beschikking van de raadkamer van
sproken.
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Het~assatieberoep

(FELlERS T. DE SMET)
ARREST

(A.R. nr. 8376)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 27 september
1983 gewezen door het Hof van
Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende
dat
verweerder
aanvoert dat de hem door de
g~rechtsdeurwaarder afgegeven kople van de betekening van eisers
voorziening niet gedateerd, is zodat
de betekening nietig zou zijn; dat
verweerder bedoeld kopie bij zijn
memorie van antwoord gevoegd
heeft;
Overwegende dat de nietigheid
ten gevolge van de onregelmatigheid
die voortvloeit uit het gebrek aan
overeenstemming tussen het afschrift en het origineel van het
exploot, niet een van de gevallen
van nietigheid is die in artikel 862,
§ 1, van het Gerechtelijk Wetboek
worden opgesomd; dat derhalve de
regel van artikel 861 van dat
wetboek van toepassing is, zodat de
rechter deze proceshandeling alleen

-----------------1
(2) Cass., 12 okt. 1982,
(A.C., 1982-83, nr 108).

A.R.

nr

7335

Dendermonde bevestigt, in zoverre
zij beslist dat er geen aanleiding is
tot vervolging van verweerder
wegens het misdrijf A; dat het
arrest de procedurekosten van
eerste aanleg met betrekking tot dit
feit en de kosten van uitgifte en
betekening van de beschikking van
de raadkamer ten laste van eiser
burgerlij ke partij, de overige koste~
van eerste aanleg ten laste van de
verdachte en de kosten van hager
beroep gevallen aan de zijde van
het openbaar ministerie ten laste
van de Staat legt; dat het arrest
eiser veroordeelt tot 5.000 frank
schadevergoeding jegens verweerder;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn
cassatieberoep heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie; dat er
wel uit blijkt dat hij het heeft doen
betekenen aan verweerder; dat de
voorziening derhalve slechts ontvankelijk
is
ten
aanzien
van
verweerder, in zoverre eiser, ten
gevolge van de betekening ervan
aan de verdachte, kan opkomen
tegen de beslissing over de schadevergoeding waartoe de kamer van
inbeschuldigingstelling de burgerlijke partij, die op haar verzet in het
ongelijk wordt gesteld, moet veroordelen ingevolge artikel 136 van het
Wetboek van Strafvordering;
Dat eiser evenwel dienaangaande
geen middel aanvoert;

- 559
Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers middelen die tegen
de beslissing van buitenvervolgingstelling zijn gericht. verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens - Verslaggever :
de h. De Peuter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van der
Gucht, Dendermonde.
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een wanbedrijf is, is niet van toepassing op het bevel tot voorlopige
aanhouding met het oog op eventuele
uitlevering dat is verleend op grand
van art. 5, eerste lid, van de Uitleveringswet.

2o Art. 9, lid 2, van het Internationaal

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, krachtens welke bepaling ieder gearresteerde bij zijn arrestatie op de hoogte dient te worden
gebracht van de redenen van zijn
arrestatie en onverwijld dient op de
hoogte te worden gebracht van de
beschuldigingen die tegen hem zijn
ingebracht, heeft in Belgie directe
werking (1).
3" Schending

van
een
ministeriele
omzendbrief geeft geen aanleiding tot
cassatie (2).

4" Art. 21 van het Verdrag aangaande de

uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk Belgie,
het Groothertogdom Luxemburg en
het Koninkrijk der Nederlanden, bepaling die transit betreft, heeft niet tot
doel de overbrenging van een persoon,
aangehouden in een Belgische enclave
binnen Nederlands grondgebied, naar
2° BURGERLIJKE RECHTEN, POLIander Belgisch grondgebied, overbrenTIEKE RECHTEN - Ii\TER:\IATIONAAL
ging die geen transit is in de zin van
die bepaling, te regelen (3).
VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 9, LID 2 - DIRECTE 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1" UITLEVERING -

VOORLOPIGE AANHOUDING JVIET HET OOG OP EVENTUELE
UITLEVERING, OVEREEXKO!\ISTIG ART. 5,
EERSTE LID, VAN DE UITLEVERINGSWET
ART. 96 SV. NIET VAN TOEPASSING.

WERKING IN BELGJE.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
SCHENDING VAN EEN MINISTERIELE
OMZENDBRIEF SCHENDING DIE GEEN
AANLEIDING GEEFT TOT CASSATIE.

4° UITLEVERING

VERDRAG
AANGAANDE DE UITLEVERING EN DE RECHTSHULP
IN
STRAFZAKEN
TUSSEN
HET
KONINKRIJK
BELGIE,
HET
GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN, ONDERTEKEND TE
BRUSSEL OP 27 JUNI 1962, ART. 21 - TRANSIT
- BEGRIP.

5° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT, ZELFS INDIEN HET GEGROND
IS, GEEN CASSATIE KAN MEDEBRENGEN
NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL.

1" Art. 96 Sv., in zoverre het voorschrijft

dat het bevel tot aanhouding de wet
dient te vermelden die bepaalt dat het
ten laste gelegde feit een misdaad of

(1) Zie : VELC, « Les effets des instruments
internationaux en matiere des droits de
l'homme "• in Pmlegomena, druk 1981, biz. 5
tot 128, inzonderheid biz. 13 tot 53, en in het
bijzonder nr. 16 en de noot 154; BossLYr, « De
directe werking van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten "• in R. W., 1978-79, kol. 235 tot 248, en
« Belgie, parij bij de Uno-pacten inzake
mensenrechten (21 juli 1983) "• in R.IV.,
1983-84, kol. 781 tot 790, inzonderheid nr. 2.
(2) Cass., 15 dec. 1976 (A.C., 1977, 436) en
25 april 1978 (ibid., 1978, 977); zie ook Cass.,
27 okt. 1977 (ibid., 1978, 264).

(3) Art. 6 van het Verdrag betreffende de
instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof, ondertekend te Brussel op
31 maart 1965, goedgekeurd bij de wet van
18 juli 1969 en in werking getreden op
1 januari 1974, is niet van toepassing op de
bepalingen opgenomen in
het Verdrag
aangaande de uitlevering en de rechtshulp in
strafzaken tussen het Koninkrijk Belgie, het
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Voormeld art. 6 behoort
immers tot hoofdstuk III (rechtspraak) van het
(Zie vervolg nota volgende biz.)
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5' Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan feiten weergegeven in het radiogram
belang, is het middel dat, zelfs indien 22/2119 d.d. 22 augustus 1983
het gegrond is, geen cassatie van de " waarvan de tekst is bijgevoegd >>; dat
bestreden beslissing kan medebrengen uit de bewoordingen van het bevel tot
aanhouding zelf voldoende blijkt dat ei(4).
ser kennis moest hebben van de aard en
de reden van zijn vrijheidsberoving; dat,
(KAMER)
nu de wet in deze stand van de rechtspleging geen inzage van het dossier door
de verdachte of zijn raadsman toelaat,
ARREST
geen schending van de rechten van de
(A.R. nr. 8405)
verdediging kan ingeroepen worden uit
het ontbreken van inzage van stukken
die de wet verbiedt,

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 8 november
1983 gewezen door het Hof van
Beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 96 van het
Wetboek van Strafvordering, 5, 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, 9, lid 2,
van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966
en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981,
doordat het arrest het hager beroep
van eiser tegen de beschikking waarbij
zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
wordt
afgewezen,
ongegrond
verklaart, op grand onder meer : dat het
bevel tot aanhouding uitdrukkelijk ter
kennis bracht dat K,1mer, Rienk,
Henrikus, verdacht was van oplichting,
(Vervolg nota van vorige biz.)
Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof. Weliswaar wijst art. 1 van het Protocol tot uitvoering van art. 1, 2" lid, van laatstvermeld
Verdrag-Protocol dat werd ondertekend te
's-Gravenhage op 29 april 1969, werd goedgekeurd bij de wet van 2 februari 1971 en in
werking is getreden op 1 januari 1974, sub B,
2", de bepalingen opgenomen in het Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen tussen het Koninkrijk Belgie, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden aan
als gemeenschappelijke rechtsregels voor de
toepassing van hoofdstuk IV (adviezen) van
het Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof, doch
niet voor de toepassing van hoofdstuk III
(rechtspraak) van dit Verdrag.
(4) Cass.,
nr. 444).

12

maart

1980

(A.C.,

1979-80,

terwijl iedere gearresteerde, op grand
van de in het middel geciteerde
verdragsbepalingen, onverwijld op de
hoogte moet gebracht worden van de
redenen van zijn arrestatie en van de
beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht; artikel 96 van het Wetboek van
Strafvordering bovendien bepaalt dat
een bevel tot aanhouding de opgave
bevat van het feit waarvoor het wordt
verleend, met vermelding van de wet die
bepaalt dat het feit een misdaad of
wanbedrijf is; de loutere vermelding in
een bevel tot aanhouding dat de betrokkene verdacht is van « oplichting >>, met
verwijzing
naar
doch
zonder
overname van
feiten die enkel
vermeld zijn in een radiogram, gevoegd
als bijlage (bij de vordering van de
procureur des Konings), niet voldoet aan
de informatieverplichtingen opgelegd bij
de in het middel ingeroepen bepalingen;
de gearresteerde immers, zoals het
bestreden arrest vaststelt, geen toegang
heeft tot het dossier en bijgevolg niet
« onverwijld >> kennis kan nemen van de
genoemde bijlage, zodat het arrest, door
te beslissen dat eiser kennis « moest >>
hebben van de aard en de reden van zijn
vrijheidsberoving, zonder vast te stellen
dat enige concrete beschuldiging hem bij
zijn vrijheidsberoving werd medegedeeld, of dat het bevel tot aanhouding de
opgave bevat van het feit waarvoor het
werd verleend of de wet vermeldt die
bepaalt dat het ten laste gelegde feit een
misdaad of wanbedrijf is, niet wettelijk
verantwoord is (schending van alle in
het middel ingeroepen bepalingen) :

Overwegende dat eiser, op vertoon
van een bevel tot aanhouding, op
11 oktober 1983 door de onderzoeksrechter te Turnhout verleend op
grond van artikel 5, eerste lid, van
de wet van 15 maart 187 4 op de
uitleveringen, voorlopig werd aange-
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houden met het oog op zijn eventuele uitlevering aan de Verenigde
Staten van Amerika; dat in het
bevel tot aanhouding is vermeld dat
eiser verdacht is van << oplichting,
feiten weergegeven in het radiogram 22/2119 d.d. 22 augustus 1983
- waarvan de tekst is bijgevoegd »;
dat het bevel tot aanhouding
verwijst naar de artikelen 1, 6°, en 5
van de Uitleveringswet en constateert dat de ten laste gelegde feiten
voorzien zijn bij artikel 2, 12", van
de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst van 26 oktober 1901; dat het
alzo aanleunt bij het officieel
bericht aan de Belgische autoriteiten toegestuurd door de autoriteiten van de Verenigde Staten van
Amerika waar eiser vervolgd wordt;
Overwegende dat zodanige voorlopige aanhouding, te onderscheiden
van de aanhouding naar aanleiding
van een door de Belgische rechtsmacht ingesteld gerechtelijk strafonderzoek, aan bijzondere en eigen
regelen is onderworpen, als bepaald
in artikel 5 van de voormelde uitleveringswet;
Overwegende dat artikel 96 van
het Wetboek van Strafvordering, in
zoverre het voorschrijft dat het
bevel tot aanhouding de wet dient te
vermelden die bepaalt dat het ten
Jaste gelegde feit een misdaad of
een wanbedrijf is, niet van toepassing is in het bij artikel 5, eerste lid,
van de voormelde uitleveringswet
bepaalde geval;
Overwegende dat, zoals het arrest
met verwijzing naar de beroepen
beschikking van de raadkamer vaststelt, ten deze de voorschriften voor
het afleveren van een bevel tot
aanhouding op grond van artikel 5,
eerste lid, van de Uitleveringswet
werden nageleefd;
Overwegende dat, krachtens artikel 5, lid 2, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, iedere gearresteerde onverwijld en in een taal welke hij
verstaat, op de hoogte moet worden
gebracht van de redenen van zijn

arrestatie en van de beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht : dat, krachtens artikel 9,
lid 2, van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke
rechten, bepaling die in Belgie
directe werking heeft, iedere gearresteerde bij zijn arrestatie op de
hoogte moet worden gebracht van
de redenen van zijn arrestatie en
onverwijld op de hoogte dient te
worden gebracht van de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht; dat die bepalingen niet
vereisen dat het op de hoogte
stellen zou geschieden in een
bepaalde vorm;
Overwegende dat eiser bij conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling verklaarde dat
hij een kopie van het bevel tot
aanhouding had ontvangen, doch de
tekst van het in dat bevel vermelde
radiogram niet was bijgevoegd;
Overwegende dat, gelet op de
inhoud van het bevel tot aanhouding, het arrest, door te oordelen
<< dat uit de bewoordingen van het
bevel tot aanhouding zelf voldoende
blijkt dat de verdachte kennis moest
hebben van de aard en de reden van
zijn vrijheidsberoving », zijn beslissing wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 91 van het
Wetboek van Strafvordering, 102 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, alsmede van de omzendbrieven van de minister van Justitie van
4 juli 1868 (nr. 2.603 T), 23 december 1874
(nr. XVI E) en 18 juli 1912 (nr. 19.041),
doordat het arrest het hoger beroep
van eiser tegen de beschikking waarbij
zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
wordt
afgewezen,
ongegrond
verklaart, op grond onder meer : dat
eiser beweert in Belgie gedomicilieerd te
zijn en er te verblijven, maar deze
bewering wordt tegengesproken door
een
internationaal opsporingsbericht
(nr. 032); dat hij in Belgie sinds geruime
tijd niet aangetroffen kon worden; dat
het feit dat zijn familie op het door hem
aangegeven adres woont en verblijft,
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niets afdoet aan het feit dat hij er zelf
sinds maanden niet aangetroffen kon
worden,

uitmaakt, en aldus het wettelijk begrip
van de woonplaats miskent (schending
van de artikelen 91 van het Wetboek van
Strafvordering en 102 van het Burgerlijk
Wetboek en van de in het middel geciteerde omzendbrieven), en eisers gevangenhouding krachtens een bevel tot
aanhouding regelmatig verklaart, hoewel
dit bevel werd verleend met miskenning
van de substantiiHe vormvoorschriften,
bedoeld in de hiervoren genoemde
omzendbrieven (schending van de in het
middel geciteerde omzendbrieven) :

. terwijl de gerechtelijke overheid bij
w1e een verzoek van een vreemde
overheid tot voorlopige aanhouding van
een verdachte is toegekomen, op grand
van de omzendbrieven van de minister
van Justitie van 4 juli 1868 (nr. 2.603 T),
23 december 1874 (nr. XVI E) en 18 juli
1912 (nr. 19.041), vooraf een gemotiveerd
advies aan de minister dient te richten en diens onderrichtingen moet
afwachten, althans wanneer de verOverwegende
dat
het
middel
dachte een woonplaats of zelfs een
louter feitelijke verblijfplaats in het uitgaat van de schending van de
koninkrijk heeft; de woonplaats, in de aangehaalde ministeriele omzendzin van de genoemde omzendbrieven, brieven en daaruit de schending van
alsmede in de zin van de artikelen 91 de in het middel vermelde bepavan het Wetboek van Strafvordering en lingen afleidt; dat het derhalve
102 van het Burgerlijk Wetboek, de berust op het niet-naleven van die
plaats is waar iemand zijn hoofdverblijf ministeriele omzendbrieven;
heeft, dit is de plaats waar het centrum
van zijn vermogensrechtelijke en morele
Overwegende
dat
ministeriele
belangen gevestigd is; de plaats waar omzendbrieven geen wetten zijn in
een persoon zijn woonplaats heeft, de zin van artikel 608 van het
daarentegen niet noodzakelijk die is Gerechtelijk Wetboek en de schenwaar hij werkelijk woont en nog minder ding ervan derhalve geen aanleiding
die waar hij bestendig woont; eiser in geeft tot cassatie;
zijn conclusie alsmede in de namens
hem neergelegde pleitnota uitdrukkelijk
Dat het middel mitsdien niet
inriep dat « het centrum en knooppunt ontvankelijk is;
van zijn belangen » in Hoeilaart gevestigd was, en zijn verblijf in Nederland
Over het derde middel, afgeleid uit de
. slechts een voorlopige situ a tie uit- schending van de artikelen 11, lid 1, en
maakte, die daaraan niets veranderde, 21 van het Benelux-Verdrag aangaande
zodat het arrest, dat het ontbreken van de uitlevering en de rechtshulp in strafeen woonplaats in Belgie afleidt uit de zaken, ondertekend te Brussel op 27 juni
vermeldingen in een internationaal 1962 en goedgekeurd bij wet van 1 juni
opsporingsbericht en uit het feit dat 1964,
eiser gedurende maanden niet kon
doordat het arrest het hager beroep
aangetroffen worden op het door hem van eiser tegen de beschikking waarbij
aangegeven adres, in het onzekere laat zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelof het heeft willen beslissen dat, in strijd ling
wordt
afgewezen,
ongegrond
met wat eiser in feite inriep, het verklaart, op grand onder meer : dat uit
centrum zijner belangen niet in Belgie niets blijkt dat de overbrenging van de
zou zijn gevestigd, en zijn verblijf in verdachte naar de gevangenis te TurnNederland geen voorlopige situatie zou hout onregelmatig was ... ; dat uit niets
uitmaken, dan wel dat de door eiser blijkt dat er transit of doorvoer
ingeroepen omstandigheden in rechte geschiedde in de zin van artikel 21 van
irrelevant zouden zijn voor de bepaling het Benelux-Verdrag, daar er geen
van de woonplaats en het derhalve niet verzoek voorhanden is volgens de in
regelmatig gemotiveerd is (schending artikel 11, lid 1, bedoelde weg; dat de
van artikel 97 van de Grondwet); het verdachte niet op onrechtmatige wijze
arrest, in laatstgenoemde veronderstel- uit Nederland werd gekaapt en er geen
ling, uit de hiervoren vermelde gegeven spoor is van onrechtmatig verkregen
niet wettig heeft kunnen afleiden dat bewijs,
eiser geen « woonplaats » in Belgie heeft,
terwijl artikel 21 van het Beneluxzonder met name te onderzoeken waar Verdrag aangaande de uitlevering en de
het centrum van eisers belangen ligt en . rechtshulp in strafzaken bepaalt dat de
zonder na te gaan of zijn afwezigheid te doortocht door het grondgebied van een
Hoeilaart
een
voorlopige
situatie 1 van de Verdragsluitende Partijen zal
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worden toegestaan « op een verzoek
gedaan volgens de in artikel 11, lid 1,
bedoelde weg », dit is op schriftelijk
verzoek van de minister van Justitie van
de verzoekende partij, gericht tot de
minister van Justitie van de aangezochte
partij; het ontbreken van een dergelijk
verzoek tot gevolg heeft dat de doortocht
onregelmatig is; het ontbreken van een
dergelijk verzoek daarentegen niet tot
gevolg kan hebben dat de doortocht zou
onttrokken worden aan het toepassingsgebied van artikel 21; zodat het arrest,
door te beslissen dat uit niets blijkt dat
er transit of doorvoer geschiedde in de
zin van artikel 21 van het BeneluxVerdrag, op de loutere grond dater geen
verzoek voorhanden is volgens de in ·
artikel 11, lid 1, bedoelde weg, niet
wettig verantwoord is (schending van
artikel 21 en, voor zoveel nodig, 11, lid 1,
van het Benelux-Verdrag aangaande de
uitlevering en de rechtshulp in strafzaken) :

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.
17 januari 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Gryse.

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser werd aangehouden in Nr. 260
een
Belgische
enclave
binnen
Nederlands grondgebied en dat hij
2• KAMER - 18 januari 1984
werd overgebracht naar de gevangenis te Turnhout, dit is naar ander
Belgisch grondgebied;
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFOverwegende dat artikel 21 van
VORDERING - CONCLUSIE - ANTWOORD het verdrag van 27 juni 1962
BEG RIP.
aangaande de uitlevering en de
rechtshulp in strafzaken tussen het
Koninkrijk Belgie, het Groother- 2° RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
togdom Luxemburg en het KoninkART. 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN
rijk der Nederlanden niet tot doel
ZAAK- BEGRIP.
heeft zodanige overbrenging te
regelen; dat zodanige overbrenging
geen transit is in de zin van die 3° BEROEPSGEHEIM - ADVOCAAT
MEDEDELING VAN !NL!CHTINGEN AAN DE
bepaling;
PROCUREUR

DES

KONINGS

OF

AAN

DE

ONDERZOEKSRECHTER - SCHEND!NG VAN
Dat derhalve de beslissing van het
HET BEROEPSGEHEIM - BEGRIP.
arrest, luidens welke voormeld
artikel 21 op die overbrenging niet
toepasselijk is, wettelijk verant- 4° RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
woord blijft, ook zal zou het middel
ART. 6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN
gegrond zijn in zoverre het aanvoert
ZAAK - BEGRIP.
dat het arrest die beslissing niet
kon laten steunen op de loutere
grand dat er geen verzoek voor- 5° RECHT VAN VERDEDIGING
BEG RIP.
handen is volgens de in artikel 11,
lid 1, van voormeld verdrag be6° RECHTEN VAN DE MENS - EUROdoelde weg;

Dat het middel bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1. - EERL!JKE BEHANDEL!NG VAN
Z!JN ZAAK - BEGRIP.

7° RECHT

VAN
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VERDEDIGING

BEG RIP.

8° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEWJJSLAST - BEGRIP.

go VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN
FElTEN DIE DE U!TVOER!l\G ZIJN VAN
EENZELFDE OPZET AANVANG VAN DE
VERJARINGSTERMIJN.

10° RECHT
BEG RIP.

VAN

VERDEDIGING

Europees Verdrag Rechten van de
Mens neergelegde recht op een
eerlijke behandeling van zijn zaak valt
niet af te leiden uit de enkele omstandigheid dat het parket het beroepsgeheim heeft geschonden bij een persconferentie, waardoor aan de zaak van
de beklaagde een zekere ruchtbaarheid is gegeven, alsmede bij vorderingen over een andere zaak, als de
rechter vaststelt dat de gegevens van
de procedure waarvan hij kennis heeft
genomen, regelmatig zijn bijeengebracht.
6° Bij de beoordeling of een zaak eerlijk

is behandeld, in de zin van art. 6.1.
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, moet worden nagegaan of de
zaak in haar geheel op een eerlijke
wijze is behandeld; blijkt dat de
beklaagde voor het vonnisgerecht de
kans heeft gekregen om vrij tegenspraak te voeren over de door het
openbaar ministerie tegen hem ingebrachte gegevens, dan kan hij niet
beweren dat hij geen recht heeft
gehad op zijn eerlijke behandeling van
zijn zaak, in de zin van voormeld
Verdrag.

en 2o Regelmatig met redenen
omkleed en naar recht verantwoord is
de beslissing dat het recht van
beklaagde op een eeriijke behandeling
van zijn zaak niet is geschonden,
wanneer de rechter, na kennisneming
van de conclusie waarin die beklaagde
betoogde dat het te zijnen laste ingestelde onderzoek nietig was omdat het
op oneerlijke wijze had plaatsgehad,
nu « onmogeiljk onderscheid kan
worden gemaakt tussen de onderzoeksverrichtingen
die nag
voor
uitvoering in aanmerking komen en 7o Zodra de beklaagde voor het vonnisgerecht de kans heeft gehad om vrij
die welke moeten worden uitgesloten,
tegenspraak te voeren over de door
daar die verrichtingen zodanig doorhet openbaar ministerie tegen hem
eenlopen dat zij een onsamenhangend
ingebrachte gegevens, kan hij niet
geheeld vormen », nauwkeurig elk van
beweren dat zijn recht van verdedide aan die beklaagde ten laste gelegde
ging in dat opzicht is geschonden.
feiten onderzoekt en voor elk van die
feiten aangeeft op welke gronden hij
zijn beslissing doet steunen. (Art. g7 8" De regels inzake de bewijslast in
strafzaken worden niet geschonden
Gw.; art. 6.1
Europees Verdrag
wanneer de rechter zegt dat de door
Rechten van de Mens.)
het onderzoek bijeengebrachte gegevens gewichtige, bepaalde en met
3° Onverminderd de toepassing van de
elkaar overeenstemmende vermoedens
regels van de beroepsplichtenleer belet
van schuld van de beklaagde opleveren
art. 458 Sw. niet dat een advocaat ter
en oordeelt dat de beklaagde geen
gelegenheid van de verdediging van de
verklaring heeft gegeven of heeft
belangen van zijn client, aan de procupogen te geven waardoo1· die vermoereur des Konings of aan de onderzoeksrechter inlichtingen mededeelt . dens konden worden ontkracht (2).
die hij van een andere advocaat,
gewezen raadsman van dezelfde client, go Wanneer de rechter vaststelt dat
verscheidene misdrijven, die aan
heeft verkregen en die verband
dezelfde verjaringstermijn zijn onderhouden met de belangenverdediging
worpen, de uitvoering zijn van een
van die client (1).
zelfde opzet, neemt de verjaring van
de strafvordering pas een aanvang
4o en 5o Schendfng van iemands recht
vanaf het laatst gepleegde feit, op
van verdediging en van het in art. 6.1
voorwaarde evenwel dat elk van de
1o

(1) Cass., 12 maart 1980 (A.C., 1979-80,
(2) Zie Cass., 23 feb. 1982, A.R. nr. 7013
nr. 444); z1e Cass., 10 maart 1982, A.R. nr. 2143
'ibid., 1981-82, nr. 405).
. (A.C., 1981-82, nr. 355).
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vroegere
strafbare
feiten
niet
gescheiden is van het volgend feit,
behoudens stuiting of schorsing van de
verjaring, door een langere termijn
dan de verjaringstermijn (3).

afstand is gedaan of het geval
waarin na het veroordelend arrest
nog een voorziening openstaat tegen
een arrest van verwijzing naar het
hof van assisen, welke omstandig10' Het recht van verdediging van de heden zich ten deze niet voordoen,
beklaagde wordt niet geschonden door een partij zich geen tweede maal
de rechter die, om een aan de tegen dezelfde beslissing in cassatie
beklaagde ten laste gelegd feit kan voorzien;
bewezen te verklaren, steunt op een
Dat de op 17 maart 1983 tegen de
gedingstuk dat voorkomt onder de
stukken van het onderzoek waarover beschikking van 3 juni 1980 ingehij derhalve vrij tegenspraak heeft stelde voorzieningen derhalve niet
ontvankelijk zijn;
kunnen voeren.
(B ... , B ... T. Z.K.H. PR. K., M ... )
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 2921)

RET HOF;
Gelet op de
bestreden beschikking, op 3 juni
1980 gewezen door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel;
Gelet op het bestreden arrest, op
9 maart 1983 door door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 7 januari 1981;
I. Op de voorzieningen van de
eisers, beklaagden :

A. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de op 3 juni 1980
gewezen beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel :
Overwegende dat de eisers zich
tegen die beslissing reeds in
cassatie hebben voorzien; dat die
voorzieningen door het Hof bij
arrest van 7 januari 1981 zijn

B. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen het arrest van het
hof van beroep, in zoverre het, bij
de uitspraak over de tegen eisers
ingestelde strafvordering, bepaalde
ten laste gelegde feiten
niet
bewezen verklaart en, wat andere
feiten betreft, vaststelt dat ofwel de
strafvordering is verjaard, ofwel de
vervolgingen niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn bij
gebrek aan belang;
C In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen het arrest van het
hof van beroep, in zoverre het de
eisers op de tegen hen ingestelde
strafvordering veroordeelt, beiden,
wegens het ten laste gelegde feit
C 4, de eerstgenoemde wegens de
ten laste gelegde feiten A 1, doch
enkel wat het gebruik van valse
stukken betreft, A 3, A 8 en A 10, de
tweede, wegens het ten laste
gelegde feit A 9 :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de
Grondwet, het algemeen beginsel van
het recht van verdediging, artikel 6 van
het bij de wet van 13 mei 1955, artikel 1,
goedgekeurde Verdrag tot Bescherming
verworpen;
van de Rechten van de Mens en de
Overwegende dat in strafzaken, Fundamentele Vrijheden en, voor zover
behoudens
het
geval
waarin nodig, artikel 1,
artikel 40, vierde lid, van de wet van
doordat het arrest de eisers veroor15 juni 1935 op het gebruik der deelt zonder te antwoorden op het
talen in gerechtszaken van toepas- middel ten betoge dat het onderzoek in
sing is, het geval dat regelmatig de zaak nietig was en geen gevolgen kon
-----------------! hebben daar de zaak niet op een eerlijke
wijze was behandeld, dat immers " een
(3) Cass., 23 nov. 1982, A.R. nr. 7475. zaak niet eerlijk is behandeld en
(A.C., 1982-83, nr. 182).
derhalve artikel 6 van het Europees
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Verdrag tot BP-scherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is geschonden wanneer
het onderzoek zeer belangrijke leemten
vertoont; dat dit ten deze wel degelijk
het geval is, nu het hof van beroep
onmogelijk een onderscheid kan maken
tussen onderzoeksverrichtingen die nog
voor uitvoering in aanmerking kunnen
komen en die welke moeten worden
uitgesloten, die verrichtingen immers
zodanig dooreenlopen dat ze een onsamenhangend geheel vormen waardoor
het recht van verdediging op flagrante
en voortdurende wijze wordt geschonden; dat de rechtbank, zonder
nochtans alle wettelijke gevolgen te
trekken uit de door haar beschreven
toestand, duidelijk de gronden van
onwettigheid van het onderzoek heeft
samengevat, waar ze verklaart dat alle
stukken van het dossier, zowel de inbeslaggenomeu als de overgelegde of neergelegde stukken wijzen op een kennelijke en onverklaarbare nalatigheid bij
het onderzoek naar de waarheid; (dat in
dit verband) de rechtbank zeer gepast, in
feite, gewezen heeft op het ontbreken
van een deskundigenonderzoek : « het
ontbreken van elk boekhoudkundig en
financieel deskundigenonderzoek », de
vervalste huiszoeking bij Meursing : « de
voorwaarden waaronder de gerechtelijke
politie op 19 oktober 1977 huiszoeking
deed bij mej. Meursin », het niet
verhoren van de thans overleden h.
Gruner, ofschoon de beklaagden bij de
onderzoeksrechter
op
dat
verhoor
hadden aangedrongen, de persoon van
de beklaagden : « geen enkel onderzoek
is ingesteld, geen enkele getuige is
verhoord in verband met de persoon van
de beklaagden >>, de flagrante schending
van het recht van verdediging van de
beklaagde Barre : " de beklaagde werd
door de onderzoeksrechter nooit ondervraagd of met Z.K.H. geconfronteerd in
verband met verscheidene haar ten laste
gelegde feiten >>, waterverfschilderij
« Orage sur Cannes >> : « de niet met
redenen omklede weigering van de
onderzoeksrechter om gunstig gevolg te
geven
aan het verzoek van de
beklaagden om de tekst op te nemen en
de identiteit vast te stellen van de auteur
van de opdracht die voorkomt op een
zich te Cannes bevindend schilderij
" Orage sur Cannes " dat in het bezit is
van de voorlopige beheerder Denape,
hoewel dit de versie van de beklaagden
geloofwaardig zou maken >>, de weigering
om getuigen te verhoren : « de omstan-

digheid dat degenen die de meeste
inlichtingen konden geven ondanks de
uitdrukkelijke wens van de beklaagden
niet zijn ondervraagd of als getuigen
gehoord >>, het feit dat geen confrontatie
is gehouden omtrent de bewezen
verklaarde feiten : « ten slotte en vooral
zijn de beklaagden en de burgerlijke
partijen niet met elkaar geconfronteerd
in verband met alle punten van de
beschuldiging », de confrontatie in
verband met niet bewezen verklaarde
feiten : « het is merkwaardig te moeten
vaststellen dat alleen voor de feiten
waarvoor bij rechtstreekse dagvaarding
een rechtsvordering tot schadevergoeding is ingesteld en waarover de rechtbank uiteindelijk in het kader van dit
geschil geen uitspraak heeft moeten
doen, tijdens het onderzoek een confrontatie had plaatsgevonden terwijl, in
weerwil van de gegronde en herhaalde
verzoeken van de beklaagden, geen
confrontatie heeft plaatsgehad voor het
grootste dee! van de in deze zaak ten
laste gelegde feiten >>, waaruit volgt dat
het arrest, nu het niet antwoordt op de
conclusie van eisers, niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en niet naar
recht is verantwoord, vermits het niet
vaststelt dat het onderzoek voldoet aan
de vereisten van het in het middel
vermelde artikel 6 :

Overwegende dat eiser in zijn op
17 november 1982 ter terrechtzitting
van het hof van beroep regelmatig
neergelegde conclusie het in het
middel uiteengezette verweer heeft
voorgedragen; dat eiseres in haar op
dezelfde terechtzitting neergelegde
conclusie verklaarde te verwijzen
« naar de door eiser aangevoerde
middelen van openbare orde >>,
onder meer « in verband met de
gronden tot nietigheid van het
onderzoek »;
Overwegende dat de eisers met de
opsomming van de in het beroepen
vonnis aangegeven « gronden van
onwettigheid >> slechts gronden
hebben willen aanvoeren voor het
aan de eerste rechter gerichte
verwijt, namelijk dat hij niet alle
gevolgen heeft getrokken uit de
door hen beschreven toestand, dat
die gevolgen, naar zeggen van de
eisers, neerkwamen op een schen-

- 567 ding van artikel 6 van het Verdrag caat niet aan de rechter mag worden
tot Bescherming van de Rechten overgelegd zolang het bewijs niet is gelevan de Mens en de Fundamentele verd dat de bestemmeling ontslagen is
Vrijheden, nu « het hof van beroep van het beroepsgeheim »; dat het arrest,
na kennisneming van die conclusie,
onmogelijk een onderscheid kan beslist
« dat uit het geheel van de gegemaken tussen de onderzoeksver- vens van de zaak en met name uit de
richtingen die nog voor uitvoering in rechterlijke beslissingen die op de
aanmerking komen en die welke klachten van beklaagde gevolgd zijn,
moeten worden uitgesloten, die meer bepaald uit de beschikking van
verrichtingen immers zodanig door- buitenvervolgingstelling van 13 noeenlopen dat ze een onsamenhan- vember 1979, het vonnis van 27 februari 1981, het arrest van dit hof
gend geheel vormen »;
van 6 november 1981 en de arresten van
Overwegende dat het arrest elk 12 maart 1980 en 10 maart 1982 van het
van de aan de eisers ten laste Hof van Cassatie blijkt dat mr. Gilson de
gelegde feiten nauwkeurig onder- Rouvreux zich nooit schuldig heeft
aan enige schending van het
zoekt en voor elk van die feiten gemaakt
beroepsgeheim in zijn aan het parket of
aangeeft op welke gronden het hof de
onderzoeksrechter gestuurde brieven
van beroep heeft beslist, ofwel dat en evenmin een schending heeft begaan
het misdrijf bewezen was, ofwel dat door aile of sommige van de in
het niet bewezen was, ofwel dat de beklaagdes conclusie opgesomde advocastrafvordering niet ontvankelijk of tenbrieven aan hen te sturen, dat hieruit
derhalve geen grond tot nietigheid van
verj aard was;
de rechtspleging kan voortvloeien ,,
Dat het arrest aldus, door de
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
gronden van die beslissing te niet antwoordt op de in het middel weervermelden impliciet doch onmisken- gegeven conclusie waarin aan mr. Gilson
baar beslist dat het aangevoerde de Rouvreux niet een schending werd
het
beroepsgeheim
gebrek aan samenhang niet bestaat; verweten van
dat het met die consideransen waartoe hij persoonlijk gehouden was,
antwoordt op de door de eisers in doch waarin werd aangevoerd dat het
niet bewezen was dat de bestemmehet middel weergegeven conclusie;
lingen van de litigieuze brieven van hun
Dat het middel feitelijke grand- beroepsgeheim ontheven waren, zodat
die brieven niet mochten worden overgeslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 458 van het Strafwetboek en
544 van het Burgerlijk Wetboek alsook
van het beginsel inz::;ke bewijs in strafzaken,
doordat de eisers bij conclusie
omstandig betoogden dat de rechtspleging nietig was, nu het strafdossier
verscheidene
vertrouwelijke,
tussen
advocaten gewisselde brieven bevatte
(namelijk, onder meer, de brieven van
mr. Br. aan mr. Merkt van 18 maart,
20 mei 1976 en 3 mei 1977, de brief van
mr. Michaut aan mr. Merkt van
6 december 1976, de brief van mr.
Michaut aan mr. Gerard de Gubernatis
van 6 december 1976, de brief van mr.
Michaut aan mr. Br. van 1 december
1976, de brief van mr. Br. aan mr.
Michaut van 3 december 1976 en de brief
van mr. de Gubernatis aan mr. Br. van
9 februari 1977) en in dat verband
aanvoerden « dat een brief van een advo-

legd; het arrest bijgevolg niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de tussen advocaten
gewisselde brieven in beginsel gedekt
zijn door het beroepsgeheim en derhalve
niet aan de rechter mogen worden
overgelegd, tenzij met de uitdrukkelijke
toestemming van de afzenders en de
bestemmelingen, die trouwens eigenaar
zijn van die brieven; het arrest bijgevolg,
nu het enkel vaststelt dat mr. Gilson de
Rouvreux zelf nooit enige schending van
het beroepsgeheim had begaan door de
in het middel opgesomde brieven aan
het parket of de onderzoeksrechter te
sturen, zonder evenwel na te gaan of de
stellers en de bestemmelingen van die
brieven hun instemming hadden betuigd
met de overlegging ervan, niet naar
recht is verantwoord (schending van aile
in het middel vermelde bepalingen) :

Overwegende dat de eiser B... in
zijn op de terechtzitting van
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17 november 1982 van het hof van
beroep neergelegde conclusie weliswaar heeft gewezen op de aanwezigheid van « verschillende brieven van
advocaten » in het strafdossier, doch
daaruit geen enkel juridisch gevolg
heeft getrokken; dat hij enkel
aanvoerde dat mr. Gilson de
Rouvreux op onrechtmatige wijze de
inhoud van een door beklaagde op
3 mei 1977 in vertrouwen aan advocaat Merkt van de balie te Geneve
gezonden brief aan het parket en de
onderzoeksrechter heeft bekendgemaakt en dat die bekendmaking een
grand tot nietigheid opleverde van
het tegen hem gevoerde onderzoek;
dat de eiseres B... in haar op
dezelfde terechtzitting van het hof
van beroep neergelegde conclusie
verklaart te verwijzen « naar de
door eiser uiteengezette middelen
van openbare orde », inzonderheid
« wat de gronden tot nietigheid van
het onderzoek betreft »;

Overwegende dat het arrest in de
door
het
middel
overgenomen
vermeldingen onder meer verwij st
naar de door het Hof op 12 maart
1980 en 10 maart 1982 gewezen
arresten waaruit blijkt, enerzijds,
dat, onverminderd de toepassing
van de regels van de beroepsplichtenleer, artikel 458 van het Strafwetboek niet verbiedt dat een advocaat,
naar aanleiding van de verdediging
van de belangen van zijn client, aan
de procureur des Konings of de
onderzoeksrechter inlichtingen mededeelt die hij van een ander
advocaat, gewezen raadsn1an van
dezelfde client, ontvangen heeft in
verband met de belangenverdediging van deze client door die
raadsman, anderzijds, dat, zoals
blijkt uit het door het Hof van
Beroep te Brussel op 11 december
1981
gewezen arrest,
advocaat
Merkt
van
Geneve,
voormalig
raadsman van Z.K.H., die brief van
3 mei 1977 aan mr. Gilson de
Rouvreux had overhandigd met het
oog op het geding dat Pr ... K ... van
plan was aan te spannen tegen eiser
Br ... ;

Dat het hof van beroep, nu het
aldus beslist, enerzijds, dat die brief
van 3 mei 1977 door mr. Merkt
regelmatig was overhandigd aan mr.
Gilson de Rouvreux, anderzijds, dat
geen enkele wetsbepaling een advocaat verbood om aan de procureur
des Konings of de onderzoeksrechter, in het belang van zijn
client, mededeling te doen van inlichtingen die hij van een ander
advocaat, gewezen raadsman van
dezelfde client, had ontvangen,
antwoordt op de in het middel
uiteengezette conclusie en de beslissing dat uit het door de eisers
aangevoerde verweermiddel geen
enkele grand tot nietigheid van de
rechtspleging kon worden afgeleid,
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel,
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de
Grondwet, van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging en
artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955, artikel 1, en,
voor zover nodig, schending van dat
artikel 1,
doordat het arrest het middel waarin
de eisers de nietigheid van de rechtspleging aanvoerden en dat ze hieruit
afleidden dat het parket bij de rechtbank
van eerste aanleg tijdens een persconferentie en naar aanleiding van huiszoekingen in een andere zaak inbreuk had
gepleegd op de plicht tot geheimhouding
van het onderzoek, verwerpt op grond
« dat, wanneer een gerechtelijk onderzoek aan de gang is, alleen de onderzoeksrechter kan en moet bevoegd zijn
om een persconferentie te houden ...
(dat) nochtans ... een schending van het
beroepsgeheim de nietigheid van de
gehele of van een gedeelte van een
rechtspleging alleen dan tot gevolg kan
hebben wanneer het gerechtelijk vooronderzoek of onderzoek daarop is gebaseerd of wanneer alleen door die schending te begaan de schuldige kon worden
ontdekt of het bewijs van zijn schuld
kon worden geleverd, een eventuele
schending van het beroepsgehe1m door
een magistraat of een ander persoon die
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tot geheimhouding van het onderzoek, in
de ruime betekenis van het woord,
gehouden is, daarentegen niet de nietigheid tot gevolg kan hebben van een
rechtspleging waarvan de gegevens op
rechtmatige wijze zijn verkregen "; dat
het arrest echter niet antwoordt op de
conclucie van de eisers ten betoge dat
het openbaar ministerie door op die
wijze ruchtbaarheid te verlenen aan
deze zaak het recht van verdediging van
de eisers en hun recht op een eerlijke
behandeling van hun zaak miskende, dat
immers wordt gesteld dat « het niet is
uitgesloten dat, onder bepaalde omstandigheden, de door ambtenaren v66r de
veroordeling van een beschuldigde aan
de pers verstrekte inlichtingen een
schending
kunnen
opleveren
van
artikel 6 van het Verdrag " en dat de
overdreven ruchtbaarheid die aan een
strafproces
wordt
verleend,
onder
bepaalde omstandigheden, afbreuk kan
doen aan het recht van een beschuldigde
op een eerlijke behandeling van zijn
zaak in de zin van artikel 6 van het
Verdrag "• waaruit volgt dat het arrest
net regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet) en niet naar recht is verantwoord, nu het niet vaststelt dat
de door het openbaar ministerie aan
de zaak gegeven ruchtbaarheid geen
afbreuk had gedaan aan het recht van
verdediging van de beklaagden noch aan
hun recht op een eerlijke behandeling
van hun zaak;

Overwegende dat, enerzijds, het
arrest met de in het middel weergegeven
consideransen
impliciet
antwoordt op de conclusie van de
eisers ten betoge dat de door het
parket aan de pers verstrekte
inlichtingen afbreuk deden aan hun
recht van verdediging en aan hun
recht op een eerlijk proces;
Dat het middel in die mate feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, anderzijds, het
Hof geen schending van het recht
van verdediging en van de in
artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden vastgelegde regel dat de zaak
op een eerlijke wijze moet worden
behandeld, kan afleiden uit de
enkele
omstandigheid
dat
het
parket het beroepsgeheim heeft ge-

schonden, zoals door de eisers was
aangevoerd;
Dat, meer bepaald, bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld
in de zin van artikel 6, lid 1, moet
worden nagegaan of de zaak in haar
geheel genomen op een eerlijke
wijze is behandeld; dat, zo mocht
blijken dat de eisers voor het
vonnisgerecht de kans
hebben
gekregen om vrijelijk tegenspraak
te voeren over de door het openbaar
ministerie tegen hen ingebrachte
gegevens, zij niet kunnen beweren
dat hun recht van verdediging is
geschonden of dat ze geen recht
hebben gehad op een eerlijke
behandeling van hun zaak in de zin
van voornoemd Verdrag;
Dat in dit opzicht het middel niet
kan worden aangenomen;
Over het twaalfde middel, ...

II. Op de voorziening van eiser, in
zoverre ze gericht is tegen de beslissing waarop hij op de uitsluitend
tegen hem ingestelde strafvordering
wordt veroordeeld :
Over het achtste middel, afgeleid uit
de schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake bewijs in strafzaken, de
artikelen 544, 1353, 1582, 1583 van het
Burgerlijk Wetboek, 196, 197 van de
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen en 97 van de Grondwet en
de artikelen 534 tot 551 van het
« Personen- en vennootschappenrecht "
van 20 januari 1926 van het prinsdom
Liechtenstein,
doordat het arrest beslist dat de telastlegging A 3 is bewezen op grond « dat de
in hoger beroep neergelegde conclusie
van de burgerlijke partij gr ... V ... een
juiste weergave is van de door het
onderzoek verzamelde gegevens die
gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens opleveren
van het feit dat dit geschrift de waarheid
verdraait en dat die vervalsing, wat de
woorden betreft : " dit geschrift geldt als
kwijting ", ... , met bedrieglijk opzet is
gepleegd door beklaagde, terwijl de gr ...
V ... werd misleid omtrent de draagwijdte
en het doe! van dat geschrift, zodat zijn
toestemming door nietigheid is aangetast; dat het hof van beroep als een van
de vele vermoedens wijst op de omstan-
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digheid dat beklaagde, ofschoon hij via
de door hem beheerde en door hem
althans in feite bestuurde vennootschap
Socosef vrij inzage kon nemen van de
boekhouding
van
de
vennootschap
Egamecon, zijn goede trouw niet bewijst
en zelfs niet eens aanbiedt te bewijzen
door een boekhouding of bankgeschrift
over te leggen waaruit zou kunnen
blijken dat het bedrag van 10 miljoen
Belgische frank werkelijk is betaald; dat,
zo Volpone in 1973 (lees 1973) naar
Egamecon was overgegaan, er geen
verklaring zou zijn voor het feit dat de
titels Bois-Fleuri in 1977 op naam van
Volpone en niet op naam van Egamecon
of van Socosef, die Egemacon in 1976
heeft overgenomen, in bewaring zijn
gegeven bij de bank ..•. dat in werkelijkheid de titel van de vennootschap
Volpone niet is overgedragen doch
eigendom is gebleven van de gr ... V ... >>,
terwijl, eerste onderdeel, de goede
trouw van beklaagde wordt vermoed tot
het tegendeel wordt bewezen door het
openbaar minsiterie en de burgerlijke
partij; het arrest derhalve niet wettig
een schuldvermoeden tegen eiser heeft
kunnen afleiden en uit de omstandigheid
dat hij zijn goede trouw niet bewijst of
aanbiedt te bewijzen (schending van het
in het middel vermelde algemeen
rechtsbeginsel);

tweede onderdeel,

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eiser
wegens het hem ten laste gelegde
feit A 3 veroordeelt niet op grand
dat hij << zijn zogenaamde goede
trouw >> niet bewijst of aanbiedt te
bewijzen, doch op grand dat de door
het onderzoek bijeengebrachte gegevens gewichtige, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens opleveren dat het in deze
telastlegging bedoelde geschrift van
13 december 1973 de waarheid
verdraait en dat die vervalsing, wat
de woorden betreft : << dit geschrift
geldt als kwijting », door eiser met
bedrieglijk opzet is gepleegd;
Dat, voor het overige, de vermelding in het arrest dat eiser << zijn
zogenaamde goede trouw >> niet
bewijst of aanbiedt te bewijzen
<< door een boekhoudkundig of bankgeschrift over te leggen waaruit zou

kunnen blijken dat het bedrag van
10 miljoen Belgische frank werkelijk is betaald " in de context van
deze beslissing betekent dat eiser
geen verklaring heeft gegeven of
heeft pogen te geven die de tegen
hem bestaande gewichtige, bepaalde
en met elkaar overeenstemmende vermoedens had kunnen ontkrachten;
Dat het hof van beroep zodoende
de regels inzake bewijs in strafzaken niet miskent;
Dat het eerste onderdeel niet kan
worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over het negende middel,
Over het tiende middel, ...
Over het dertiende middel, ...
Over het vijfde, zesde en zevende
middel samen,
het viffde, .. .
het zesde, .. .
het zevende, afgeleid uit de schending
van de artikelen 196, 197, 213 van het
Strafwetboek, 21, 22, 23 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering
en 97 van de Grondwet;
doordat eiser in
zijn conclusie
betoogde << dat er geen sprake kan zijn
van gebruik van een vals stuk in de zin
van artikel 197 van het Strafwetboek,
wanneer de persoon die wegens vervalsing van die akte wordt vervolgd, dat
hem ten laste gelegde feit voor de
rechter betwist met het argument dat die
akte strookt met de werkelijkheid die hij
tot doel had vast te stellen, dat het
parket ten deze als gebruik van valse
stukken heeft bestempeld het feit dat de
beklaagden aan de onderzoeksrechter
hun versie hebben gegeven omtrent de
van valsheid betichte stukken die hij zelf
uit het strafdossier heeft genomen om ze
aan hen te tonen tijdens hun ondervraging >> en dat het ten laste gelegde feit
A 3 was verjaard op 14 december 1976;
dat het arrest, na kennisneming van die
conclusie, beslist « dat beklaagde op
9 februari 1978 gebruik heeft gemaakt
(van het op 13 december 1973 opgemaakte stuk dat in de telastlegging A 3
van valsheid wordt beticht), zodat, gelet
op de reeds vermelde verjaringstuitende
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daad (van 26 maart 1980), de strafvordering niet is verjaard >>,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest, nu
het niet aanduidt waarin het gebruik
bestond dat eiser op 9 februari 1978 van
het stuk heeft gemaakt en dat hem
wordt verweten, niet antwoordt op de in
het middel weergegeven conclusie,
derhalve niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet), het Hof voor het overige
niet in staat stelt om toezicht uit te
oefenen op de wettelijke kwalificatie :
gebruik van valse stukken op 9 februari
1978 en, derhalve, op de verjaring van
het ten laste gelegde feit A 3 en derhalve
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet) en niet naar recht is verantwoord (schending van alle in het middel
aangewezen bepalingen);
tweede onderdeel, niet als gebruik van
een vals stuk in de zin van artikel 197
van het Strafwetboek kan worden aangemerkt, het feit dat de persoon die
wegens vervalsing van die akte wordt
vervolgd, dit hem ten laste gelegde feit
voor de onderzoeksrechter betwist met
het argument dat die akte strookt met
de werkelijkheid; zo men ervan uitgaat
dat het arrest ten deze gegrond is op de
verklaringen die eiser op 9 februari 1978
voor de onderzoeksrechter heeft afgelegd
in verband met de door laatstgenoemde
aan hem getoonde akte van 13 december
1973, het arrest op onwettige wijze
oordeelt dat die verklaringen moesten
worden beschouwd als een gebruik van
een vals stuk in de zin van artikel 197
van het Strafwetboek en, derhalve, de
beslissing over de verjaring van het ten
laste gelegde feit A 3 niet naar recht
verantwoordt (schending van alle in het
middel aangewezen bepalingen, inzonderheid van de artikelen 197 en 213 van
het Strafwetboek)
Overwegende dat eiser tot een
enkele straf van vijf jaar gevangenis en vijftig frank geldboete is
veroordeeld
en
dat
de
valse
geschriften, waarvan sprake in de
telastleggingen A 3, A 8 en A 10,
verbeurd zijn verklaard;
Overwegende dat die straf naar
recht is verantwoord door de telastlegging A 3, in zoverre ze enkel op
de valsheid in geschriften betrek-,
king heeft, en door de tegen eiser
wettig bewezen verklaarde telastleg-

gingen A 8 en A 10, zodat het v'ijfde
middel, dat enkel op de telastlegging A 1 betrekking heeft, het zesde
middel in verband met de telastlegging A 1 en C 4, en het :z;evende
middel betreffende het in telastlegging A 3 omschreven gebruik van
valse stukken, niet ontvankelijk zijn
bij gebrek aan belang;
Overwegende dat, wat de telastlegging A 3 betreft, vaststaat dat de
daarin omschreven valsheid in
geschriften; blijkens de vermeldingen van het arrest, is gepleegd
op 13 december 1973; dat evenwel
blijkens de vaststellingen van die
beslissing
dit
misdrijf .. we gens
eenheid van opzet, door het in de
telastlegging A 8 bedoelde gebruik
van een vals stuk, een collectief
misdrijf
oplevert
waarvan
het
laatste feit op 30 augustus 1978 is
gepleegd, zodat de verjaring van de
strafvordering, die op 26 maart 1980
regelmatig was gestuit ingevolge de
vorderingen van
het openbaar
ministerie ter terechtzitting van de
raadkamer, niet verkregen was op
de dag van de uitspraak van het
arrest, namelijk op 9 maart 1983;
En

overwegende dat de sub•
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

stantii:~le

III. Op de voorziening van eiseres,
beklaagde, in zoverre ze gericht is
tegen de beslissing waarbij ze op de
uitsluitend tegen haar ingestelde
strafvordering wordt veroordeeld;
Over het elfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging,
doordat het arrest beslist dat eiseres
op 4 januari 1978 gebruik heeft gemaakt
van de van valsheid betichte akte van
1 oktober 1976 door ernaar te verwijzen
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in de dagvaarding die op 4 januari 1978
ten verzoeke van Florazur door bemiddeling van beklaagde, en ten verzoeke van
de h. Denape, voorlopig bestuurder van
de vennootschap naar Frans recht
Caldana, is uitgebracht >>, zodat het ten
laste gelegde feit A 9 wegens dit gebuik
van de akte niet is verjaard, nu de verjaring van de strafvordering ingevolge de
mondelinge vorderingen van het openbaar ministerie is gestuit op de terechtzitting van 26 maart 1980,
«

terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, eiseres niet is
aangezocht om verweermiddelen voor te
dragen betreffende het door het arrest
uit de dagvaarding van 4 januari 1978
afgelide gebruik van een vals stuk,
waaruit volgt dat haar recht van verdediging is miskend (schending van het in
het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, blijkens de
bewoordingen van de telastlegging
A 9, eiseres v66r 31 augustus 1978
van het geschrift van 1 oktober 1976
gebruik heeft gemaakt, wetende dat
het vals was;
Dat het arrest door die telastlegging bewezen te verklaren, vaststelt
dat, hoewel de plaats van dat
gebruik niet nader is bepaald, het in
elk geval gaat om de verwijzing
naar dit stuk in de op 4 januari 1978
ten verzoeke van de naamloze
vennootschap Horazur uitgebrachte
dagvaarding;
Dat die akte van rechtspleging
voorkomt onder de stukken van het
onderzoek en derhave aan de vrije
tegenspraak van eiseres is onderworpen, zodat haar recht van verdediging niet is miskend;
Dat het tweede onderdeel niet
kan worden aangenomen;
Over bet zesde middel, ...

IV. Op de voorzieningen van de
eisers, beklaagden, in zoverre ze
gericht zijn tegen de beslissingen :
A. op de door de verweerder M ...
tegen hen ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat het hof van
beroep zich niet bevoegd heeft
verklaard om over die rechtsvordering uitspraak te doen en de eventuele kosten van de rechtsvordering
van verweerder te zijnen laste heeft
gelaten;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

B. op de door Z.K.H. gr... V ...
tegen hen ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de eisers afstand hebben gedaan van hun voorziening;
V. Op de voorziening van eiser,
burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan
de partij tegen wie zij is gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de « aanvullende »
memorie van de eisers die op de
griffie van het Hof is neergelegd op
9 augustus 1983, dat is buiten de
door artikel 420 bis, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven termijn, verleent
akte van afstand van de voorzieningen, in zoverre ze gericht zijn
tegen de beslissingen op de door
Z.K.H. gr ... V ... tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
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ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 3190)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 22 juni 1983
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
over
de
burgerlijke
belangen
uitspraak doet;

Nr. 261
2'

(FILEE T. SMETS, DELCHARLERIE)
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18 januari 1984

1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

MATERIELE
SCHADE - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - NADEEL VAN DE GETROFFENE NA DE
LEEFTIJD VAN ZEST!G JAAR - VERGOED!NG
- VERVANGING VAN HET RUSTPENSIOEN RENTE - KOPPEL!NG AAN HET INDEXCIJFER
- JAARLIJKSE AANPASSING AAN DE SCHOMMELINGEN VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN KONINKLIJK BESLUIT NR. 11 VAN 26 FEB. 1982
- NIET TOEPASSELIJK.

2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

MATERIELE
SCHADE - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - HULP VAN EEN DERDE NOODZAKELIJK - VERGOEDING - RENTE - KOPPEL!NG
AAN
HET INDEXCIJFER
JAARLIJKSE
AANPASSING AAN DE SCHOMMELINGEN VAN
DE CONSUMPTIEPRIJZEN
KONINKL!JK
BESLUIT NR. 11 VAN 26 FEB. 1982 - NIET
TOEPASSELIJK.

3° LOON-

KONINKLIJK BESLUIT NR. 11 VAN
26 FEB. 1982 - BEGRIP.

1°, 2o en 3° Noch de ter vervanging van

een rustpensioen teogekende rente,
noch de rente die een beroep op de
hulp van een derde mogelijk moet
maken en die geenszins als het loon
van die derde kan worden beschouwd,
zijn inkomsten die onderworpen zijn
aan het K.B. nr 11 van 26 feb. 1982
houdende bepaalde tijdelijke WlJzlgmgen in de regeling inzake de koppeling van de lonen en bezoldigingen aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de
rechtsvorderingen
van
de
verweerders Claude Smets, in eigen
naam, en Simone Delcharlerie :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
·

B. Op het overige van de voorziening :
Over het eerste middel,
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, van het
koninklijk besluit van 26 februari 1982
houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen
in de regeling inzake de koppeling van
de Ionen en bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het
Rijk en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist, enerzijds, in
verband met de schade die Anne Smets
heeft geleden als gevolg van het verlies
van haar vermogen op de arbeidsmarkt,
deze schade te vergoeden door haar een
maandelijkse rente van 31.715 frank toe
te kennen, welk bedrag jaarlijks, onder
de door de wetgever bepaalde voorwaarden en volgens de door hem voorgeschreven modaliteiten inzake indexering
van wedden en Ionen zal kunnen worden
aangepast, en die rente vanaf .het
zestigste Ievensjaar van de getrofferie te
verminderen tot drie vierde van het
Iaatst uitgekeerde bedrag, welke rente
vervolgens jaarlijks zal worden aangepast in functie van de schommelin.gen
van de consumptieprijzen, en anderzijds,
in verband met de schade wegens hulp
van een derde, aan de getroffene een
maandelijkse rente van 30.000 frank toe
te kennen, met mogelijkheid van herziening eenmaal per j aar in functie van de
schommelingen van de consumptieprijzen, met als bas1smdex deze van mei
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1983, en te verhogen met 10.000 frank
vanaf bet zestigste levensjaar van de
burgerlijke partij om vervolgens ieder
jaar op die nieuwe basis te worden
aangepast,
terwijl bet arrest aldus niet antwoordt
op de door beklaagde voor de appelrecher regelmatig neergelegde conclusie
waarin hij de vordering van de burgerlijke partij, die ertoe strekte a) de rente
ter vervanging van de inkomsten die zij
door uitoefening van een beroepswerkzaamheid had kunnen verdienen, te
koppelen aan bet indexcijfer van de
consumptieprijzen, betwistte op grond
dat « de sindsdien hernomen bepalingen
van bet koninklijk besluit nr. 11 van 25
februari 1982 inzake de indexering van
wedden en lonen eveneens moeten
worden toegepast op da.t vervangingsinkomen », en waarin hij hetzelfde argument aanvoerde met betrekking tot b) de
als vergoeding voor de hulp van een
derde toegekende rente (schending van
artikel 97 van de Grondwet); bet arrest
althans, nu bet de als vergoeding voor de
bestendige hulp van een derde toegekende rente koppelt aan bet indexcijfer
van de consumptieprijzen, terwijl bet die
rente, overeenkomstig de conclusie van
de burgerlijke partij, berekent op basis
van bet aan de hulpverlener te betalen
loon, de toegekende vergoeding aanpast
volgens een bij wet verboden criterium
(schending van bet koninklijk besluit
nr. 11 van 26 februari 1982) en, derhalve,
een vergoeding toekent die boger ligt
dan bet bedrag van de geleden schade
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van bet Burgerlijk Wetboek) :

bepaalde voorwaarden en volgens de
door hem voorgeschreven modaliteiten
inzake
indexering
van
wedden en lonen, doch dat de rente
vanaf zestigjarige leeftijd met 25
pet. moet worden verminderd, « ten
einde haar ongeveer te doen overeenkomen met het pensioen dat zij
(de getroffene) zou hebben genoten,
zo zij normaal tot die leeftijd zou
hebben gewerkt, welke verminderde
rente
vervolgens
jaarlijks
zal
worden aangepast aan de schommelingen van de consumptieprijzen »
en dat de rente voor de vergoeding
van de hulp van een derde moet
worden uitgekeerd in de vorm van
een ge'indexeerde en eenmaal per
jaar aan de consumptieprijzen aan
te passen rente, het arrest antwoordt op de conclusie waarin eiser
enkel het recht op een dergelijke
aanpassing van een vervangingsinkomen betwistte;

Overwegende dat het middel het
arrest enkel bekritiseert, in zoverre
het beslist dat de rente die aan de
getroffene moet worden uitgeleverd
vanaf zijn zestig jaar en de rente
voor de vergoeding van de hulp van
een derde jaarlijks zullen worden
aangepast in functie van de schommelingen van de consumptieprijzen;
Overwegende dat door te preciseren welke de gronden zijn van de
beslissing om de ~aterH~le schade
wegens
blijvende
gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid te vergoeden
in de vorm van een rente en niet in
de vorm van een kapitaal, vervolgens dat het billijk lijkt om de
aanpassing van die rente toe te
staan onder de door de wetgever

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat noch de ter
vervanging van een rustpensioen
toegekende rente, noch de rente die
een beroep op de hulp van een
derde mogelijk moet maken en die
geenszins als het loon van die derde
kan worden beschouwd, inkomsten
zijn die onderworpen zijn aan het
koninklijk besluit nr. 11 v{J.n
26 februari 1982;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 januari 1984 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Dassesse en De
Bruyn.
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maakt dee] uit van een troep te velde

Nr. 262

(2).

2•

KAMER -

18 januari 1984

1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - OVERTREDING INZAKE WEGVERKEER - BEKLAAGDE
DIE ALS MILITAIR DEEL UITMAAKT VAN EEN
TROEP TE VELDE.

2° .· MILITAIR -

DIENST IN BELGISCHE
STRIJDKRACHTEN IN DUITSLAND - l\IILITAIR
DIE PEEL UITMAAKT VAN EEN TROEP TE
VELD E.

3° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - OVERTREPING VAN DE WETTEN EN REGLEMENTEN
INZAKE WEGVERKEER - BEKLAAGDE DIE
ALS MILITAIR PEEL UITMAAKT VAN EEN
TROEP TE VELDE - l\IILITAIR MET REGELMATIG VERLOF.

4° CASSATIE -

STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VONNIS
VAN
DE
POLITIERECHTBANK,
WAARBIJ EEN MILITAIR DIE TEN TIJDE VAN
DE FElTEN PEEL UITMAAKT VAN EEN TROEP
TE VELDE, WORDT VEROORDEELD WEGENS
OVERTREDING VAN DE WETTEN EN REGLEMENTEN INZAKE WEGVERKEER - NIETIGVERWIJZING NAAR DE
VERKLARING KRIJGSAUDITEUR.

5° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK WAARBIJ EEN MILITAIR, DIE
TEN TIJDE VAN DE FElTEN PEEL UITMAAKT
VAN EEN TROEP TE VELDE, WORDT VEROORDEELD WEGENS OVERTREDING VAN DE
WETTEN EN REGLEMENTEN INZAKE WEGVERKEER - NIETIGVERKLARING - VERWIJZING
NAAR DE KRIJGSAUDITEUR.

1° Aileen het militair gerecht is bevoegd
voor de berechting van een militair die
dee] uitmaakt van een troep te velde
en die vervolgd wordt wegens overtreding van de wetten en reglementen
inzake wegverkeer (1). (Art. 23 wet van
15 juni 1899.)

3° Het militair gerecht is alleen bevoegd
voor de berechting van een militair die
dee] uitmaakt van een troep te velde
en die vervolgd wordt wegens overtreding van de wetten en reglementen
inzake wegverkeer, zelfs indien de
beklaagde ten tijde van de feiten regelmatig met verlof was (3). (Art. 23 wet
van 15 juni 1899.)

4" en 5o Op het cassatieberoep van de
procureur-generaal,
ingesteld
met
toepassing van art. 441 Sv., vernietigt
het Hoi het vonnis van de politierechtbank waarbij een militair, die ten tijde
van de feiten dee] uitmaakt van een
troep te velde, wegens overtreding van
de wetten en reglementen inzake
wegverkeer wordt veroordeeld; het
verwijst de zaak naar de krijgsauditeur (4).
(PROCURECR-GEI'\ERAAL DJ HET HOF VAN
CASSATIE IN ZAKE DEXAGTERGAEL)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3365)
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.
De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij uiteen
te zetten dat de minister van
Justitie hem bij schrijven van
16 november 1983, Bestuur der
Wetgeving, nr. 7/130.836/506/ API
Div., 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 van
1 april 1983 van de Politierechtbank
te Charleroi, voor zover dat vonnis
Denagtergael Benoit, Rene, Ghis-

2o De militair die dienst doet bij de

Belgische strijdkrachten in Duitsland,
(1) en (2) Cass., 25 okt. 1978 (A.C., 1978-79,
224).

(3) Cass., 17 feb. 1958 (Bull. en Pas., 1958, I,
651) en 9 nov. 1959 (ibid., 1960, I, 281).
(4) Cass., 15 maart 1983, A.R.
(A.C., 1982-83, nr. 393).
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lain, Achille, geboren op 10 januari
1963 te La Hestre, wonende te Courcelles, rue de Forriere 209, veroordeelt tot een geldboete van vijfnonder4 frank met uitstel gedurende
een j aar voor vier vijfde van de
veroordeling, hem in de kosten van
de rechtspleging verwijst en hem
voor de duur van zes maanden
vervallen verklaart van het recht tot
sturen, ter zake dat hij te Courcelles, kanton Fontaine-l'Eveque, op
27 oktober 1982, de artikelen 29,
30.1°, 34.1°, 35 en 38 van de Wegverkeerswet heeft overtreden alsook de
artikelen 8.3 en 10.1.1° van het
koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,
· Denagtergael Benoit was op het
ogenblik van de feiten militair bij
het Belgisch leger in Duitsland;
derhalve maakte hij deel uit van
een legereenheid te velde, zodat,
krachtens artikel 23, laatste lid, van
de wet van 15 juni 1899 houdende
titel I van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger, aileen
het militair gerecht bevoegd was om
hem te berechten wegens de voormelde overtredingen van de wegverkeerswetten en -verordeningen; de
omstandigheid dat de veroordeelde,
naar het schijnt, regelmatig met
verlof was toen hij de tegen hem
bewezen verklaarde overtredingen
beging, die bevoegdheidsregel niet
wijzigt.

Brussel, 5 december 1983.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) E. Liekendael »;
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering,
Met aanneming van de gronden
van deze vordering,
Vernietigt het op 1 april 1983 door
de Politierechtbank te Charleroi
gewezen vonnis, in zoverre het voornoemde Benoit Denagtergael veroordeelt op de tegen hem ingestelde
strafvordering; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde vonnis; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de krijgsauditeur te Brussel.
18 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.
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VAN

DE

MAAT-

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - VORDERING
TOT INVRIJHEIDSTELLING - AFWEZIGHEID
VAN DE ADVOCAAT VAN DE GEINTERNEERDE
- ONDERZOEK - BESLISSING - WETTIGHElD - VEREISTEN.

Wanneer de advocaat van de gei"nterneerde tijdig op de hoogte is gebracht
Om die redenen vordert de ondervan de datum van de vergadering
getekende procureur-generaal dat
tijdens welke de commissie tot
bescherming van de maatschappij over
het den Hove behage het aangede vordering tot invrijheidstelling
geven vonnis te vernietigen, voor
uitspraak zal doen, belet de afwezigzover het voornoemde veroordeelt
heid van die advocaat, behoudens
wegens de hierboven opgesomde
bewijs van een wettige reden van
overtredingen, te bevelen dat van
verhindering, niet dat de commissie de
dit arrest melding zal worden
zaak behandelt en uitspraak doet na
gemaakt op de kant van het gedeelde gei"nterneerde te hebben gehoord
1)_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
telijk vernietigde vonnis en de aldus __(_
1
beperkte zaak te verwijzen naar de

krijgsauditeur te Brussel.

(1) Cass., 22 aug. 1973 (A.C., 1973, 1083).

577 Om die redenen,
voorziening.

(PLENNEVAUX)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3377)

verwerpt

de

18 januari 1984 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Liekendael,
de advocaat-generaal.

HET HOF;
Gelet op
bestreden beslissing, die op 1 december 1983 is gewezen door de
corri.missie tot bescherming van de
maatschappij bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Vorst
en waarbij het verzoek tot invrijheidstelling van eiser is afgewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 16, 18 en 28 van de
wet tot bescherming van de maatschappij,
doordat de bestreden beslissing is
ge\\[ezen, zonder dat eiser, tijdens de
debatten voor de commissie, door een
advocaat werd bijgestaan :

Overwegende dat de beslissing
vaststelt dat eiser mr. Loquifer van
de balie te Brussel als advocaat
heeft en dat zij, hoewel regelmatig
opgeroepen, niet is verschenen en
de redenen van haar afwezigheid
niet heeft opgegeven; dat de
commissie tot bescherming van de
maatschappij derhalve heeft beslist
hiermee geen rekening te houden
en de zaak te behandelen in afwezigheid van de raadsman;
Overwegende dat de advocaat van
gei."nterneerde tijdig in kennis is
gesteld van de datum waarop de
zaak door de commissie tot bescherming van de maatschappij zou
worden behandeld, zodat haar afwezigheid, behoudens bewijs van een
wettige reden van verhindering, de
commissie niet belet om de zaak te
behandelen en uitspraak te doen na
de ge!nterneerde te hebben gehoord;
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1° CASSATIEMIDDELEN

Bl.'RGERLIJKE ZAKEN - GRIEF VAN Dl.'BBELZI:\'i\IGHEID
BESLISSI:\'G
VATBAAR
VOOR
VERSCHILLENDE CITLEGGINGEN - BESLISSING ONWETTIG VOLGENS ELKE UITLEGGING
- MIDDEL AFGELEID UIT SCHEI\DING VAN
ART. 97 GW. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ~
VERDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SEPTEMBER
1968,
BETREFFENDE
DE
RECHTERL!JKE
BEVOEGDHEID, ART. 5, 1° - GESCHIL OVER DE
GEVOLGEN VAN DE NIET-NAKO~JING DOOR
DE CONCESSIEGEVER VAN EEN COI\CESSIE
VAN ALLEE!\'VERKOOP VOOR 01\BEPAALDE
T!JD VERBINTENIS WAAR:\'AAR MOET
WORDEN VERWEZEN VOOR DE TOEPASSI:\'G
VAN GENOEi\ID ARTIKEL 5, 1°.

3° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID BURGERLIJKE Zi\.KEN VERDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SEPTEMBER
1968,
BETREFFENDE
DE
RECHTERLIJKE
BEVOEGDHEID, ART. 5, 1°- GESCHIL OVER DE
GEVOLGEN VAN DE NIET-NAKOMING DOOR
DE CONCESSIEGEVER VAN EEN CONCESSIE
VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE
TIJD VERBINTENIS WAARNAAR MOET
WORDEN VERWEZEN VOOR DE TOEPASSING
VAN GENOEMD ARTIKEL 5, 1°.

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
4° KOOP - CONCESS!E VAN ALLEEI\'VERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - EENZIJEn overwegende dat de subDIGE BEE!NDIGING DOOR DE CONCESSIEstanW~le of op straffe van nietigGEVER - GESCHIL OVER DE GEVOLGEN VAN
heid voorgeschreven rechtsvormen
DE
BEEIND!GING
BEVOEGDHEID
in acht zijn genomen en de beslisVERDRAG VAN BRL'SSEL VAN 27 SEPTEMBER
sing overeenkomstig de wet is
1968,
BETREFFENDE
DE
RECHTERL!JKE
gewezen;
BEVOEGDHEID, ARTIKEL 5, 1°.
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5° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SEPTEMBER
1968,
BETREFFENDE
DE
RECHTERLIJKE
_ BEVOEGDHEID, ART. 5, 1° - CONCESSIE VAN
ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD '.EENZIJDIGE BEEINDIGING DOOR DE CONCESSlEGEVER - VORDERING VAN DE CONCESSIEHOUDER TOT BETALING VAN DE COMPENSATOIRE OF BIJKOMENDE VERGOEDINGEN OPDRACHT VAN DE NATIONALE RECHTER.

6° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE ZAKEN
VERDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SEPTEMBER
1968,
BETREFFENDE
DE
RECHTERLIJKE
BEVOEGDHE!D, ART. 5, 1° - CONCESSIE VAN
ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD EENZIJDIGE BEEINDIGING DOOR DE CONCESSIEGEVER- VORDERING VAN DE CONCESSIEHOUDER TOT BETALING VAN DE COMPENSATOIRE OF BIJKOMENDE VERGOEDINGEN OPDRACHT VAN DE NATIONAL£ RECHTER.

7° KOOP -

CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJI' - EENZIJDIGE BEEINDIGING DOOR DE CONCESSIEGEVER - COMPENSATOIRE VERGOEDING WET VAN 27 JULI 1961, ART. 2 - VERBINTENIS
TOT BETALING VAN DIE VERGOEDING
AARD VA:-1 DIE VERBINTEKIS.

8° K00P -

CONCESSIE VAN ALLEEI\'VERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - EENZIJDIGE BEEINDIGING DOOR DE CONCESSIEGEVER - BIJKOMENDE VERGOEDING - WET
VAN 27 JULI 1961, ART. 3 - VERBINTENIS TOT
BETALING VAN DIE VERGOEDING - AARD
VAN DIE VERBINTENIS.

9° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN TEGENSTRIJDIGE REDENEN BESLISSING
NIET REGELMAT!G MET REDENEN OMKLEED
- BEGRIP.

1" Niet ontvankelijk is het uit schending

van art. 97 Gw. afgeleide middel,
waarbij enkel wordt aangevoerd dat de
bestreden beslissing voor verschillende
uitleggingen vatbaar is en dat zij
volgens elke uitlegging onwettig is,
daar zodanige dubbelzinnigheid geen
verband. houdt met de grondwetsbepaJing waarvan schending wordt aangevoerd (1).
__...;..._____;.___________

2",

3" en 4" In een geschil over de
gevolgen van de niet-nakoming door
de concessiegever van een concessie
van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd moet, voor de toepassing van
art. 5, 1", Verdrag van Brussel van
27 sept. 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, worden verwezen
naar de verbintenis die uit de overeenkomst ten laste van de concessiegever
voortvloeit en waarvan diens nietnakoming door de concessiehouder.
wordt aangevoerd tot staving van zijn
vordering tot schadevergoeding of tot
beeindiging van de overeenkomst (2).

5" en 6" In een geschil over de gevolgen

van de niet-nakoming door de concessiegever van een concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd, wanneer
de vordering strekt tot betaling van de
compensatoire of bijkomende vergoedingen, waarvan sprake is in de artt. 2
en 3 wet van 27 juli 1961, staat het aan
de nationale rechter, met het oog op
de vaststelling van de verbintenis
waarnaar moet worden verwezen voor
de toepassing van art. 5, 1", Verdrag
van Brussel van 27 sept. 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, na
te gaan of die betaling volgens het op
de overeenkomst toepasselijke recht
een autonome contractuele verbintenis
is dan wei een verbintenis ter vervanging van de niet nagekomen contractuele verbintenis (3).
7" De verbintenis tot betaling van de

compensatoire vergoeding, bepaald bij
art. 2 wet van 27 juli 1961 betreffende
de eenzijdige beeindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies
van alleenverkoop, vervangt de niet
nagekomen contractuele verbintenis
om een redelijke opzeggingstermijn te
geven (4).
(2) en (3) Hof van Justitie Europese
Gemeenschappen, arrest 6 okt. 1976, zaak
14176 ( Verz. Arr. Hof v. Just. E.E.G., 1976,
biz. 1497); arrest 26 mei 1982, zaak 133/81
( Verz. Arr. Hof v. Just., 1982, biz. 1891); Cass.,
6 april 1978 (A.C., 1978, 898); 28 juni 1979
(ibid., 1978-79, 1303) met cone!. proc.-gen.
Krings, toen adv.-gen.

(4) Cass., 6 april 1978 (A.C., 1978, 898);
28 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1303) met cone!.
proc.-gen. Krings, toen adv.-gen. Over de
toepassing van de regels inzake bevoegdheid
1 van het Verdrag van Brussel van 27 sept. 1968
betreffende de alleenverkoop, zie a.m.
(1) Cass., 21 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1270) en G. BRICMONT en J.M. PHILIPS. « De Ia
22 april 1983, A.R. nr. 3612 (A.C., 1982-83,
nr. 462).
·
_
(Zie vervolg nota volgende biz.)
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8° De verbintenis tot betaling van de

bijkomende vergoeding, bepaald bij
art. 3 wet van 27 juli 1961 betreffende
de eenzijdige beeindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies
van alleenverkoop, is een vergoeding
die aan de concessiehouder wordt
toegekend, hoofdzakelijk wegens de
meerwaarde die na de beeindiging van
de overeenkomst hoe dan oak ten
goede van de concessiegever blijft.

bepaald bif de artt. 2 en 3 wet van
27 juli 1961 betreffende de eenzifdige
beeindiging van de voor onbepaalde
tijd verleende concessies van alleenverkoop, twee onafhankelifke verbinte-·
nissen zijn met een verschillend
karakter, vervolgens beslist dat alle
gevorderde vergoedingen het gevolg
zijn van een enkele verbintenis
waarvan de niet-nakoming wordt
aangevoerd tot staving van de vorderingen.

go Tegenstrijdig is het arrest dat, nadat
het heeft aangenomen dat de verbintenissen tot betaling van de compensa- (CARL FREUDENBERG KG VENN. NAAR DUITS
RECHT T. BUREAU R.C. VAN OPPENS P.V.B.A.)
toire en bijkomende vergoedingen,
(Vervolg nota van vorige biz.)
competence territoriale du juge beige, d'apres
Ia
Convention
communautaire
du
27
septembre 1968, en matiere de resiliation
avec preavis, d'un contrat de concession de
vente a duree indeterminee ,, J.T., 1975,
475-476; Commentaire des dispositions de droit
beige et communautaire applicables aux
concessions de vente en Belgique, Bruxelles,
Ed. Jeune Barreau, 1977, nr. 105 e.v.;
R. LEDOUX, « Les concessions de vente en
Belgique et les regles de competence de Ia
C.E.E. », J.T., 1975, 217; << L'application de
!'article 5, 1" et 5", de Ia Convention de
Bruxelles en matiere de concession de vente >>, •
J.T., 1975, 581-584; R. VANDER ELST, << Concessions de vente en Belgique et regles de
competence de Ia Convention C.E.E. du
27 septembre 1968 », J.T., 1976, 773-738, enz.,
1977, 73-75; oot bij Cass., 28 juni 1979, << Arbitralite des litiges et fraude a Ia loi en droit
international prive », R.C.J.B., 1981, biz. 348,
nr. 2; M. WESER, << L'article 5, alinea 1er, de Ia
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
et Ia concession de vente exclusive ,, J. T.,
1976, 323-332; << Convention communautaire sur
Ia competence judiciaire et l'excecution des
decisions, Brussel-Parijs », 1975, nr. 122;
<< Etude des problemes souleves par !'application de !'article 5, alinea 1er, de Ia Convention
de Bruxelles, en matiere de concession de
vente exclusive >>, La jurisprudence commerciale de Belgique, 1977, biz. 322 e.v.; H. BoRN,
<< Les enseignements pratiques essentiels de
sept ans d'application et d'interpretation de Ia
Convention C.E.E. du 27 septembre 1968
concernant Ia competence judiciaire et !'execution des decisions en matiere civile et
commerciale », Revue l'IJgionale de droit, Liege, 1980, biz. 299 tot 306; over het bestreden arrest, noot N. Watte, Revue de droit commercial
beige, 1983, 81; Cass., franc;:., 23 jan. 1979, Bull.
civ., 1979, I, 24, nr. 29; CLUNET, 1980, biz. 333,
noot D. Holleaux, 1979, biz. 338, in noot B. Audit, R.C.D.I.P., 1979, biz. 816, noot H. Gaudemet-Tallon; Hof v. Justitie Europese Gemeenschappen, 26 mei 1982, R.C.D.I.P., 1983, noot H.
Gaudemet-Tallon; CLUNET, 1982, noot J.M. Bischoff en A. Huet; D. HOLLEAUX, « Chronique
de jurisprudence franc;:aise », CLUNET, 1983,
biz. 404-405.

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6889)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 25 juni 1982
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 5, inzonderheid 1°,
van het Verdrag van 27 september 1968
tussen de Lid-Staten van de Europese
Economische Gemeenschap betreffende ·
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij
de wet van 13 januari 1971, 97 van de
Grondwet, 2 en 3 van de wet van 27 juli
1961 betreffende de eenzijdige bei:Hndiging van de voor onbepaalde tijd
verleende concessies van alleenverkoop,
gewijzigd bij de wet van 13 april 1971,
doordat het arrest, in hoofdzaak, vaststelt dat eiseres, bij overeenkomst van
6 februari 1968, de heer Roger Van
Oppens als zelfstandig vertegenwoordiger heeft aangenomen om haar vloerbedekkingsprodukten in Belgie en in
het Grootllertogdom Luxemburg te
verkopen; dat de heer Van Oppens vana£ 1973 alleenvertegenwoordiger van
eiseres is geworden; dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Oppens (thans verweerster)
vervolgens in de rechten en verplichtingen van Van Oppens is getreden en
zijn activiteit heeft voortgezet; dat
verweerster bij gedinginleidend exploot
van 3 februari 1978 eiseres voor de
Rechtbank van Koophandel te Nijvel
heeft gedagvaard tot betaling, enerzijds,
van een vergoeding wegens eenzijdige
verbreking .- zonder voldoende opzeg-
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gingstermijn - van de concessie van
alleenverkoop en, anderzijds, van een
bijkomende vergoeding op grand van
artikel 3 van de genoemde wet van
27 juli 1961, en de exceptie van onbevoegdheid verwerpt die eiseres tegen
laatstgenoemde vordering heeft opgeworpen en die op de volgende overwegingen is gesteund : « het betalen van de
(bijkomende) vergoedingen bepaald bij
artikel 3 van de wet van 27 juli 1961
vormt de uitvoering van autonome
contractuele verbintenissen »; zo het
Belgische recht toepasselijk is op het
contract « moet de betaling, met toepassing van artikel 1247 van het Burgerlijk
Wetboek, van die vergoedingen gedaan
worden ter woonplaats van de schuldenaar, en i's derhalve de plaats waar die
verbintenissen moeten worden uitgevoerd » in de zin van artikel 5, 1°, van
het Verdrag van 27 september 1968 « ten
deze in de Bondsrepubliek Duitsland
gelegen >>, en doordat het arrest die
beslissing hierop steunt dat verweerster
« zegt dat de rechter waarbij de zaak,
ingevolge artikel 5, 1°, van het genoemde
verdrag, aanhangig is, bevoegd is
wegens de samenhang - in de materiele
betekenis van de term met elke
andere litigieuze verbintenis tussen
dezelfde partijen; dat het karakter van
de bijkomende vergoedingen bepaald bij
artikel 3 van de wet van 1961 immers
verschilt van dat van de compensatoire
opzeggingsvergoeding; dat de verrijking
zonder oorzaak van de concessiegever
ten grondslag ligt aan de eerstgenoemde
vergoedingen en dat zij niet enkel
eisbaar zijn wanneer de opzeggingstermijn onvoldoende is; dat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen de eventuele vaststelling van
de aard van de verbintenissen die tot
betaling van compensatoire opzeggingsvergoedingen aanleiding kunnen geven
aan de nationale rechter overlaat, wat
echter niet belet dat hij het recht heeft
om, in afwachting dat de communautaire
begrippen inzake contractueel privaatrecht eenvormig worden gemaakt, te
zoeken naar de oplossing die, volgens
hem, zo veel mogelijk tracht te voorkomen dat met betrekking tot eenzelfde
overeenkomst verschillende rechterlijke
instanties bevoegd zijn; dat alle gevorderde vergoedingen het gevolg zijn van
de schending van de litigieuze verbintenis, als omschreven bij het Verdrag
van Brussel; dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn nu de verbintenis
in Belgie moet worden uitgevoerd »,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, nu
het enerzijds erkent « dat de bijkomende
vergoedingen, bepaald bij artikel 3 van
de wet van 1961, verschillen van de
compensatoire opzeggingsvergoeding, ...
gegrond zijn op de verrijking zonder
oorzaak van de concessiegever en niet
enkel invorderbaar zijn wanneer de
opzeggingstermijn onvoldoende is », en
door anderzijds te zeggen « dat alle
gevorderde vergoedingen, dat wil zeggen
de compensatoire opzeggingsvergoeding
en de bijkomende vergoeding, het gevolg
zijn van de miskenning van de litigieuze
verbintenis, zoals zij in het Verdrag van
Brussel is omschreven », zonder die
« litigieuze verbintenis » te verduidelijken, in het ongewisse laat of het hof
van beroep heeft willen zeggen dat de
verbintenis van eiseres tot het betalen
van een bijkomende vergoeding een
geheel vormde met de verbintenis tot het
betalen van een compensatoire opzeggingsvergoeding, zodat er slechts een
« litigieuze verbintenis » zou zijn (eerste
uitlegging), dan wel of het hof van
beroep de dualiteit van de litigieuze
verbintenissen heeft erkend maar heeft
willen zeggen dat ingevolge het Verdrag
van Brussel ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, het gerecht van
de plaats waar de verbintenis is uitgevoerd, zelfs bevoegd is om kennis te
nemen van een geschil inzake een overeenkomst die volgt uit de beeindiging
van de overeenkomst en die in een
andere Staat moet worden uitgevoerd
(tweede uitlegging), of nog of het hof van
beroep heeft willen zeggen dat de rechtbank van de plaats waar een van de
litigieuze verbintenissen uit de overeenkomst is uitgevoerd of moet worden
uitgevoerd, bevoegd is om kennis te
nemen over een geschil over een andere
litigieuze verbintenis die samenhangt
met de eerste, ook al moet die andere
verbintenis in een andere Staat worden
uitgevoerd (derde uitlegging); die dubbelzinnigheid van de motieven gelijkstaat
met het ontbreken van motieven (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de motivering van
het arrest tegenstrijdig is wanneer het
hof van beroep heeft willen zeggen dat
de verbintenis van eiseres om een bijkomende vergoeding te betalen een geheel
uitmaakte met de verbintenis om een
compensatoire opzeggingsvergoeding te
betalen, zodat er slechts een « litigieuze
verbintenis » was (eerste uitlegging); het
arrest, anderzijds, immers erkent dat
<< de bijkomende vergoedingen bepaald
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bij artikel 3 van de wet van 1961
verschillen van de compensatoire opzeggingsvergoeding; dat zij immers gegrond
zijn op de verrijking zonder oorzaak van
de concessiegever en niet enkel invorderbaar zijn wanneer de opzeggingstermijn
onvoldoende is >>; dat motief impliceert
dat de verbintenis tot het betalen van de
bijkomende vergoedingen een autonome
verbintenis is ten aanzien van de verbintenis om een compensatoire opzeggingsvergoeding te betalen; die tegenstrijdigheid gelijkstaat met het ontbreken van
motieven (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
derde onderdeel, bij beeindiging van
een concessie van alleenverkoop voor
onbepaalde tijd, geregeld bij de wet van
27 juli 1961, de billijke vergoeding, die de
concessiegever moet betalen ingevolge
artikel 2 van de wet, de gelijkwaardige
compensatie vormt voor het niet
uitvoeren van de verbintenis bepaald in
hetzelfde artikel, met name dat de
concessie enkel mag worden beeindigd
met een redelijke opzeggingstermijn;
daarentegen, de eventuele verbintenis
van de concessiegever om, in een dergelijk geval, een billijke bijkomende
vergoeding te betalen, rekening houdend
met de in artikel aangegeven elementen,
ook bestaat wanneer de concessie met
een redelijke opzeggingstermijn is
beeindigd en dus niet is verschuldigd
wegens niet-nakoming van enige verbintenis uit de overeenkomst van de
concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd, maar een wettelijke verbintenis is die uit billijkheidsoverwegingen
is ingesteld; wanneer derhalve het hof
van beroep, waarbij tegelijkertijd een
vordering tot compensatoire opzeggingsvergoeding en een vordering tot bijkomende
vergoeding
aanhangig
zijn
gemaakt, heeft willen beslissen dat een
enkele verbintenis litigieus was, de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van
27 juli 1961 heeft geschonden;

vierde onderdeel, het arrest, indien de
in het eerste onderdeel aangegeven
tweede of derde uitlegging van het arrest
wordt aangenomen, artikel 5, 1", van het
genoemd Verdrag van Brussel van
27 september 1968 schendt; immers een
partij, naar luid van dat artikel « ten
aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, voor het gerecht van de plaats
waar de verbintenis is uitgevoerd of
moet worden uitgevoerd >> kan worden
gedagvaard; die bepaling niet verwijst
naar de plaats van de uitvoering van de
overeenkomst zelf, of van de voor-

naamste verbintenis van een der
partijen, maar ingeval er verschillende
verbintenissen zijn, naar de plaats van
uitvoering van elke verbintenis; anderzijds, op grond van dat artikel de
bevoegdheid van de rechtbank waarbij
de zaak aanhangig is gemaakt, niet kan
worden uitgebreid wegens samenhang;
daaruit volgt dat het arrest, dat niet
ontkent dat de plaats waar eiseres haar
verbintenis een bijkomende vergoeding
te betalen, moest uitvoeren in de Bondsrepubliek Duitsland was gelegen, niet
wettelijk kon beslissen dat de Belgische
rechtbanken bevoegd waren om kennis
te nemen van het geschil inzake die
verbintenis (schending van artikel 5,
inzonderheid 1", van het genoemde
verdrag van 27 september 1968) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat dubbelzinnigheid van de motieven enkel een
schending van artikel 97 van de
Grondwet uitmaakt wanneer de
beslissing voor verschillende uitleggingen vatbaar is en, in een of meer
uitleggingen, onwettig of onregelmatig is, terwijl zulks in ten minste
een van de in aanmerking genomen
uitleggingen niet het geval is;
Overwegende dat uit de andere
onderdelen van het middel volgt dat
eiseres beweert dat het arrest in de
drie uitleggingen die zij eraan geeft,
onwettig zou zijn;
Overwegende dat de grief van
dubbelzinnigheid, gegrond op de
schending van artikel 97 van de
Grondwet, met een dergelijk middel
niets te maken heeft;
Dat het eerste onderdeel van dat
middel niet ontvankelijk is;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest nr. 14/76 van
6 oktober 1976 heeft beslist dat met
de term « verbintenis » in artikel 5, 1°, van het Verdrag van
27 september 1968 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken,
bedoeld wordt de contractuele
verbintenis die aan de vordering in
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rechte ten grondslag ligt, dat wil
zeggen de verbintenis van de
concessiegever, welke de keerzijde
vormt van het contractuele recht
waarop de concessiehouder zich
voor zijn vordering beroept; dat in
een geschil over de gevolgen van de
schending van een alleenverkoopovereenkomst door de concessiegever, zoals de betaling van een
schadevergoeding of de ontbinding
van de overeenkomst, voor de
toepassing van artikel 5, 1°, van het
Verdrag moet worden verwezen
naar de verbintenis die uit de overeenkomst voortvloeit ten laste van
de concessiegever en waarvan de
niet-nakoming wordt ingeroepen
door de concessiehouder voor zijn
vordering tot schadevergoeding of
tot ontbinding van de overeenkomst;
Overwegende dat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen, bij rechtsvorderingen tot
betaling van compensatoire vergoedingen, het aan de nationale rechter
overlaat na te gaan of volgens het
op de overeenkomst toepasselijke
recht sprake is van een autonome
contractuele verbintenis of van een
verbintenis die in de plaats treedt
van de niet nagekomen contractuele
verbintenis;
Overwegende dat bij eenzijdige
bei:Hndiging van een overeenkomst
van concessie van alleenverkoop
voor onbepaalde tijd, zo de betaling
van de vergoeding bepaald bij
artikel 2 van de wet van 27 juli 1961
geen autonome contractuele verbintenis .is, maar de vergoeding beoogt
van het verlies dat de partij bij
ontstentenis van een redelijke
opzeggingstermijn heeft geleden,
zulks niet geldt voor de bijkomende
vergoeding bepaald bij artikel 3 van
de genoemde wet;
Dat zij immers aan de concessiehouder wordt toegekend hoofdzakelijk wegens de meerwaarde die na
de beeindiging van de overeenkomst
hoe dan ook ten goede van de
concessiegever blijft;
Overwegende dat het arrest zegt
dat « de bijkomende vergoedingen

bepaald bij artikel 3 van de wet van
1961 verschillen van de compensatoire opzeggingsvergoeding, dat de
verrijking zonder oorzaak van de
concessiegever aan die vergoedingen ten grondslag ligt en dat zij
niet
enkel
invorderbaar
zijn
wanneer
de
opzeggingstermijn
onvoldoende is », en niettemin
beslist dat « alle gevorderde vergoedingen voortvloeien uit de scherrding van de litigieuze overeenkomst,
als omschreven in het Verdrag van
Brussel (en) dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn, nu de overeenkomst in Belgie moet worden uitgevoerd >>;
Overwegende dat het arrest, nu
het heeft aangenomen dat de
verbintenis tot betaling van de
bijkomende vergoedingen en die
inzake het toekennen van een
compensatoire
opzeggingsvergoeding, twee onafhankelijke verbintenissen met een verschillend karakter zijn, niet zonder tegenstrijdigheid kon beslissen dat dezelfde verbintenis, waarvan het niet nakomen
voor de verantwoording van de vorderingen wordt aangevoerd, ten
grondslag ligt aan alle gevorderde
vergoedingen;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Om die redenen, en zonder het
derde en het vierde onderdeel van
het middel te moeten onderzoeken
die tot geen ruimere cassatie
kunnen
leiden,
vernietigt
het
bestreden arrest in zoverre het
beslist dat de eerste rechter bevoegd
was om kennis te nemen van
verweersters vordering strekkende
tot betaling van een bijkomende
vergoeding op grond van artikel 3
van de wet van 27 juli 1961, en in
zoverre het aan de aangewezen
deskundige de opdracht geeft " het
bedrag vast te stellen van de onreduceerbare algemene kosten van de
onderneming, die na het beeindigen
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van de concessie louter verlies
waren, zijn oordeel te geven over
het bedrag van het verlies op de
voorraad en over de bedragen die
gevorderd worden omdat zij als
vergoeding moeten worden betaald
aan het personeel dat wegens de
beeindiging van de concessie wordt
ontslagen, na te gaan of en voor
welke bedragen, tijdens de twee
jaren na de beeindiging van de
contractuele betrekkingen, de door
de concessiehouder aangebrachte
klanten aan de concessiegever
trouw zijn gebleven »; verwerpt het
cassatieberoep 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 Luik.
19 januari 1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Kirkpatrick en van
Heeke.

Nr. 265
1•

KAMER -

19 januari 1984

VENNOOTSCHAP

HANDELSVENNOOTSCHAP - VEREFFENING - ALGEMEEN VOORRECHT VAN DE SCHULDENAAR OP DE
ROERENDE GOEDEREN VAN DE VENNOOTSCHAP - BEGINSEL VAN DE GELIJKHEID
TUSSEN DE SCHULDEISERS - DRAAGWIJDTE.

Bij vereffening van een handelsvennootschap belet het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers, vervat in
art. 184 Handelsvennootschappenwet,
dat andere schuldeisers dan de
houders van een bijzonder voorrecht
of een zakelijke zekerheid, individueel
handelingen van
tenuitvoerlegging

verrichten waardoor de rechten van de
andere schuldeisers worden geschaad
(1).
(RIJKSDIENST
VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID T. " MANUTENTIONS, TRIAGES ET
TRAVAUX" N.V. IN VEREFFENING)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 6898)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 14 oktober 1982
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 179 tot 185, inzonderheid 184, van de wetten betreffende
de handelsvennootschappen, gecoiirdineerd
bij
koninklijk
besluit van
30 november 1935 dat titel IX van boek I
van het Wetboek van Koophandel
uitmaakt, 7 en 8 van de wet van
16 december 1851 houdende herziening
der wet over de hypotheken, die
titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt,
doordat het arrest de beslissing van de
eerste rechter bevestigt die verweersters
(1) Zie : Cass., 23 nov. 1939 (Bull. en
Pas., 1939, I, 486), 31 jan. 1964 (ibid., 1964, I,
573), 30 mei 1968 (A.C., 1968, 1191), 19 juni 1974
(ibid., 1974, 1154), 24 maart 1977 (ibid., 1977,
802), 4 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 339),
19 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 48) en 26 nov.
1981 (ibid., 1981-82, nr. 207).
J. RENAULD en P. CoPPENS, << La notion de
concours entre creanciers, son application au
regime de societes dissoutes et des successions
acceptees sous benefice d'inventaire »,
R.C.J.C., 1965, blz. 101; P. VAN 0MMESLAGHE,
« Les liquidations volontaires et les concordats >>, in L'entreprise en difficulte », uitg.
Jeune Barreau Bruxelles, 1981, blz. 411 e.v.;
J. VAN RYN en P. VAN 0MMESLAGHE, « Examen
de jurisprudence 1972 tot 1978, Les societes
commerciales "• R.C.J.B., 1981, blz. 444, nr. 99
e.v.; F. 'T KINT, « Le concours des creanciers
d'une societe en liquidation », R.P.S., 1977;
F. 'T KINT, « Le droit d'execution des creances
d'une societe en liquidation "• in Les Voies
conservatoires et d'execution,
bilan et
perspectives, uitg. Jeune Barreau Bruxelles,
blz. 337 e.v.; PH. GERARD, « La regle de l'egalite
entre les creanciers d'une societe commerciale
en liquidation », noot bij Cass., 24 maart 1977,
R.C.J.B., 1977, blz. 634 e.v.; G. HORSMANS en
F. 'T KINT, « Chronique de Jurisprudence, La
societe anonyme et la societe de personnes a
responsabilite limitee "• 1973-1976, J.T., 1977,
blz. 434.
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verzet tegen de door eiser verrichte
handelingen
van
tenuitvoerlegging
ontvankelijk en gegrond had verklaard
en laatstgenoemde had veroordeeld,
eensdeels, om de uitvoerende beslagen
op roerend goed onmiddellijk op te
heffen die op zijn verzoek ten laste van
verweerster waren verricht en, anderdeels, in de kosten; en doordat het aldus
beslist op grand : dat verweerster thans
failliet is (lees : in vereffening) en door
haar vereffenaar meester Jean Defraigne wordt vertegenwoordigd, « dat
de opdracht van de vereffenaar erin
bestaat, onder zijn verantwoordelijkheid,
het vermogen van de vennootschap aan
te wenden om het passief aan te
zuiveren op zodanige wijze dat, bij
samenloop van verschillende schuldeisers, geen van hen ten koste van de
anderen wordt betaald; dat de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid,
nu hij een algemeen voorrecht heeft, ten
deze bij die samenloop is betrokken; dat
de vereffenaar inderdaad vreest, wat
niet ernstig wordt weersproken, dat
bepaalde schuldeisers, die voorrang hebben op appellant, te weten een pandhoudende schuldeiser op de handelszaak en
de personeelsleden die blijven voortwerken voor de vereffening, niet zullen worden betaald omdat het actief onvoldoende is; dat derhalve moet worden beslist
dat de rechtsvordering van appellant
niet mag leiden tot handelingen van tenuitvoerlegging, op grand van dezelfde
motieven als die welke het Hof van Cassatie ten aanzien van de niet bevoorrechte schuldeiser heeft gehanteerd in
zijn arrest van 24 maart 1977 >>,

betaling << naar evenredigheid , van de
schulden van de vennootschap, als
bepaald bij artikel 184 van de gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen, nu die bepaling overigens zegt
dat de betaling van de schulden door de
vereffenaar « onverminderd de rechten
van de bevoorrechte schuldeisers gebeurt »; het arrest tevergeefs opwerpt
dat bepaalde bevoorrechte schuldeisers
v66r eiser zouden moeten komen; de
vereffenaar van een vennootschap,
anders dan de curator over een gefailleerde vennootschap, de schuldeisers van
de vennootschap niet vertegenwoordigt;
hij, zoals bepaald in de artikelen 179 en
volgende van de gecoi:irdineerde wetten
op de handelsvennootschappen, enkel de
vennootschap vertegenwoordigt en in die
hoedanigheid, en niet als orgaan van de
boedel, alle schulden van de vennootschap naar evenredigheid moet betalen
als bepaald bij artikel 184; de vennootschap in werkelijkheid door de vereffening het bestuur en de beschikking over
haar goederen niet verliest en derhalve
geen boedel ontstaat, zeker niet ten
aanzien van de bevoorrechte schuldeisers wier schuldvorderingen niet vallen
onder de regel van de betaling naar
evenredigheid door de vereffenaar;
daaruit volgt dat het arrest, dat vaststelt
dat eiser een bevoorrechte schuldvordering jegens verweerster bezit, niet
zonder schending van de voormelde artikelen 179 tot 185, en van de artikelen 7
en 8 van de Hypotheekwet, krachtens
welke de schuldeisers een individueel
verhaal hebben op de goederen van hun
schuldenaars, kan beslissen dat verweersters verzet tegen de handelingen van
tenuitvoerlegging van eiser ontvankelijk
en gegrond was, op grand dat de vereffenaar rekening moest houden met het
belang van andere bevoorrechte schuldeisers:

terwijl de schuldeisers van een
vennootschap in vereffening het recht
behouden
de
vennootschap
te
dagvaarden, hun rechten jegens haar in
een uitvoerbaar vonnis te laten vaststellen en zelfs maatregelen van tenuitvoerlegging
ten
aanzien van
het
vermogen van de vennootschap te
Overwegende dat het arrest,
nemen; de vereffenaar zich tegen die
maatregelen enkel kan verzetten in zonder dienaangaande te worden
zoverre zij niet samengaan met het bekritiseerd, vaststelt dat « de verefgelijkheidsbeginsel vastgelegd in arti- fenaar (van de verwerende vennootkel 184 van de gecoi:irdineerde wetten schap) vreest, wat niet ernstig wordt
op de handelsvennootschappen; de tekst weersproken, dat bepaalde schuldeivan bedoeld artikel 184 weliswaar impli- sers, die voorrang hebben op eiser,
ceert dat er een gelijke verdeling van te weten een pandhoudende schuldhet vermogen van de vennootschap eiser op de handelszaak en de
onder alle niet bevoorrechte schuldeisers
moet gebeuren, maar dat zulks niet geldt personeelsleden die verder blijven
voor
de
bevoorrechte
schuldeisers; · werken voor de vereffening, niet
kunnen worden betaald
laatstbedoelden, precies door hun voor- zullen
recht, ontsnappen aan de regel van de omdat het actief onvoldoende is »;
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VERL!ES VAN EEN KANS OP GENEZING Dat eiser aan het arrest enkel
OORZAKEL!JK VERBAND TUSSEN FOUT EN
verwijt dat het oordeelt dat daaruit
SCHADE - BEGRIP.
een samenloop van schuldeisers
voortvloeit waarbij eiser, houder Wettig is de beslissing dat er tussen de
van
een
algemeen
voorrecht,
fouten van een geneesheer en het feit
betrokken is en die belet dat eiser
dat het slachtoffer van een ongeval
een kans heeft verloren om geen dan
handelingen van tenuitvoerlegging
wei een minder zware amputatie te
verricht ten nadele van de andere
ondergaan, een oorzakelijk verband
schuldeisers;
bestaat, wanneer de rechter in zijn
Overwegende dat bij vereffening
arrest, door met name te steunen op
van een handelsvennootschap het
de wetenschappelijke literatuur die
beginsel van de gelijkheid tussen de
zegt dat gasgangreen het gevolg is van
schuldeisers, vervat in artikel 184
een verkeerde of een te lang uitgestelde behandeling, vaststelt dat een
van de gecoordineerde wetten op de
dienstdoende geneesheer fouten heeft
handelsvennootschappen, belet dat
begaan, omdat hij bij een onderzoek
andere schuldeisers dan de houders
de mogelijkheid van het ontstaan van
van een bijzonder voorrecht of een
gasgangreen niet heeft vermoed en
zakelijke
zekerheid,
individueel
verzuimd heeft de aangepaste maatrehandelingen van tenuitvoerlegging
gelen te nemen of althans zijn chefs
verrichten waardoor de rechten van
dadelijk te waarschuwen en verder te
]etten op de toestand van de patient en
de andere schuldeisers worden gedat die fouten de oorzaak zijn van de
schaad;
schade (1).
Overwegende dat het arrest, nu
het vaststelt dat de handelingen van
tenuitvoerlegging die eiser, houder
(D'ARGENT T. R!GUELLE E.A.)
van een algemeen voorrecht, wil
verrichten, de rechten van de
ARREST ( verta]ing)
andere schuldeisers kunnen scha(A.R.
nrs. 6956 en 6963)
den, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
RET HOF;
Gelet op het
Dat het middel niet kan worden
bestreden arrest, op 28 oktober 1982
aangenomen;
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

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

Overwegende dat de cassatieberoepen ingeschreven
onder de
nrs. 6956 en 6963 van de algemene
rol tegen hetzelfde arrest zijn
gericht en dat zij moeten worden
samengevoegd;

19 januari 1984 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de BistOver het derde middel, afgeleid uit de
hoven, advocaat-generaal - Advocaten :
schending van de artikelen 1382, 1383
mrs. De Bruyn en Draps.
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, om afwijzend te
beschikken op eisers middel ten betoge
dat de verweerder Jean-Jacques Riguelle
Nr. 266
hoe dan ook weinig kans maakte om aan
de amputatie van zijn rechterbeen te
1• KAMER - 19 januari 1984
ontkomen, ook a! had eiser op zondagmorgen het gasgangreen op de aange-

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - MEDISCHE FOUT -

(1) Cass., 23 sept. 1974 (A.C., 1975, 97).

-

586 -

paste wijze behandeld, en te beslissen
dat hij 80 pet. van de schade van de
verweerders moet vergoeden, erop wijst
« dat eisers verweer geen weergave is
van de ware toedracht van de zaak
wanneer wordt gezegd ... dat gasgangreen niettegenstaande zuurstoftherapie
onder hyperbaar caisson in de helft van
de gevallen een dodelijke afloop kent en
in de helft van de andere gevallen zware
verminkingen tot gevolg heeft; dat aldus
immers over het hoofd wordt gezien dat
bij de geneesheren van het Medisch
Heelkundig Instituut te Etterbeek geen
geval van gasgangreen werd binnengebracht maar een patient die gevallen
was en daardoor verschillende breuken
had opgelopen; dat dit ongeval normalerwijze geen gasgangreen kon veroorzaken
... dat in een uiteenzetting, die de
deskundigen Rillaert en Tixhon speciaal
bij
hun verslag hebben gevoegd,
professor Merle d'Aubigne schrijft :
gasgangreen is zowel in gewone als in
oorlogsomstandigheden het gevolg van
een verkeerde of te lang uitgestelde
behandeling »;
terwijl, eerste onderdeel, de fout die
het arrest ten laste van eiser legt, erin
bestaat dat eiser na zijn onderzoek op
zondagvoormiddag het gasgangreen had
moeten vaststellen en onverwijld de
aangepaste behandeling had moeten
toepassen; aldus volgens het arrest het
gasgangreen reeds bestond op het ogenblik dat eiser op zondagmorgen de eerste
verweerder heeft onderzocht; het aldus
erkende dat eisers optreden niets te
maken had met het ontstaan van dat
gangreen; het in die omstandigheden
eiser niet kon veroordelen tot vergoeding
van de schade ten gevolge van de amputatie van het rechterbeen van de eerste
verweerder, terwijl het verder beklemtoonde dat << de kwetsuren aan dat been
en aan de rechtervoet niet van die aard
waren dat ze - zonder het gasgangreen
zware gevolgen zouden hebben
gehad >>; het arrest bijgevolg niet wettelijk kon beslissen dat eiser de amputatie
ten gevolge van het gangreen moest
vergoeden, terwijl het anneemt dat
eisers fout noch het ontstaan van het
gangreen noch de zware gevolgen ervan
heeft veroorzaakt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, uit de
antwoorden op het tweede middel

blijkt dat het arrest, in strijd met
hetgeen in dit onderdeel van het
middel wordt aangevoerd, niet
beslist dat eiser de amputatie ten
gevolge van het gasgangreen moet
vergoeden;
Dat dienaangaande het middel,
dat op een onjuiste uitlegging van
het arrest berust, feitelijke grandslag mist;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest ten laste van eiser niet enkel
beslist dat hij een fout heeft begaan
door het ontstaan van gasgangreen
niet te vermoeden en niet onverwijld de aangepaste maatregelen te
hebben genomen; dat het bovendien
erop wijst dat eiser, dienstdoende
geneesheer, vanaf zaterdagmiddag
17 februari dokter Felduns heeft
afgelost en dat hij de gewonde op
zondagmorgen heeft onderzocht, dat
de verpleegster Paavilainen zich
herinnert dat een van de gipsverbanden een bruinachtige vlek
vertoonde, dat de tenen van de
gewonde gezwollen waren en dat hij
over pijn in de benen kloeg, dat de
geneesheer D'Argent evenwel niet is
teruggekomen en dat de beslissing
om de veweerder Jean-Jacques
Riguelle naar een ander ziekenhuis
over te brengen, precies omdat hij
blijkbaar aan zijn lot werd overgelaten, de dienstdoende geneesheer
niet kon ontslaan van zijn verplichting in spoedeisende gevallen onverwijld op te treden;
Dat het arrest, door met name te
steunen op de wetenschappelijke
literatuur die zegt dat gasgangreen
het gevolg is van een verkeerde of
een te lang uitgestelde behandeling,
zonder schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, beslist dat de fouten
van eiser, die het nader bepaalt, een
oorzakelijk verband vertonen met
het feit dat de gewonde de kans
heeft verloren om geen of een
minder zware amputatie te ondergaan;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
cassatieberoepen; veroordeelt de
eisers in de kosten.

FONDS GERICHT TEGEN DE BURGERL!JKE
PARTIJ, DE BEKLAAGDE EN D!ENS VERZEKERAAR - VERl\'!ETIGING VAN DE BESLISSING
TOT VEROORDELING VAN HET GBIEENSCHAPPELIJK FONDS - GEVOLG.

19 januari 1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoor1' Wanneer, in strafzaken, noch het
zitter - Verslaggever : de h. Stranard proces-verbaal van een terechtzitting
Gelijkluidende conclusie van de h. J anstijdens welke een zaak voor het hof
sens de Bisthoven, advocaat-generaal van beroep is behandeld, noch het
Advocaten :mrs. De Bruyn, Van Ommearrest van dat hof vaststelt dat de
slaghe, Bayart en Kirkpatrick.
regels inzake de openbaarheid van het
debat in acht zijn genomen, moeten
die substantiele vormvereisten worden
geacht niet in acht te zijn genomen,
wat nietigheid van het arrest tot
gevolg heeft (1). (Art. 96 Gw.)
2' Het

Nr. 267
2•

19 januari 1984

KAMER -

1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

HOF VAN BEROEP
STRAFZAKEN
TERECHTZITTING - OPENBAARHEID - GEEN
VASTSTELLING - GEVOLG.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VOORZIENING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ, TEGEN DE TOT
TUSSENKOMST OPGEROEPEN VERZEKERAAR
VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE GEEN
GEDING TUSSEN HEN OF VEROORDELING TEN
GUNSTE VAN DE VERZEKERAAR NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENRECHTSVORDERING
BURGERLIJKE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GERICHT
TEGEN EEN BEKLAAGDE EN TEVENS PR!MAIR
TEGEN
DE
VERZEKERAAR VAN
D!ENS
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
EN SUBSIDIAIR TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS,
VRIJWILL!G TUSSENGEKOMEN PARTIJ - RECHTSVORDERINGEN TEGEN DE BEKLAAGDE EN
HET
GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS INGEWILLIGD - VERZEKERAAR
BUITEN DE ZAAK GESTELD - BESLISS!NGEN
WAARBIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK FONDS
WORDT VEROORDEELD EN DE VERZEKERAAR
BUITEN DE ZAAK WORDT GESTELD, GEGROND
OP DEZELFDE ONWETTIGE REDEN - CASSATIEBEROEP VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Gemeenschappelijk Motorwaafborgfonds, dat voor het strafgerecht
vrijwillig is tussengekomen, is niet
ontvankelijk om zich in cassatie te
voorzien tegen de verzekeraar van de
burgerrechtelijke
aansprakelijkheid
van de beklaagde, die voor hetzelfde
gerecht tot tussenkomst is opgeroepen,
wanneer tussen die partijen geen
geding is aangegaan en geen veroordeling van dat Fonds ten gunste van de
verzekeraar is uitgesproken (2).

3° Wanneer een burgerhjke partij zich

heef't gesteld tegen een beklaagde,
tegen de verzekeraar van diens
burgerrechtelijke
aansprakelijkheid
en, subsidiair, voor het geval dat zou
worden beslist dat de beklaagde niet
was verzekerd, tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen partij, en wanneer daarop de burgerlijke rechtsvordering is ingewilligd tegen de beklaagde en het Gemeenschappelijk
Fonds, en de verzekeraar buiten de
zaak is gesteld, brengt de vernietiging,
op het cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Fonds tegen de burgerlijke
partij, de beklaagde en de verzekeraar,
van de veroordeling van het Gemeenschappelijk Fonds jegens die. burgerlijke partij, vernietiging mede van het
op dezelfde onwettige reden gegronde
beschikkende gedeelte waarbij de verzekeraar buiten de zaak is gesteld (3).
I------------------(1) Zie Cass., 15 dec. 1982, A.R. nr. 2539
(A.C., 1982-83, nr. 227).
(2) Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 520); z1e
Cass., 18 sept. 1979 (ib1d., 1979-80, nr. 36).

(3) Zie Cass., 24 april 1979 (A.C., 1978-79,
999).
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(GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS T. LALLEMAND, LEDOUX E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3140}

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 1 juni 1983 door
het Hof van Beroep te Luik
gewezen;

A.

In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door het openbaar ministerie ingestelde rechtsvordering :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, vrijwillig
tussengekomen partij, zijn voorziening heeft doen betekenen aan het
openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen :
1° op de civielrechtelijke verdering van de naamloze vennootschap
Luxemburgse
verzekeringsmaatschappij Le Foyer :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 96, 97 van de
Grondwet, 153 en 190 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het arrest dat het beroepen
vonnis op dit punt wijzigt, beslist dat, nu
beklaagde zijn verplichting niet is nagekomen om binnen acht dagen mededeling te doen van de vervanging van de
bromfiets Suzuki die vermeld staat in
het door hem met de maatschappij De
Volksverzekering afgesloten verzekeringscontract, hij de dekking van het
contract niet meer kan genieten, het
bijgevolg het in de dagvaarding sub B
omschreven feit bewezen verklaart,
terwijl de rechtsvordering tot gedwongen
tussenkomst tegen de naamloze vennootschap De Volksverzekering niet gegrond
wordt verklaard en eiser in solidum met
beklaagde wordt veroordeeld tot betaling
van schadevergoeding aan de burgerlijke
partijen Steinweg-Barnich, het Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten
en de verzekeringsmaatschappij Le
Foyer,

terwijl de zaak voor het hof van
beroep is behandeld op de terechtzitting
van 4 mei 1983; uit het proces-verbaal
van die terechtzitting, noch uit enig
ander gedingstuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, echter blijkt dat
de debatten in openbare terechtzitting
hebben plaatsgevonden, waaruit volgt
dat, nu het voor het Hof niet mogelijk is
na te gaan of de regels betreffende' de
openbaarheid van de terechtzittingen
zijn nagekomen, het arrest nietig is :

Overwegende dat het procesverbaal van de op 4 mei 1983 door
het hof van beroep gehouden
terechtzitting waarop de zaak werd
behandeld, niet vaststelt dat de
regels betreffende de openbaarheid
van de debatten in acht zijn
genomen;
dat
die
vaststelling
evenmin blijkt uit het bestreden
arrest;
Overwegende dat die substantiele
vormvereisten
derhalve
moeten
worden geacht niet in acht te zijn
genomen, hetgeen de nietigheid van
het arrest tot gevolg heeft;
Dat het middel gegrond is;
2° op de civielrechtelijke vorderingen van Steinweg, haar echtgenoot Barnich en het Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;
Overwegende evenwel dat de op
de voorziening van eiser uitgesproken vernietiging van de beslissing op de civielrechtelijke verdering van de naamloze vennootschap
Luxemburgse
verzekeringsmaatschappij Le Foyer de vernietiging
tot gevolg heeft van de niet definitieve en door dezelfde onwettigheid
aangetaste beslissingen op de door
de verweerders ingestelde civielrechtelijke vorderingen, nu de
afstand niet geldt als berusting;
3° op de civielrechtelijke vorderingen tegen de naamloze vennootschap De Volksverzekering :
Overwegende dat niet blijkt dat
tussen eiser en verweerster een
geding is aangegaan voor de feiten-
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rechter of dat de feitenrechter tegen
eiser een veroordeling heeft uitgesproken in het voordeel van
verweerster;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de op
de voorziening van eiser uitgesproken vernietiging van de beslissingen op de civielrechtelijke verdering van de naamloze vennootschap
Luxemburgse
verzekeringsmaatschappij Le Foyer de vernietiging
tot gevolg heeft van de beslissingen
op de civielrechtelijke vorderingen
tegen verweerster waarbij over een
en hetzelfde geschil uitspraak is
gedaan;

19 januari 1984 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Simont en De
Bruyn.

Nr. 268
1"
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1° VERZEKERING -

ALGEMENE REGELS
- VERZEKERINGSOVEREENKOMST - BEWIJS.

2° BEWIJS

-

BURGERLIJKE

ZAKEN

-

Om die redenen, verleent akte
VERZEKERINGSOVEREENKOMST - BURGERvan afstand van de voorziening, in
LIJK WETBOEK, ART. 1325 - NIET TOEPASSELIJK IN ZAKEN VAN KOOPHANDEL.
zoverre ze gericht is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen
van
de
verweerders
en 2o De verzekeringsovereenkornst
Steinweg, Barnich en het Nationaal 1o moet
in beginsel bij geschrift worden
Verbond van Socialistische Mutualibewezen (wet van 11 juni 1874, art. 25);
teiten; vernietigt het bestreden
in zaken van koophandel is evenwel
arrest, in zoverre het uitspraak doet
niet toepasselijk de regel van art. 1325
B. W., volgens welke een onderhandse
over de civielrechtelijke vorderingen
akte die een wederkerige overeenvan de verweerders Steinweg en
komst bevat, slechts geldig is voor
Barnich, het Nationaal Verbond van
zover zij is opgemaakt in zoveel origiSocialistische
Mutualiteiten,
de
nelen als er partijen zijn die een
naamloze
vennootschap. Luxemonderscheiden belang hebben (1}.
burgse verzekeringsmaatschappij Le
Foyer en de tegen de naamloze 1---------------vennootschap De Volksverzekering
(1) Zie LALOUX, Traite des assurances terresingestelde vordering tot gedwongen tres, 1944, blz. 83-84; MONETTE-DE VILLE-ANDRE,
Traite des assurances terrestres, bd. I, 1949,
tussenkomst niet gegrond verklaart; blz.
372; ANDRE, « Quelle est la valeur d'une
verwerpt de voorziening voor het police d'assurance redigee en un seui exem'
overige; beveelt dat van dit arrest plaire ? ''• Bull. Ass., 1951, biz. 495-500; R. DE
melding zal worden gemaakt op de SMET, Traite theorique et pratique des assurances maritimes, bd. I, 1959, biz. 75; R. VAN DE
kant van het gedeeltelijk vernie- PUTTE,
Handboek voor verzekeringen en verzetigde arrest; veroordeelt eiser in een keringsrecht, biz. 55; ANDRE en HasTE, Les
vierde van de kosten en verwij st de assurances du droit commun, 1964, biz. 20; DE
PAGE,
Traite elementaire, bd. III, 1967';
verweerders Steinweg en Barnich, biz.
826-827; R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk
het Nationaal Verbond van Socialis- recht, II, 1971', biz. 382; Rep. prat. dr. beige, v'
tische Mutualiteiten, de naamloze Assurances terrestres, nrs. 184-190 en bijv.
vennootschap Luxemburgse verzeke- dl. III, 1969, V' Assurances terrestres (Contrat
general), nrs. 114-115, en v" Assurances
ringsmaatschappij Le Foyer in de en
maritimes, nr. 109.
overige drie vierde van de kosten;
Zie Cass., 27 jan. 1956 (Bull. en Pas., 1956, I,
verwijst de aldus beperkte zaak 543) : artikei 1325 B.W. IS in principe niet
naar het Hof van Beroep te Brussel. toepasselijk in zake van koophandel.
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(" Oi\'IXE-REDISt:RANCE , N.V. T. " SYNCOTEX ,
P.V.B.A., " SACOTIL , N.V., "ANTWERPS ASSURANTIEKAXTOOR , N.V., LAl\IBIKET, " UKIREASHAYEN , N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3663)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 10 november
1981 door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;

I. W at de voorziening betreft :
Overwegende dat, in zoverre de
voorziening
gericht
is
tegen
Lambinet en de naamloze vennootschap Unireas-Hayen, niet blijkt dat
voor de feitenrechters een geding
bestond tussen eiseres en die twee
verweerders; dat de voorziening
nochtans geldt als vordering tot
bindendver klaring;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1325 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, om de beweerdelijk
tussen eiseres en verweerster sub 2
gesloten goederenverzekeringsovereenkomst bewezen te verklaren, steunt op
de overwegingen : dat het kwestig
bijvoegsel, dat een uitdrukkelijke verwijzing bevat naar de werkelijk bestaande
polis ten gunste van de naamloze
vennootschap Sacotil te Geneve, een
geschrift is in de zin van artikel 25 van
de verzekeringswet van 11 juni 1874; dat
ten aanzien van de zeeverzekeringspolissen van Antwerpen de eerste rechter
terecht opmerkte dat, rekening gehouden met hun handelskarakter, zij
traditioneel in een origineel opgemaakt
worden, voorzien van de handtekening
van de assuradeuren, dat bij de optredende makelaar blijft; dat het ontbreken
van meerdere originele exemplaren in de
zin van artikel 1325 van het Burgerlijk
Wetboek aldus geen afbreuk doet aan de
bewijskracht van het namens aile
betrokken assuradeuren ondertekende
bijvoegsel van 1 april 1974,
terwijl, in de mate dat het arrest de
niet-toepasselijkheid van artikel 1325
van het Burgerlijk Wetboek afleidt uit
zijn eerdere vaststelling dat het hier om
een zeeverzekeringspolis van Antwerpen

gaat, het arrest niet antwoordt op de
conclusie waarin eiseres voor het hof
van beroep het middel had ingeroepen
dat het hier kennelijk geen zeeverzekering was vermits niet de titel van de
polis maar wei de inhoud van het
contract, zijnde te land opgeslagen
goederen, bepalend is, en het arrest zich,
in het Iicht van dit op omstandige wijze
ingeroepen verweer, niet kon beperken
tot de loutere vaststelling dat het hier
om een zeeverzekeringspolis ging, zodat
het arrest niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet),
en terwijl, in de mate dat het arrest de
niet-toepasselijkheid van artikel 1325
van het Burgerlijk Wetboek afleidt uit de
vaststelling dat het hier gaat om een
verzekeringsovereenkomst met handelskarakter, het arrest de genoemde bepaling van het Burgerlijk Wetboek schendt
vermits deze ook op een verzekeringsovereenkomst
met
handelskarakter
toepasselijk is (schending van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek,),
en terwijl het arrest, ten minste voor
uiteenlopende interpretaties, - waarvan
ten minste een door onwettigheid is
aangetast - vatbaar is, derhalve door
dubbelzinnigheid in de motivering is
aangetast en niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende
dat
het
arrest
artikel 1325 van het Burgerlijk
W etboek niet toepast om de reden
dat de onderwerpelijke verbintenissen commercieel zijn;
Dat artikel 25 van de wet van
11 juni 1874 bepaalt dat de verzekeringsovereenkomst bij geschrift
moet bewezen worden; dat echter
ingevolge
artikel
25
van
het
Wetboek van
Koophandel
artikel
1325
van
het
Burgerlijk
W etboek geen toepassing vindt en
geen meerdere originelen behoefden
te worden opgesteld;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

II. Wat betreft de vorderingen tot
bindendverklaring van eiseres tegen
Lambinet, van eiseres tegen de
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naamloze vennootschap UnireasHayen en van Lambinet tegen die
vennootschap :
Overwegende dat, ingevolge de
verwerping van de voorziening, de
vorderingen tot bindendverklaring,
de eerste twee geen belang, de
laatste geen bestaansreden meer
hebben;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vorderingen tot
bindendverklaring; veroordeelt Lambinet in de kosten van zijn verdering tot bindendverklaring en de
naamloze vennootschap Omne-Reinsurance in de overige kosten.
20 januari 1984 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse,
Van Ryn en Houtekier.

Nr. 269
1'
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VENNOOTSCHAP

VENNOOTSCHAP
ONDER FIRMA - VERSCHEIDENE PERSONEN
DIE HANDEL DRIJVEN ONDER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM VENNOOTSCHAP
ONDER FIRMA AFGEZIEN VAN HET BESTAAN
VAN EEN BIJZONDERE AKTE.

Krachtens de wet en afgezien van het
bestaan van enige bijzondere akte die
het bestaan van het vennootschapscontract zou vaststellen, is er een vennootschap onder firma wanneer twee of
meer personen een handelsbedrijvigheid uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam, met het oogmerk
om de daaruit behaalde winsten te
delen (1). (Art. 15 Vennootschappenwet.)

..,------------------1
(1) Zie Cass., 28 juni 1968 (A.C., 1968, 1309)
en concl. proc.-gen. Ganshof van der Meersch.

(WILLEMS, NIES T. SMECLDERS R., S~IECLDERS
P., IN TEGEN'WOORDIGHEID VAN CROWET)
ARREST

(A.R. nr. 3961)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 27 oktober 1982
door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, 4, 11, 15 van de
wetten op de handelsvennootschappen,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
30 november 1935, die titel IX van boek I
van het Wetboekboek van Koophandel
vormen, zoals gewijzigd bij artikel 1 van
de wet van 3 januari 1980, 2 van voormelde wet van 3 januari 1980, 1319, 1320,
1322 van het Burger!ijk Wetboek, 3, 5
van de wetten betreffende het handelsregister, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1964, en 17 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de exceptie van
eisers van niet-ontvankelijkheid van de
oorspronkelijke, tegen hen ingestelde
rechtsvordering verwerpt, op grand :
« dat niet bewezen is dat tussen dezen
(verweerders) een vennootschap onder
firma zou bestaan hebben of bestaat,
noch dat (eisers) met dergelijke firma
zouden gehandeld en gecontracteerd
hebben; dat de door (eisers) voorgestelde
feitelijke elementen en beschouwingen
niet toelaten tot het bestaan van een
zonder akte opgerichte duurzame en
openbare handelsvennootschap tussen
eerste en tweede (verweerders) te
besluiten; dat elk van hen in het
handelsregister ingeschreven is en de
nummers ervan in de inleidende
dagvaarding vermeld worden »,
terwijl het arrest, zonder de door de
eisers in hun conclusie van 16 januari
1981 aangehaalde feitelijke gegevens als
dusdanig te verwerpen, bijvoorbeeld door
andere of hiermee strijdige feite!ijke
gegevens, en waarbij met name werd
aangevoerd
a) dat de verweerders
erkennen « samen handel te drijven ''
onder de benaming « Gebroeders Smeulders », hetgeen noodzakelijk inhoudt dat
zij samen een handelsbedrijvigheid
uitoefenen met het oogmerk om de
daaruit ontstane winsten te delen, zodat
zulke vereniging voor het uitoefenen van
een handelsbedrijvigheid precies beantwoordt aan de vennootschap onder firma
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met aparte rechtspersoonlijkheid, zoals
bepaald in artikel 15 van de vennootschapswetgeving; b) dat de verweerders
niet elk afzonderlijk ten opzichte van de
eisers zijn opgetreden in hun respectieve
hoedanigheid van aannemer, weze het
onder het beding dat zij zich solidair
zouden verbonden hebben, nu uit de
aannemingsovereenkomst blijkt dat de
eisers hebben gecontracteerd met het
« Bouwbedrijf Gebroeders Smeulders
R. & P. - Breemstraat 15, Dilsen-Elen »
(titelblad), dat op pagina 1 als aannemer
ditzelfde « Bouwbedrijf , wordt vermeld
en . dat de aannemingsovereenkomst
werd ondertekend door Robert Smeulders voor het « Bouwbedrijf », waarbij de
handtekening werd voorafgegaan door
de stempel
Gebroeders Smeulders
R. & P.
Bouwbedrijf Breemstraat 15, 3650 Dilsen-Elen - H.R.T.
39137 - tel. 011/56.52.38 »; c) dat het
bouwbedrijf zich uitdrukkelijk naar
buiten voordoet als een enkele firma,
gevestigd op een adres dat verschilt van
de adressen van elk van de vennoten,
waarbij slechts een telefoonnummer
wordt opgegeven en in de stempel voorafgaand aan de handtekening onderaan
de overeenkomst, die nag op de bladzijden 4 en 7 voorkomt, slechts een enkel
handelsregisternummer wordt vermeld;
d) dat oak uit de briefwisseling blijkt
dat p.e eisers niet hebben gecontracteerd
met de verweerders ut singuli en dat zij
als vennootschap (onder firma) zijn
opgetreden, nu de hoofding van het
briefpapier vermeldt : , « Algemene
Aanneming van bouwwerken en schrijnwerkerij
Bouwbedrijf Gebroeders
Smeulders R. & P. ''• nu hierop een telefoonnummer, een B.T.W.-nummer, een
nummer van erkenning, een bankrekening en een gezamenlijke girorekening
voorkomen en nu de brieven ondertekend zijn door de « Gebroeders Smeulders », waarbij onderaan is vermeld :
« Lid van de Nationale Ccnfederatie van
het Bouwbedrijf
(enkelvoud), niet
wettig kon oordelen « dat deze feitelijke
elementen
en beschouwingen
niet
toelaten tot het bestaan van een zonder
akte opgerichte duurzame en openbare
handelsvennootschap tussen eerste en
tweede (verweerders) te besluiten »,
aangezien, zodra de in artikel 15 van de
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen vastgestelde voorwaarden
samen met die welke voor elk vennootschapscontract vereist worden, vervuld
zijn - zoals ten deze uit bovenvermelde,
als dusdanig niet verworpen feitelijke

gegevens, voortvloeide - door de wil
van de wetgever een vennootschap onder
gemeenschappelijke naam bestaat met
een rechtspersoonlijkheid onderscheiden
van die van de vennoten; terwijl het
arrest, bijgevolg, evenmin wettig kon
oordelen « dat niet bewezen is dat tussen
dezen (verweerders) een vennootschap
onder firma zou bestaan hebben of
bestaat » (schending van de artikelen 2,
4 en 15 van de wetten op de handelsvennootschappen), noch, zonder schending
van de bewijskracht van de tussen
partijen gesloten aannemingsovereenkomst van 1 maart 1977, dat niet
bewezen is dat de eisers « met dezelfde
firma zouden gehandeld en gecontracteerd hebben » (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en terwijl de beslissing
van het arrest evenmin wettig kan
worden verantwoord door de enkele
omstandigheid « dat elk van (de verweerders) in het handelsregister ingeschreven is en de nummers ervan in
de inleidende dagvaarding vermeld
worden "• aangezien, luidens artikel 3
van de wetten betreffende het handelsregister, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1964, deze inschrijving
enkel een vermoeden van de hoedanigheid van handelaar inhoudt - hetgeen
niet belet dat de verweerders vennoten
zouden zijn in een vennootschap onder ·
gemeenschappelijke
naam
en
artikel 5 van deze wetten slechts bepaalt
dat bedoelde vennoten, ofschoon zij
handelaars zijn, niet afzonderlijk in het
handelsregister behoeven te worden
ingeschreven, zonder er zich tegen te
verzetten dat een afzonderlijke inschrijving, zoals ten deze, zou worden verricht
(schending van de artikelen 3 en 5 van
de wetten betreffende het handelsregister); zodat het arrest derhalve niet
wettig eisers exceptie van niet-ontvankelijkheid
verwerpt
(schending
van
artikel 17) van het Gerechtelijk Wetboek
en van de artikelen 11 van de wetten op
de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
3 januari 1980, en 2 van voormelde wet
van 3 januari 1980) :

Overwegende dat, krachtens de
wet en afgezien van het bestaan van
enig geschrift, een vennootschap
onder firma is iedere vereniging
van twee of meer personen die
een handelsbedrijvigheid uitoefenen
onder
een
gemeenschappelijke
naam, met het oogmerk om de ·
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daaruit behaalde winsten te delen; Nr. 270
dat het bestaan van zodanige
vennootschap tussen twee kooplieden door de rechter op onaantast1' KAMER - 20 januari 1984
bare wijze in feite wordt vastgesteld, mits hij het wettelijk begrip
van vennootschap onder firma niet 1o RECHTEN VAN DE MENS miskent;
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE

EUROMENS,
ART. 6.1 - RECHT VAN EEN lEDER OP EEN
EERLIJKE BEHANDELI:\'G VAN ZIJN ZAAK BEG RIP.

Overwegende dat de feiten door
de eisers in hun conclusie gesteld
en in het middel weergegeven,
indien zij bewezen worden en voor
zover niet uit andere feiten het 2° RECHT VAN VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN
'S RECHTERS
tegendeel blijkt, tot het besluit
OVERTUIGING
O.A.
GEGROND
OP
HET
moeten leiden dat de eisers met een
AFSCHRIFT VAN STUKKEN L'IT EEN NOG !\lET
tussen de verweerders bestaande
GESLOTEN STRAFDOSSIER - GEEN MISKENvennootschap onder firma hebben
NING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGI"\G,
gehandeld; dat het tegenbewijs niet
kan volgen uit de enkele omstandigheid dat de verweerders afzonder- 3° BURGERLIJKE
RECHTSVORDElijk in het handelsregister zijn ingeRING - STRAFVORDERING EN BURGERschreven, nu zulks blijkens artikel 5
LIJKE RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK
van het bij koninklijk besluit van
INGESTELD
OPSCHORTING VAN
DE
20 juli 1964 gecoi::irdineerde wetten
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
betreffende het handelsregister ook
VEREISTEN.
het geval kan zijn met vennoten van
een vennootschap onder firma; dat
de beslissing derhalve niet wettelijk 1" en 2" Uit de enkele omstandigheid dat
verantwoord is;
de rechter zijn overtuiging o.a. heeft
Dat het middel gegrond is;

doen steunen op het afschrift van
stukken uit een nag niet gesloten
strafdossier, waarvan de procureurgeneraal bij het hof van beroep, overeenkomstig art. 125 K.B. van 28 dec.
1950 inzage heeft verleend, valt niet af
te leiden dat de rechter het recht van
een ieder op een eerlijke behandeling
van zijn zaak of het recht van verdediging heeft miskend (1).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hager beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest 3" Geen voldoende grand voor de toepassing van de regel dat de burgerlijke
melding zal worden gemaakt op de
rechtsvordering, die niet terzelfder tijd
kant van het ten dele vernietigde
en voor dezelfde rechters als de strafarrest; houdt de kosten aan en laat
vordering wordt vervolgd, geschorst
de beslissing daaromtrent aan de
blijft zolang niet definitief is beslist
feitenrechter over; verklaart het
over de strafvordering, is de enkele
arrest bindend voor de daartoe
omstandigheid dat de rechter feiten,
opgeroepen partij; verwijst de aldus
die een overtreding van de strafwet
beperkte zaak naar het Hof van
kunnen opleveren, bewezen verklaart
(2). (Art. 4 wet van 17 april 1878.)
Beroep te Gent.
20 januari 1984 - 1' kamer- V o o r - h - - - - - - - - - - - - - - - - zitter : de h. Janssens, afdelingsvoor(1) Zie Cass., 2 mei' 1977 (A. C., 1977, 896).
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
(2) Zie Cass., 19 okt. 1981, A.R. nr. 2994
Declercq, advocaat-generaal Advo- (A.C., 1981-82, nr. 127) en 13 mei 1983, A.R.
nr. 3728 (ibid., 1982-83, nr. 511).
caat : mr. Biitzler.
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(« HERVERZEKERING:SMAATSCHAPPIJ INTERFINA , N.V., DELLA FAILLE D'HUYSSE T. MRS.
LUST, ALTRUY, NOLF- CURATOREN IN DE FAILLISSEMENTEN
HERVERZEKERINGSlVIAATSCHAPPIJ INTERFINA " N.V. EN DELLA FAILLE
D'HUYSSE)
ARREST

(A.R. nr. 3963)
HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 18 november
1982 door het Hof van Beroep te
Gent gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de algemene rechtsbeginselen van de geheimhouding van het
strafrechtelijk onderzoek, van de rechten
van de verdediging en van het tegensprekelijk karakter van de procedures, van
de artikelen 271 van het Wetboek van
Strafvordering, 137, 138, 140, 399 van het
Gerechtelijk Wetboek, 125 van het
koninklijk besluit van 28 december 1950
houdende algemeen reglement voor de
gerechtskosten in strafzaken, 6, inzonderheid lid 1 en lid 2, 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,
doordat
het
arrest,
zonder
te
betwisten,
zoals
de
eisers
het
aanvoerden in hun aktP. van beroep
(biz. 8, § 3) en in hun eerste besluiten
(blz. 13 en 14), dat ter zake een strafrechtelijk onderzoek aan de hand was
onder meer tegen tweede eiser, dat nog
niet afgesloten was en dus geheim bleef,
en zulks zelfs impliciet aan te nemen
door de opgave van de middelen door
tweede eiser daaromtrent ontwikkeld
(arrest, § 34), om het beroepen vonnis te
bevestigen waarbij zowel het verzet van
eerste eiseres tegen haar ambtshalve
infalingverklaring op 1 oktober 1981, als
het verweer van tweede eiser tegen de
vordering tot infalingverklaring werd
verworpen, steunt op feitelijke elementen en verklaringen, geput uit de
:door de ·verweerders overgelegde afschriften van het strafdossier aan de
hand waarvan het arrest vaststelt dat
eerste elseres en tweede eiser zich in
staat van faillissement bevinden,
terwijl, eerste onderdeel, de regel van
gebeimhouding van een strafrechtelijk
onderzoek, zolang dit onderzoek niet is

afgesloten, algemeen en van openbare
orde is en er niet van mag afgeweken
worden dan in de gevallen door de wet
bepaald; ter zake, geen enkele wetgevende bepaling een afwijking voorziet
ten voordele van de curatoren van een
faillissement, die bovendien geen partij
zijn in bet strafrecbtelijk onderzoek, en
het feit dat de curatoren de toelating
bebben bekomen van de procureur-generaal om afscbrift te nemen van bet strafdossier, en deze in een geding van
commerciiHe aard hebben overgelegd,
niet van aard is een onwettelijke verbreking van de plicht tot gebeimhouding
van een strafrechtelijk onderzoek te
rechtvaardigen, inderdaad, nocb artikel 125 van bet koninklijk besluit van
28 december 1950 noch enige andere
wetsbepaling
de
procureur-generaal
toelaat afscbrift van de stukken van een
strafdossier opgemaakt in bet kader van
een gerechtelijk onderzoek dat nog niet
beiHndigd is, te verlenen aan derden, ten
einde gebruikt te worden in een burgerlijke of bandelsprocedure; zodat bet
arrest dat grotendeels en, wat tweede
eiser betreft praktiscb uitsluitend, steunt
op stukken waarvan bet kennis beeft
gekregen in strijd met een regel van
openbare orde, nietig is en deze nietigbeid niet kan goedgemaakt worden door
het feit dat bet arrest desgevallend op
andere stukken is gegrond, vermits niet
met zekerheid kan uitgemaakt worden
welke stukken in feite en in recbte doorslaggevend zijn geweest voor de besluitvorming van de rechter (schending van
de algemene rechtsbeginselen van de
gebeimhouding van bet strafrecbtelijk
onderzoek en van de rechten van de
verdediging, van de artikelen 271 van bet
Wetboek van Strafvordering, 137, 138,
140, 399 van bet Gerecbtelijk Wetboek,
125 van bet koninklijk besluit van
28 december 1950 houdende algemeen
reglement van de gerecbtskosten in
strafzaken,en 6, lid 2, van het boger
vermeld Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden), in zoverre bet gebruik
van stukken uit een nog niet afgesloten
strafrecbtelijk onderzoek indruist tegen
bet in deze regel vervat beginsel van·
vermoeden van onscbuld van de beticbte;

tweede onderdeel, een strafrecbtelijk
onderzoek dat niet afgesloten is, niet
aileen geheim is maar ook niet tegensprekelijk gescbiedt, waaruit volgt :
1" dat dit strafdossier nog kan en moet
aangevuld worden met elementen die in
het verder verloop van het onderzoek
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zullen ter kennis komen van de onderzoeksrechter, welke elementen eventueel
bestaande informaties in het strafdossier
kunnen tegenspreken en/of aanvullen,
2" dat tweede eiser, tegen wie onder
meer het onderzoek wordt gevoerd, v66r
het afsluiten van dit onderzoek niet in
de gelegenheid gesteld werd om de
elementen vervat in het dossier voor de
daartoe bevoegde rechter tegen te
spreken, 3o zodoende feiten en elementen worden bekendgemaakt die
enkel verzameld worden om de bevoegde
rechter toe te laten na te gaan of tweede
eiser al dan niet in beschuldiging moet
gesteld worden voor de strafrechter, en
het gebruik ervan in een procedure met
burgerrechtelijk of handelsrechtelijk
karakter v66r het afsluiten van het
onderzoek en het tussenkomen van een
beslissing van de strafrechter, het
vermoeden van onschuld ontkracht; de
eisers in hun beroepsakte (blz. 6, nr. 4)
en hun besluiten (blz. 14, VI) voorhielden
dat door het oordelen op onvolledige
stukken hun recht op een eerlijke behandeling van de zaak, overeenkomstig
artikel 6, 1°, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
was geschonden, zodat het arrest, door
de faling van de eisers, inzonderheid van
iweede eiser, te bevestigen op grond van
stukken die uiteraard, tot het afsluiten
van het onderzoek, slechts een onvolledig beeld van de toestand weergeven,
nooit het voorwerp hebben uitgemaakt
van een tegensprekelijk debat voor de
bevoegde rechter, ter zake de strafrechter, en waarvan de inzameling enkel
veroorloofd was om na te gaan of eiser
zich al dan niet schuldig had gemaakt
aan strafrechtelijke inbreuken, wat het
gebruik ervan tot deze doelstelling
beperkt totdat de strafrechter er over
heeft geoordeeld, de algemene beginselen van de rechten van de verdediging
en van het tegensprekelijk karakter van
iedere procedure schendt, de eisers het
recht op een « eerlijke behandeling >>van
hun zaak ontneemt (schending van
artikel 6.1 van het hierboven vermeld
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) en het vermoeden van
onschuld van iedere betichte miskent
(schending van artikel 6.2 van het boger
vermeld verdrag) :

houdende het algemeen reglement
op de gerechtskosten, de procureurgeneraal bij het hof van beroep
machtiging
mag
verlenen
om
afschriften af te leveren van akten
van onderzoek en rechtspleging in
criminele, correctionele en politiezaken;
Dat de procureur-generaal die
machtiging ook kan verlenen in
strafzaken waarvan het onderzoek
nog niet voleindigd is, hoewel aldus
inderdaad de geheimhouding van
dat onderzoek dan niet meer
volledig is;
Overwegende dat de feitenrechter
die kennis neemt van afschriften,
afgeleverd krachtens dat artikel 125,
van akten van een strafrechtelijk
onderzoek dat nog niet is afgehandeld, uiteraard de verdachte voor
onschuldig aan het hem ten laste
gelegde strafbaar feit moet houden,
totdat zijn schuld volgens de wet
bewezen
wordt,
zoals
door
artikel 6.2 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden wordt vereist; dat niet blijkt
dat ten deze de feitenrechter het
vermoeden van onschuld heeft
veronachtzaamd;
dat
overigens
artikel 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het W etboek van Strafvordering
verhindert een gegeven dat een
element zou kunnen uitmaken van
de beslissing op de strafvordering,
voor bewezen te houden;
Dat uit het arrest blijkt dat de
eisers alle gelegenheid hebben
gekregen om voor de feitenrechter
de afschriften van stukken van het
strafdossier tegen te spreken of aan
te vullen en zich te verdedigen; dat
niet blijkt dat de zaak niet eerlijk of
niet tegensprekelijk werd behandeld;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

Over het tw~ede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 4 en 5 van
Overwegende dat, krachtens ar- de wet van 17 april 1878 houdende de
tikel
125
van
het
koninklijk voorafgaande titel van het Wetboek van
besluit van 28 december 1950 Strafvordering,
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doordat het arrest, om, bij wijze van
bevestiging van het beroepen vonnis, het
faillissement van eerste eiseres te bevestigen en dat van tweede eiser uit te
spreken, de exceptie heeft afgewezen
door tweede eiser opgeworpen, volgens dewelke. het geding diende geschorst tot op
het emde van de strafvordering welke
tegen hem hangende is op grond van
bedrieglijke bankbreuk, inbreuken op
de handelsvennootschapswetgeving, valsheid in geschriften, inbreuk op de wet
van 10 juni 1964 op het openbaar
aantrekken van spaargelden, oplichting
misbruik van vertrouwen
om d~
motieven : « Uit de voorgaande beschouwingen is reeds gebleken dat de verdering betrekking had op de toerekening
van het faillissement van de vennootschap aan de achterman en de eerste
rechter als zodanig heeft moeten
oordelen of de schulden van de naamloze vennootschap Interfina eigenlijk
schulden zijn van Christian della Faille
die als achterman zich van de rechtspersoon zou bediend hebben om zelf handel
te drijven (cfr. supra nrs. 29 en 32.3). Het
is hierbij van geen belang welke gegevens uit de strafbundel hem door de
curatoren verstrekt werden. Wat aileen
telt zijn feiten waarop hij zijn beslissing
gegrond heeft alsmede op welke wijze en
vanuit welk oogpunt hij die feiten beoordeeld heeft. Welnu, de hierboven
besproken feitelijke
gegevens
(cfr.
supra 27), op grond waarvan het
bestreden vonnis zijn beslissing verantwoord heeft, hebben uitsluitend betrekking op de omstreden vraag of Christian
della Faille zich als absoluut meester
van de naamloze vennootschap Interfina
gedragen heeft en door het stellen van
handelsdaden de hoedanigheid van
handelaar verworven heeft. In geen
enkel opzicht echter, tenzij wat betreft
de hierna besproken hoedanigheid van
gefailleerd handelaar, heeft de eerste
rechter nopens een van die feiten
uitspraak gedaan die zou kunnen tegengesproken worden door de (gebeurlijk te
verwachten) beslissing van de strafrechter omtrent deze en andere (mogelijke) strafrechtelijke inbreuken. Los
immers van elke strafrechtelijke incidentie was het de eerste rechter toegelaten te oordelen 'of de door hem in acht
genomen feiten, en waartoe hij zich ten
deze beperkt heeft, ter zake afdoend en
genoegzaam overtuigend waren om tot
de gegrondheid van de vordering te
besluiten. Het enig gemeenschappelijk
punt tussen beide vorderingen, en dan

nog onder voorbehoud, is ter zake het
feit of tweede appellant als een gefailleerd handelaar te beschouwen is. Waar
eci:ter de bu~gerlijke rechter hierbij
arhkel 442, hd 3, van de Faillissementswet in acht dient te nemen, staat
het de strafrechter vrij (vandaar vermeld
voorbehoud) ook buiten die termijn van
zes maanden het tijdstip van staking
van betaling te situeren. De beslissing evenwel van de strafrechter omtrent dit (enig gemeenschappelijk)
punt is niet bindend voor de burgerlijke rechter. Het gezag immers
van het strafrechterlijk gewijsde is
slechts bindend voor de burgerlijke
rechter met betrekking tot wat de strafrechter, uitspraak doende over de strafvordering, noodzakelijk, zeker en hoofdzakelijk heeft beslist. Beslissingen nu
omtrent bepaalde vragen van burgerlijk
recht die de strafrechter, naar aanleiding
van de uitoefening van de strafvordering, moet oplossen, zoals wat betreft de
hoedanigheid van koopman en de vaststelling van de staat van faillissement,
hebben geen gezag van gewijsde voor de
burgerliJke rechter omdat ze slechts een
incidenteel karakter hebben en enkel
gelding bezitten binnen de grenzen van
de uitoefening van de strafvordering.
Ook deze exceptie derhalve is ongegrond »,

terwijl, eerste onderdeel, ook al moet
de burgerlijke rechter onafhankelijk van
de strafrechter, gevat wegens bankbreuk, oordelen of een partij gefailleerde
handelaar is, hij de schorsing van de
burgerlijke vordering moet uitspreken
zodra de feiten, waarvan hij kennis moet
nemen, tot oplossing van het onderworpen geschil, ter zake de staat van
gefailleerde handelaar, feiten zijn die het
voorwerp vormen van een hangend strafrechtelijk onderzoek, andere dan wegens
bankbreuk, en aanleiding kunnen geven
tot een strafrechtelijke beteugeling door
de s~~afrechter,. zo zij bewezen zijn, en
terWlJl tweede e1ser in zijn eerste conclusies (blz. 13-14) voorhield, om tot de
schorsing van de vordering te besluiten
dat ter zake de stukken, feiten en
elementen door de curatoren overgelegd
uit het strafdossier, het voorwerp
vormen van een strafrechtelijk onderzoek in het kader van -vervolgingen die
ook betrekking hebben op andere
misdrijven dan de bankbreuk, zodat het
arrest, door te stellen dat enkel de feitelijke gegevens van belang zijn, op grond
waarvan de beroepen beslissing vaststelt
of tweede eiser zich als meester van de
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eerste eiseres gedragen heeft, en door
het stellen van handelsdaden de hoedanigheid van handelaar verworven heeft,
en dat het de eerste rechter toegelaten
is, los van elke strafrechtelijke incidentie, te oordelen of de door hem in
acht genomen feiten en waartoe hij zich
ten deze beperkt heeft, ter zake afdoend
en genoegzaam overtuigend waren om
tot de gegrondheid van de vordering te
besluiten, omdat de appreciatie van de
vraag of tweede eiser al dan niet gefailleerd handelaar is, onafhankelijk van de
strafvordering moet worden behandeld
door de handelsrechter, niet wettelijk
verantwoord is, nu de feiten en
elementen die aanleiding geven tot de
weliswaar onafhankelijke appreciatie
van de handelsrechtbank wat de
toestand van gefailleerde handelaars van
de eisers betreft, en waarop het
beroepen vonnis en, bij wijze van bevestiging, het arrest stoelen, zelf het voorwerp vormen van een strafrechtelijk
onderzoek in het kader van vervolgingen
andere dan de bankbreuk, waaromtrent
enkel de strafrechter kan en mag
oordelen (schending van de artikelen 4
en 5 van de wet van 17 april 1878);
tweede onderdeel, de feiten waarop
het arrest, onafhankelijk van het
beroepen vonnis, steunt om te beslissen
dat tweede eiser « zich als meester van
eerste eiseres gedragen heeft en door
het stellen van handelsdaden de hoedanigheid van
handelaar
verworven
heeft », onder meer omvatten : de vaststelling dat tweede eiser klaarblijkelijk
aile aandelen van eerste eiseres zou
bezitten, vaststelling die gegrond is op
verklaringen afgelegd in het kader van
het gerechtelijk onderzoek, waaruit
voortspruit dat bij een kapitaalsverhoging de heren Piens Michel en Ries
Edmond, respectievelijk als « stroman >>
en als « fiduciair tussenpersoon »,
zouden zijn opgetreden zonder aandelen
te hebben verworven (arrest, §§ 39.2.4 en
39.4.3) wat valsheid in geschriften zou
kunnen impliceren; de vaststelling dat
geen algemene vergaderingen meer
gehouden werden sinds april 1974 (arrest
§ 39.3.1), wat een inbreuk kan vormen op
artikel 201, 3° en 4°, van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen; de vaststelling dat eerste eiser
een parallelle boekhouding er op nahield
(arrest, §§ 39.4.3 en 6), wat valsheid in
geschriften zou kunnen impliceren; de
vaststelling dat tweede eiser « private,
verdoken en misleidende obligaties »
bewerkstelligd heeft (arrest, § 39.4.6),
hetgeen een inbreuk zou kunnen vormen

op artikel 201 van de samengeordende
wetten op de handelsvennootschappen
en evenzeer een inbreuk op de wet van
10 juni 1964 op het openbaar aantrekken
van spaargelden; aldus blijkt dat het
arrest om tot de hoedanigheid van gefailleerde handelaar van tweede eiser te
besluiten, wat het onafhankelijk van
iedere uitspraak van de strafrechter op
deze vraag kan doen, feiten bewezen
verklaart, die een inbreuk kunnen
vormen op de strafwet, andere dan de
bankbreuk, waaromtrent de strafrechter
zich zal moeten uitspreken in het kader
van de hangende strafrechtelijke procedure, wat nopens het al dan niet
bewezen zijn en de toerekenbaarheid
van die feiten een tegenstrijdigheid kan
tot stand brengen tussen de strafrechtelijke en de burgerrechtelijke beslissing,
zodat het arrest, door deze feiten te
weerhouden als bewezen tot staving van
het besluit dat tweede eiser gefailleerde
handelaar is, zonder de schorsing uit te
spreken totdat een definitief en in
kracht van gewijsde beslissing zou zijn
uitgesproken door de strafrechter, zoals
door tweede eiser in conclusie gevraagd,
de artikelen 4 en 5 van de wet van
17 april 1878 schendt :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
. aangeeft we gens welke precieze
handelingen
een
strafrechtelijk
vooronderzoek is ingesteld en het
middel het arrest niet aanvecht
wegens gebrek aan antwoord,
terwijl het Hof niet bevoegd is om
zelf de feiten na te gaan; dat overigens geen afschriften van de
stukken van het strafdossier worden
overgelegd; dat het Hof niet kan
nagaan of, zoals de eisers voorhouden, « de feiten en elementen »
waarop het arrest stoelt « zelf het
voorwerp van een strafrechtelijk
onderzoek » zijn;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de burgerlijke
rechtsvordering niet moet geschorst
worden met toepassing van artikel 4
van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, om
de enkele reden dat de rechter
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feiten bewezen verklaart die een
inbreuk kunnen vormen op de
strafwet »;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;
«

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
20 januari 1984 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye
en Biitzler.

Nr. 271
3'
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RECHTSBEGINSELEN
-

(ALGEMENE)

DWALING - RECHTVAARDIGINGSGROND
ONOVERKOMELIJKE DWALING - BEGRIP.

door het
gewezen;

Arbeidshof

te

Luik

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 3, 4 van de wet
van 18 augustus 1947 houdende regeling
van het statuut van de krijgsgevangenen
1940-1945, 1, 2 van het besluit van de
Regent van 1 oktober 1947 tot toepassing
van de wet van 18 augustus 1947
houdende regeling van het statuut van
de krijgsgevangenen 1940-1945, 1, 1", 5
van
het
koninklijk
besluit
van
28 augustus 1964 houdende statuut van
nationale erkentelijkheid ten gunste van
de Belgische militairen die tijdens de
verschillende fasen van de oorlog
1940-1945 dienst volbracht hebben, 1,
§§ 1, 1", en 2, 1", van het koninklijk
besluit van 23 juni 1970 tot vaststelling
van de voorwaarden waarin sommige
krijgsgevangenen en sommige politieke
gevangenen begunstigd met een statuut van nationale erkentelijkheid kunnen aanspraak maken op een vervroegd rustpensioen als werknemer, 1,
§§ 1, g, en 2, 1°, van het koninklijk
besluit van 28 mei 1976 tot vaststelling van de voorwaarden waarin
sommige begunstigden met een statuut van nationale
erkentelijkheid
kunnen aanspraak maken op een
vervroegd rustpensioen als arbeider,
bediende of werknemer, 4, 1", a, 5 van
het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers,
1109, 1148, 1382 van het Burgerlijk
Wetboek en 71 van het Strafwetboek, en
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk onoverkomelijke dwaling verantwoordelijkheid uitsluit,

De rechter kan niet wettig beslissen dat
een rechtsdwaling onoverkomelijk is
en derhalve een rechtvaardigingsgrond
oplevert, tenzij hij vaststelt dat degene
die zich beroept op die dwaling, heeft
gehandeld zoals elk bedachtzaam en
voorzichtig persoon
zou
hebben
gedaan die in dezelfde toestand
verkeerde (1). (Algemeen rechtsbedoordat het arrest voor recht verklaart
ginsel dat de rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij dat de stukken en correspondentie
waarin zijn oorlogsdiensten zijn opgeonoverkomelijk is.)
geven voor verweerder een onoverkomelijke dwaling hebben opgeleverd in
(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN verband met het statuut van nationale
erkentelijkheid en dat bijgevolg de
T. ROUIR)
vermindering van zijn pensioen wegens
vervroeging door het beroepen vonnis
ARREST ( vertaJing)
terecht op 5 pet. is gebracht, op grond :
dat verweerder reeds op 10 mei 1940 in
(A.R. nr. 6913)
het fort van Eben-Emael gevangen is
genomen; dat hij dadelijk in gevangenRET HOF; ' Gelet op het schap als krijgsgevangene naar Duitsbestreden arrest, op 23 januari 1981 land is gevoerd; dat hij dacht dat de
periode van 10 mei 1940 tot 12 maart
(1) Cass., 13 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 643) 1941 was erkend en dat hij niets anders
met voetnoot F.D.; Cass., 19 dec. 1980, A.R. moest doen; dat hij niet inziet waarom
nr. 2660 (A.C., 1980-81, nr. 241) met voetnoot hij geen aanspraak kan maken op 5 pet.;
F.D.
dat het hof die houding van verweerder

------------------1
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zeer goed begrijpt aan de hand van de
volgende elementen : a) de kaart met
opgave van de oorlogsdiensten van de
combattant 1940-1945, die op 28 augustus
1969 aan verweerder is uitgereikt,
vermeldt als « opgave van de oorlogsdiensten : Deelneming aan de veldtocht
op 10 mei 1940. Krijgsgevangen in Duitsland van 11 mei 1940 tot 12 maart 1941 >>.
Er wordt dus geen enkel onderscheid
gemaakt tussen de twee « oorlogsdiensten >>, terwijl een dergelijk onderscheid
wel bestaat in de teksten betreffende het
statuut van nationale erkentelijkheid;
verweerder geen nadeel mag ondervinden van een gebrek aan coordinatie
in de aan de ministeriele diensten
gegeven richtlijnen betreffende
de
stukken die vermeld zijn in de besluiten
inzake het statuut van nationale erkentelijkheid; b) het ministerie schrijft aan
verweerder een duidelijke tekst waarin
evenmin
enig
onderscheid
wordt
gemaakt tussen de « oorlogsdiensten >>
die tussen 9 mei 1940 en 9 mei 1945
zijn volbracht, en waarin duidelijk
geschreven staat dat de « kaart met
opgave van de oorlogsdiensten van de
combattant
1940-1945
>>,
die
op
28 augustus 1969 is uitgereikt en die
« niet moet worden hernieuwd, geldt als
attest voor begunstigde van het koninklijk besluit van 28 augustus 1964
houdende statuut van nationale erkentelijkheid >>; een dergelijke tekst alleen
maar een geruststelling kan zijn voor
verweerder die niet kan vermoeden,
zelfs al wordt hij geacht alle reglementen en besluiten te kennen, dat een
onderscheid wordt gemaakt tussen een
soldaat en een krijgsgevangene; dat het
niet mogelijk is, zelfs als de stelling van
eiser gewis een !outer juridisch aspect
vertoont, aan te nemen dat verweerder,
die op grand van stukken en van correspondentie in een toestand van onoverkomelijke dwaling verkeerde, benadeeld
kan zijn, terwijl het duidelijk is dat hij
recht had op het statuut van nationale
erkentelijkheid en de kaart met opgave
van
de
oorlogsdiensten
bovendien
vermeldt dat verweerder houder is van
de herdenkingsmedaille van de oorlog
1940-1945 met twee gekruiste sabels,

terwijl, eerste onderdeel, verweerder
geen aanvraag heeft ingediend om het
voordeel te genieten van de wet van
18 augustus 1947 houdende regeling van
het statuut van de krijgsgevangene
1940-1945 en geen kaart van krijgsgevangene 1940-1945 had verkregen; daaruit
volgt dat hij geen aanspraak kon maken

op dit statuut en dat het arrest, om de
vermindering van 10 pet. wegens
vervroegd pensioen op 5 pet. te brengen,
op onwettige wijze rekening heeft
gehouden met de tijd gedurende welke
verweerder in Duitsland gevangen is
gehouden; dat voordeel enkel wordt
toegekend aan de gevangenen die in het
genet zijn van het wettelijk statuut
(schending van de artikelen 1, 3, 4 van
de wet van 18 augustus 1947, 1, 2, van
het besluit van de Regent van 1 oktober
1947, 1, §§ 1, 1", en 2, 1", van het koninklijk besluit van 23 juni 1970, 4, 1", a, en 5
van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967);

tweede onderdeel,
het feit
dat
verweerder in het genot is van het
statuut van nationale erkentelijkheid,
dat is ingesteld ten gunste van de
Belgische militairen die tijdens de
verschillende fasen van de oorlog 19401945 dienst volbracht hebben en de
kaart met opgave van de oorlogsdiensten van de combattant 1940··
1945 had verkregen, geen rechtvaardiging kan zijn voor de beslissing
waarbij de vermindering van 10 pet.
wegens vervroegd pensioen op 5 pet.
wordt gebracht; verweerder immers de
eerste dag van de oorlog gevangen is
genomen en dus niet het vereiste
minimum van 6 maanden had om recht
te hebben op die vermindering (scherrding van de artikelen 1, 1", 5 van het
koninklijk besluit van 28 augustus 1964,
1, §§ 1, g, en 2, 1", van het koninklijk
besluit van 28 mei 1976, 4, 1", a, en 5 van
het koninklijk besluit van 24 oktober
1967);
derde onderdeel, noch het feit dat op
de kaart met opgave van de oorlogsdiensten, die aan verweerder is uitgereikt
overeenkomstig het statuut van nationale erkentelijkheid, melding is gemaakt
van de tijd gedurende welke hij in Duitsland krijgsgevangene is geweest, noch
het feit dat de minister aan verweerder
heeft geschreven dat de kaart van nationale erkentelijkheid niet moet worden
hernieuwd, noch het feit dat die kaart
melding maakt van de herdenkingsmedaille van de oorlog, aantonen dat
verweerder een onoverkomelijke dwaling
heeft begaan tussen het statuut van
nationale erkentelijkheid en het statuut
van krijgsgevangene, dat moet worden
aangevraagd en dat aanleiding geeft tot
de toekenning van een speciale kaart
van krijgsgevangene 1940-1945; de tussen
die
situaties
bestaande verschillen
inhouden dat een bedachtzaam en voor-
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zichtig burger de beide statuten niet met
elkaar zou hebben verward en dat die
dwaling niet gelijkstaat met overmacht;
de niet-toepassing van het statuut van
krijgsgevangene trouwens te wijten is
aan een nalatigheid van verweerder zelf,
hetgeen elke onoverkomelijke dwaling
uitsluit (schending van de artikelen 1109,
1148, 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
71 van het Strafwetboek, 1, 3, 4 van de
wet van 18 augustus 1947, 1, 2 van het
besluit van de Regent van 1 oktober
1947, 1, 1", en 5 van het koninklijk
besluit van 28 augustus 1964 en van het
algemeen rechtsbeginsel)

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.
23 januari 1984 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Houtekier.

Overwegende dat een dwaling
omtrent
het
recht
weliswaar,
wegens bepaalde omstandigheden,
door de rechter als onoverkomelijk
kan worden beschouwd, doch op
voorwaarde dat uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat Nr. 272
degene die zich beroept op de
dwaling, heeft gehandeld zoals elk
bedachtzaam en voorzichtig persoon
zou hebben gedaan, die in dezelfde
2'
toestand verkeerde;

KAMER -
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1° UITLEVERING -

BENELUX -

BESTEM-

Overwegende dat het arrest, dat
MING VAN DE INBESLAGGENOMEN VOORniet vaststelt dat verweerder heeft
WERPEN TOEPASSELIJKE REGELS BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE RAADgehandeld zoals in dezelfde toestand
KAMER.
elk bedachtzaam en voorzichtig
persoon zou hebben gedaan, op
basis van de in het middel weerge- 2° BENELUX - UITLEVERINGSVERDRAG BESTEMMING VAN DE IN BESLAG GENOMEN
geven vermeldingen, niet wettig
VOORWERPEN - TOEPASSELIJKE REGELS beslist dat verweerder in een
BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE RAADtoestand
van
onoverkomelijke
KAMER.
dwaling heeft verkeerd die verantwoordelijkheid uitsloot; dat daaruit 1" en 2" Krachtens art. 20.2 Beneluxvolgt dat het arrest, om te beslissen
Uitleveringsverdrag 27 juni 1962,
dat verweerder het minimum van de
waarbij de toepassing van art. 11,
derde lid, wet van 15 maart 1874 op de
oorlogsdiensten had volbracht, zoals
uitleveringen wordt uitgesloten, oorvereist is bij artikel 1, § 2, van het
deelt de raadkamer op onaantastbare
koninklijk besluit van 28 mei 1976,
wijze in feite of de in beslag genomen
op onwettige wijze rekening heeft
voorwerpen,
die niet rechtstreeks begehouden met de tijd gedurende
trekking hebben op het feit dat aan de
welke verweerder krijgsgevangene
beklaagde ten laste wordt gelegd, aan
was; dat het arrest bijgevolg de
de verzoekende partij worden overgebeslissing dat verweerder aanspraak
dragen, dan wei of zij worden teruggekon maken op een jaar vervroegd
geven aan de beklaagde of aan derden
die houder waren van de voorwerpen,
rustpensioen zonder vermindering
of nog aan andere rechthebbenden (1).
voor vervroeging, niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

(1) Zie Cass., 11 dec. 1980, A.R. nr. 1370
(A.C., 1980-81, nr. 224).
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FRISOL OIL PRODUCTS BELGIUM " N.V.,
" EUROPE BUSINESS AIRWAYS (E.B.A.) " N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 8476)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 8 november
1983 gewezen door het Hof van
Beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 11, derde lid, van
de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen, 20.2 en 24.2 van het Beneluxuitleveringsverdrag van 27 juni 1962 en 97
van de Grondwet, en luidende als volgt :
In hun conclusies hebben de verzoeksters, zich steunend op de hoger
vermelde b(lpalingen van de Uitleveringswet en het Beneluxverdrag, hun
vordering tot teruggave aldus gemotiveerd : « Het betreft hier een gedeelte
van de in beslag genomen stukken
sub 219/83. De ambtelijke opdracht is
gebaseerd op strafrechtelijke vervolgingen die betrekking hebben op een
firma Calor Mineral Handelsgesellschaft
in Zwitserland. De in beslag genomen
stukken hebben met de feiten der tenlasteleggingen geen uitstaans. De stukken
welke voortkomen uit post I van de lijst
219/83 behoren toe aan tweede concluante en hebben betrekking op firma's die
niets te zien hebben met de Calor
Mineral Handelsgesellschaft, en namelijk stukken 1 en 2 op de firma Dutch
Trading Cie N.V. (DTC) gevestigd op de
Nederlandse Antillen, stukken 3 tot 7
en 9 op de Groep Hargreaves-Mitchel!, stuk 8 op de aankoop van een
stuk grond in Spanje. Verder de in
beslag genomen stukken uit de post 3
van de lijst 219/83 zijn vellen blanco
briefpapier en dergelijke te name van
Frisol Sporting Goods U.S.A. en Frisol
International Oil and Investments N.V.,
en kunnen dan a! evenmin betrekking
hebben op de voormelde strafvervolging.
Zij dienen te worden teruggegeven aan
de eerste concluante. , Door in zijn
arrest van 8 november 1983 enkel te
stellen : « dat het op aanduiding was van
twee in toepassing van artikel 26 van het
Beneluxverdrag afgevaardigde politiefunctionarissen die aile nuttige inlichtingen en adviezen verschaffen dat de, in
het kader van het onderzoek in Nederland ten laste van van der Maarel, nood-

zakelijke bescheiden
onder beslag
werden gelegd; dat de bescheiden die in
beslag genomen en neergelegd onder
staat 224 7/83, waarvan de teruggave in
toepassing van artikel 20/2 van het
Beneluxverdrag wordt gevraagd, kennelijk rechtstreeks betrekking hebben op
de aan verdachte Jan Cornelis van der
Maarel ten laste gelegde feiten; dat deze
dienstig zijn als overtuigingsstukken en
mogelijk ten dele ook afkomstig zijn van
strafbare feiten "• heeft het hof de
conclusies van de verzoeksters niet of
niet passend beantwoord, vermits het de
gegrondheid van de ambtelijke opdracht
enkel steunt op het feit van deze
opdracht zelf en niet onderzoekt of de in
beslag genomen stukken wei degelijk
betrekking hebben op de feiten ten laste
gelegd van de genaamde van der Maarel
en meer bepaald op de verrichtingen
tussen de B.V. Frisol Binnenland of een
andere vennootschap van het Frisol
concern met de Zwitserse firma Calor
Mineral. Het bestreden arrest schendt
aldus artikel 97 van de Grondwet. Op
grond van dezelfde overwegingen dient
te worden vastgesteld dat het bestreden
arrest ook artikel 11, derde lid, van de
wet van 15 maart 1874 en de artikelen 24.2 en 20.2 van het Beneluxverdrag van 27 juni 1962 - welke terzake
rechtshulp in strafzaken complementaire
bepalingen bevatten
heeft geschonden. 1. Voor de toepassing van
deze wetsbepalingen volstaat het immers
niet vast te stellen dat er van de vorderende Nederlandse overheid een ambtelijke opdracht is uitgegaan en dat de
inbeslagneming geschiedde « op aanduiding ... van twee afgevaardigde politiefunctionarissen ... aile nuttige inlichtingen en adviezen verschaften », daarbij
in het ongewisse latend welke deze
inlichtingen en adviezen waren en in
hoeverre zij konden doen uitschijnen dat
de aangewezen stukken verband houden
met de feiten waarop de opdracht is
gesteund. De bedoelde wetsbepalingen
gelasten immers de onderzoeksgerechten
zelf met het onderzoek dienaangaande,
meer bepaald over de vraag of de in
beslag genomen voorwerpen a! dan niet
rechtstreeks betrekking hebben op het feit
dat de verdachte wordt ten laste gelegd.
Hetgeen het hof (noch de raadkamer
overigens) niet heeft gedaan. 2. Verder,
beslissende over de terugvordering van
verzoeksters en de door hen in conclusies geformuleerde bezwaren, volstaat
het bestreden arrest met te zeggen :
« dat de naamloze vennootschap Frisol
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Oil Products Belgium die tot de Frisol het Beneluxuitleveringsverdrag van
groep behoort alsook de klaarblijkelijk toepassing zullen zijn;
aan het concern commercieel verwante
Overwegende dat aldus de bepanaamloze
vennootschap
Business
Airways zelf kunnen benadeeld zijn door lingen van het artikel 20.2 van het
de handelingen van verdachte die weze Beneluxuitleveringsverdrag de toehet als mededirecteur van De Vries die passing van het artikel 11, derde
overleden is, in dienst was van een van lid, van de wet van 15 maart 1874 op
de firma's van het concern; ... Dat beide de uitleveringen uitsluiten;
maatschappijen die beroep instelden er
Dat aldus het middel, in zoverre
zelf belang bij hebben dat de betrokken
bescheiden
aan
de
Nederlandse het is afgeleid uit de schending van
overheden ten bate van het verder het artikel 11, derde lid, van de wet
onderzoek worden overgemaakt en door op de uitleveringen, faalt naar recht;
hen geen dienende bezwaren worden
Overwegende dat, wat de aangeaangebracht; dat door de bestreden
beschikking terecht de overmaking van voerde schending van de artikede onder staat nr. 2247/83 in beslag len 20.2 en 24.2 van het Benelux-uitgenomen bescheiden werd bevolen. , Het leveringsverdrag betreft, de beoogbelang van verzoeksters terzake is niet de geschonden wettelijke bepaling
gelegen in de eventuele strafvervolging luidt : << Zij (de raadkamer) "kan"
tegen de genaamde van der Maarel, doch de teruggave bevelen van voorin de teruggave van de bescheiden welke werpen die niet rechtstreeks betrekhun toebehoren en dienstig zijn voor
hun zaakvoering. Het hof zegt overigens king hebben op het feit dat de
niet op welke gegevens van het dossier verdachte wordt ten laste gelegd en
het acht slaat om daar het vermeende beslist in voorkomend geval op
belang van de verzoeksters bij deze bezwaren van derden, die houder
strafvervolging uit af te leiden. Overi- wa:ren van het voorwerp, of van
gens behoort het aan de verzoeksters om andere rechthebbenden »;
uit te maken of er in hunne hoofde een
Overwegende dat het middel, in
dergelijk belang aanwezig is. Ten slotte,
zelfs mocht dit nog zo zijn - wat niet is zoverre het de schending inroept
aangetoond - dan kan dit belang niet van die bepaling van het Beneluxgediend zijn door de overmaking van uitleveringsverdrag, opkomt tegen
stukken
welke
geen
rechtstreekse de onaantastbare beoordeling van
betrekking hebben op de ten laste de rechter en aldus niet ontvankegelegde feiten. Het bestreden arrest
lijk is;
beslist derhalve niet geldig over de
Overwegende dat, wat de gebeurbezwaren van de verzoeksters :

Overwegende dat de rechtshulp in
Beneluxverband steunt op
het
Verdrag aangaande de uitlevering
en de rechtshulp in strafzaken
tussen het Koninkrijk Belgie, het
Groothertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Brussel op 27 juni 1962 en
goedgekeurd door de Belgische wet
van 1 juni 1964;
Overwegende dat deze bijzondere
regeling door haar goedkeuring bij
de wet van 1 juni 1964 in het intern
recht is opgenomen en voorrang
heeft op de bepalingen inzake rechtshulp die vervat zijn in de wet van
15 maart 1874 op de uitleveringen,
waarvan de bepalingen slechts bij
afwezigheid van eigen bepalingen in

lijke schending van het artikel 97
van de Grondwet betreft, de eiseressen concludeerden in de zin als
in hun memorie vermeld;
Overwegende dat de onderzoeksrechtmacht, ter beoordeling van de
opportuniteit van de overmaking
van de in beslag genomen stukken
aan de Nederlandse gerechtelijke
overheden en dus meteen over de
teruggave aan eiseressen, andere
rechthebbenden, van de in beslag
genomen voorwerpen, haar beslissing
motiveerde
zoals
in de
memorie weergegeven;
Dat de appelrechters aldus de
gegevens vermelden waarop zij hun
beslissing steunen, met hun vaststellingen in feite, die onaantastbaar
zijn, de andere gebeurlijk strijdige
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feitelijke gegevens, door eiseressen
bij conclusie aangevoerd, verwerpen
en hun beslissing wettelijk rechtvaardigen;
Overwegende dat de beschouwingen in het arrest in verband met
het belang van de eiseressen een
overtollige redengeving uitmaken;
dat het middel, in zoverre het tegen
die redengeving opkomt, bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;

kamer van inbeschuldigingstelling dat,
met overneming van de redenen van
de schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie, a.m. uit diverse
getuigenissen afleidt dat de blijvende
Jabiele geestesgesteldheid van de
verdachte, zijn agressiviteit, zijn
gewelddadigheid en zijn gebrek aan
zelfbeheersing maken dat er in g~val
van vrijlating terecht voor herhaling
van
criminele gedragingen moet
worden gevreesd en hij aldus een
gevaar oplevert voor de openbare
veiligheid (1). (Art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis.)

2" Wanneer de verdachte verklaart dat

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
24 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Bultinck, Gent.

hij een vroegere conclusie overneemt,
antwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling, die beveelt dat de hechtenis zal worden gehandhaafd, regelmatig op die conclusie wanneer zij
vaststelt dat hierop reeds voldoende is
geantwoord in een vroegere beslissing
(2).
(ARENTS)
ARREST

(A.R. nr. 8494)

Nr. 273
2' KAMER - 24 januari 1984

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 13 december
1983 gewezen door het Hof van
Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over de beide middelen, het eerste
afgeleid uit de schending van artikel 97
1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND- van de Grondwet,
HAVING VAN DE HECHTENIS - REDENGEdoordat het arrest de handhaving van
VING.
de voorlopige hechtenis beveelt « vaststellende dat de kamer van inbeschuldi2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN gingstelling reeds bij een vorige beschikARRESTEN - STRAFZAKEN - HANDHA- king afdoende heeft geantwoord op de
conclusie neergelegd op 20 september
VING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS OVERNEMING
VAN
EEN
VROEGERE 1983 », die door eiser hernomen werd en
CONCLUSIE
VERWIJZING NAAR EEN waarvan hem akte werd verleend,
terwijl luidens artikel 97 van de
ANTWOORD IN EEN VROEGER ARREST Grondwet het arrest de in feite en in
REGELMATIG ANTWOORD.
rechte voorgedragen verweermiddelen
1" De ernstige en uitzonderlijke omstan- bij de door eiser neergelegde conclusie
digheden die dermate de openbare moet beantwoorden en dit niet kan doen
veiligheid raken dat de voorlopige door te verwijzen naar de motivering
hechtenis moet worden gehandhaafd,
worden, onder vermelding van gege(1) Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 8328
vens eigen aan de zaak of de persoon- (A.C., 1983-84, nr. 144).
lijkheid van de verdachte, nauwkeurig
(2) Cass., 23 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr 673).
omschreven door het arrest van de
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van een vroeger arrest, vermits bij de
beoordeling over de verdere handhaving
van de voorlopige hechtenis steeds moet
geoordeeld worden met inachtneming
van de vereisten gesteld door artikel 5
van de wet van 20 april 1874, zoals gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973, op het
ogenblik van de beslissing,
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 5 van de wet van 20 april
1874, zoals gewijzigd bij de wet van
13 maart 1973,

doordat het arrest de handhaving van
de voorlopige hechtenis beveelt, aileen
met verwijzing naar de beweegredenen
van de schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie en zonder acht te
slaan op de verweermiddelen in rechte
en in feite uiteengezet in eisers
hernomen conclusie die dee! uitmaakt
van het debat,
terwijl, luidens voormeld artikel 5, de
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 en die niet ontkracht worden
door de verweermiddelen van eisers
conclusie :

getuigenissen van personen, die met
de verdachte in contact kwamen en
die werden verhoord in het kader
van het moraliteitsonderzoek, is
gebleken dat de verdachte agressief is ... karakteriele stoornissen
vertoont, zeer brutaal is als hij
gedronken heeft en alsdan lichamelijk geweld gebruikt en in het
verleden verdacht werd van diefstal;
deze blijvende labiele geestesgesteldheid bij de verdachte, zijn
gebrek aan zelfbeheersing, zijn
gewelddadigheid maken dat bij vrijlating er terecht bij de verdachte
voor herhaling van criminele gedragingen moet gevreesd worden, nu
uit niets blijkt dat de hoger omschreven ingesteldheid van de verdachte ten aanzien van vroeger in
enigerlei mate zou zijn veranderd
en hij aldus op heden nog steeds
een gevaar uitmaakt voor de openbare veiligheid;
Overwegende dat het arrest
zodoende, enerzijds eisers verweer,
aangevoerd
bij
conclusie
van
20 september 1983 en hernomen op
13 december 1983, verwerpt en,
anderzijds wijst op het gevaar van
recidive, onder vermelding van de
omstandigheden, eigen aan de
persoonlijkheid van de verdachte,
die zodanige vrees doen ontstaan;
Overwegende dat het arrest met
die redengeving de handhaving van
de voorlopige hechtenis in de door
artikel 5, eerste lid, van de wet van
20 april 1874 vereiste zin verantwoordt;
Dat de middelen niet kunnen
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;

Overwegende dat het arrest, na te
hebben geconstateerd dat « eiser
akte vraagt van herneming van de
besluiten
neergelegd
door
de
verdachte op 20 september 1983 »,
zegt dat de « kamer van inbeschuldigingstelling reeds bij een vroegere
beschikking afdoende heeft geantwoord op de conclusies neergelegd
op 20 september 1983 »; dat hierdoor
het arrest te kennen geeft dat de
kamer van inbeschuldigingstelling,
op het ogenblik waarop zij bij het
bestreden arrest uitspraak doet,
oordeelt dat de bij de hernomen
conclusie aangevoerde verweermiddelen dienen te worden verworpen
op dezelfde gronden als die van het
vroeger gewezen arrest en aldus
eisers conclusie beantwoordt;
Overwegende dat het arrest, met
overneming van de beweegredenen
van de schriftelijke vordering van
Om die redenen, verwerpt de
het openbaar minister1e, voorts voorziening; veroordeelt eiser in de
onder meer releveert dat
mt de kosten.
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24 januari 1984 - 2' kamer - ~roor 4" Wettig is de beslissing dat bedriegerij,
zitter : de h. Boon, waarnemend voorin de zin van art. 498 Sw., aanwezig is
zitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
wanneer de koper voorzichtig is
- Gelijkluidende conclusie van de h.
geweest, maar zich niet heeft kunnen
Piret, advocaat-generaal - Advocaat :
beveiligen tegen de listige kunstgrej;en
mr. Rieder, Gent.
van de 11erkoper.
(DIERKENS)
ARREST ( vertaJing)

Nr. 274

(A.R. nr. 3197)
2'

KAMER -

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 29 jum 19.83
door het Hof van Beroep te Brussel

25 januari 1984

1" OPLICHTING -

gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, :i39, 544, 711, 712, 713, 715,
2° BEWIJS
BURGERL!.JKE ZAKEN
2279 van het Burgerlijk Wetboek, 19t3
BEKENTENIS - BEGRIP.
van het Strafwetboek en van het met
name in artikel 2279 van het Burgerlijk
3° BEDROG
OMTRENT
DE
VER- Wetboek neergelegde algemeen rechtsbeKOCHTE ZAAK - RUIL - BEDROG OM- ginsel betreffende het recht van toeeigeTRENT DE IDENTITEIT VAN DE GERUILDE ning van roerende goederen zonder eigeZAAK.
naar,
doordat het arrest de telastlegging A
4° BEDROG
OMTRENT
DE
VERKOCHTE ZAAK BEDRIEGLIJK LE- bewezen verklaart op grond " dat, nu·de
steller van de beslissing op 10 juni 1982
VEREN VAN EEN ANDERE ZAAK - BEGRIP.
de vernietiging had bevolen van voorwerpen waarvan de eigenaar afstand
1" Het misdrijf" oplichting » vereist dat had gedaan en nu die beslissing achteraf
de dader handelt met het oogmerk om niet was gewijzigd, zij geen in beslag
zich andermans zaak toe te eigenen genomen zaken, zelfs a! had de eigeni,\ar
er afstand van gedaan, mocht toewijzen
(1).
aan derden die daarop geen recht
2" De betekenis onderstelt dat hij die hadden, en ze a fortiori evenmin aan
bekent een betwist feit wil erkennen zichzelf mocht toekennen; dat de te
vernietigen voorwerpen ten gevolge van
(2).
het bevel tot vernietiging ter beschikking
3" Door in art. 498 Sw. het bedrog waren gesteld van de administratie der
omtrent de identiteit van de verkochte domeinen en vanaf dat ogenblik aan de
zaak strafbaar te stellen, heeft de Staat toebehoorden; dat, wanneer de
wetgever noodzakelijkerwijze oak het vroegere eigenaar afstand heeft gedaan
bedrog omtrent de identiteit van de van die voorwerpen, ze zowel krachtens
de wet (artikelen 713 en 539 van het
geruilde zaken willen straffen (3).
Burgerlijk Wetboek) als uit hoofde van
het recht van de eerste inbezitnemer (De
{1) Zie Cass., 8 maart 1965 (Bull. en Page, d. V, nr. 757, 6, f, biz. 667) automaPas., 1965, I, 699); 26 juni 1973 (A.C., 1973, tisch eigendom z1jn geworden van de
1053); 23 mei 1977 (ibid., 1977, 968); 12 dec. Staat, terwijl de griffier ze slechts onder
1978 (ibid., 1978-79, 428); 7 jan. 1981
zJCh heeft wt hoofde van Z!Jn ambt en
(ibid., 1980-81, nr. 260).
als htulans van een van de adm1mstratie
{2) Zie Cass., 21 jan. 1976 (Bull. en en de mtvoerende macht afhankel!Jke
Pas., 1976, 596); 10 jan. 1978 (ibid., 1978, 550); bedienmg (P.B. V' P1eces de conv!CtJOn,
13 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr 241); DE PAGE, nr 17, Cass., 15 maart en 25 oktober
dl. III, 2de uitg., biz. 1027
1897, Pas., I, 118 en 304); dat het ten deze
(3) Z1e Cass. fr , 18 nov 1858 ( Dall. Per., met ter zake doet of d1e voorwerpen a!
1858, biz. 480; LAuRENT, dl. XXIV, biz 600).
dan met waarde hebben, daar het fe1t
HET MISDR!JF.

BESTANDDELEN

VAN
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dat een voorwerp geen verkoopwaarde
heeft in geen geval oplichting uitsluit
(R.P.D.B., V" Escroquerie, nrs. 40 tot 43,
ib. Complement IV, nrs. 62bis en
62sexies); dat die voorwerpen, zelfs al
hadden ze weinig waarde, ten deze toch
konden worden gebruikt, vermits enkele
voorwerpen werden " uitgekozen " door
beklaagde, die " tot een schifting
overging" (blz. 11) in de mening dat
sommige ervan haar eventueel nog van
pas konden komen (terechtzitting van
6 juni 1983); dat de schade voor de Staat,
hoe beperkt ook, aldus vaststaat; (... ) dat
beklaagde, door de in de telastlegging
vermelde kooien aan haar te hebben
doen afgeven, en zulks in strijd met het
door haarzelf gegeven bevel tot vernietiging, heeft gehandeld met het oogmerk
om zich andermans zaak toe te
eigenen >>,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
niet antwoordt op het middel waarin
eiseres, na te hebben toegegeven dat de
kooien
eigendom
waren
litigieuze
geworden van de Staat op het ogenblik
dat de heer Vallez ervan afstand had
gedaan (eerste conclusie in hager
beroep, blz. 3), niettemin in haar eerste
conclusie van hager beroep (blz. 5 en 6)
omstandig betoogde : 1" dat het door haar
overeenkomstig het gebruik gegeven
bevel tot vernietiging regelmatig was en
strookte met de gebruiken; dat de litigieuze kooien immers geen waarde
hadden of dat althans de vervoerkosten
voor de afgifte ervan aan de administratie der domeinen buiten verhouding
zouden geweest zijn met de waarde
ervan, zodat die kooien, zelfs in de
veronderstelling dat ze nog voor iets
konden
worden
gebruikt,
moesten
worden vernietigd daar ze bij openbare
verkoop toch geen nettowaarde zouden
opleveren, 2" dat tevergeefs zou worden
aangevoerd dat door het regelmatig
bevel tot vernietiging « de litigieuze voorwerpen << res derelictae >> waren geworden, zoals dit het geval is met
voorwerpen die vrijwillig door de eigenaars worden achtergelaten, dat dergelijke zaken aan niemand toebehoren en
dat de eigendom ervan verkregen wordt
door een eenzijdige daad van inbezitneming, dat wil zeggen door de " toeeigening" die een primaire wijze van eigendomsverkrijging is (... ); dat in dit
verband een "res derelictae ", dat een
"res nullius" is waarvan de eigendom
door inbezitneming wordt verkregen,
niet
mag
worden
verward
met
" goederen zonder eigenaar " of " onbe-

heerde goederen " die van rechtswege
aan de Staat toebehoren (artikelen 539
en 713 van het Burgerlijk Wetboek); dat
immers
onbeheerde
goederen
of
goederen zonder eigenaar goederen zijn
die ten gevolge van een toevallige
omstandigheid of een onvrijwillige daad
zonder meester gevallen zijn, terwijl de
" res derelictae" vrijwillig door de eigenaar zijn achtergelaten; (... ) dat tevergeefs tegen die stelling zou worden
aangevoerd dat conclusieneemster in
haar hoedanigheid van procureur des
Konings niet de vertegenwoordigster
was van de administratie der domeinen;
dat immers het gebruik op grand
waarvan de procureur des Konings
overtuigingsstukken kan doen vernietigen in het belang van die administratie, van die magistraat de lasthebber
of althans de zaakwaarnemer maakt van
de administratie (artikelen 1372 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek);
(dat) conclusieneemster bijgevolg (...)
door in september 1982 bepaalde kooien
in bezit te nemen, waarvan zij de vernietiging regelmatig had bevolen op 10 juni
van dat jaar, zich niet andermans zaak
heeft toegeeigend en niet het oogmerk
daartoe kon hebben gehad >> en zich
derhalve niet schuldig kon hebben
gemaakt aan het wanbedrijf << oplichting >>; het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed en uit dat
oogpunt een schending inhoudt van
artikel 97 van de Grondwet;
tweede onderdeel, het arrest niet
zonder tegenstrijdigheid kon beslissen,
enerzijds, dat de in beslag genomen
zaken waarvan de eigenaar afstand heeft
gedaan, automatisch eigendom worden
van de Staat en, anderzijds, << dat de te
vernietigen stukken ten gevolge van het
bevel tot vernietiging ter beschikking
waren gesteld van de administratie der
domeinen en vanaf dat ogenblik de Staat
toebehoorden >>; immers, 1" een voorwerp
dat automatisch aan de Staat toebehoort
zodra het wordt prijsgegeven, toch niet
nadien op grand van een bevel tot
vernietiging eigendom kan worden van
de Staat; 2o een bevel tot vernietiging van
een in beslag genomen voorwerp dat
ertoe strekt de kosten te vermijden die
verbonden zijn aan de overdracht ervan
aan de administratie der domeinen, logischerwijze niet de afgifte van dit voorwerp aan die administratie tot gevolg
kan hebben; het arrest bijgevolg, wegens
die dubbele tegenstrijdigheid, niet regelmatig met redenen is omkleed en uit dat
oogpunt een schending inhoudt van
art1kel 97 van de Grondwet;
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derde onderdeel, als onbeheerde
goederen en goederen zonder meester
die van rechtswege de Staat toebehoren
in de zin van de artikelen 539 en 713 van
het Burgerlijk Wetboek enkel kunnen
worden
beschouwd
de
onroerende
goederen die nooit een eigenaar hebben
gehad of hun eigenaar verloren hebben
ten gevolge van toevallige omstandigheden, doch niet roerende goederen
waarvan vrijwillig afstand werd gedaan;
roerende goederen, die het voorwerp zijn
geweest van dergelijke afstand, « res
derelictae » zijn waarvan de eigendom
door inbezitneming wordt verkregen; de
Staat derhalve om welke reden ook
afstand kan doen van roerende goederen
die in zijn vermogen zijn gevallen; de
goederen waarvan aldus afstand werd
gedaan, aan niemand toebehoren en
eigendom worden van hem die de
goederen het eerst in bezit neemt;
waaruit volgt : 1" dat het arrest niet
wettig kon beslissen dat de litigieuze
vogelkooien - die roerende goederen
waren en waarvan de eigenaar vrijwillig
afstand had gedaan - krachtens de artikelen 539 en 713 van het Burgerlijk
Wetboek van rechtswege toebehoorden
aan de Staat (schending van de bedoelde
artikelen 539 en 713 van het Burgerlijk
Wetboek); 2" dat het arrest, nu het niet
nagaat of het door eiseres gegeven bevel
tot vernietiging a! dan niet moest
worden beschouwd als een daad van
afstand vanwege de Staat waardoor die
kooien « res derelictae >> werden - die
aan niemand toebehoren en waarvan
eiseres de eigendom door inbezitneming
kon verkrijgen - niet naar recht is
verantwoord (schending van aile in het
middel vermelde bepalingen) :

W at de eerste twee onderdelen
samen betreft :
Overwegende, enerzijds, dat het
arrest erop wijst : « dat het ten deze
niet ter zake doet of de kooien al
dan niet waarde hadden, daar het
feit dat een voorwerp geen verkoopwaarde heeft, in geen geval oplichting uitsluit ... ; dat die kooien, zelfs
al hadden ze weinig waarde, ten
deze toch konden worden gebruikt,
vermits enkele kooien " uitgekozen "
werden door beklaagde, die "tot een
schifting overging " in de mening
dat sommige ervan haar eventueel
nog van pas konden komen; ... dat

de schade voor de Staat, hoe
beperkt ook, aldus vaststaat >>;
Overwegende, anderzijds, dat het
misdrijf " oplichting " vereist dat de
dader handelt met het oogmerk om
zich andermans zaak toe te eigenen;
Dat, wat dit betreft, uit de in het
middel weergegeven vaststellingen
van het arrest volgt dat de kooien,
waarvan de eigenaar afstand had
gedaan en waarvan de vernietiging
was bevolen, aan de Staat toebehoorden voordat eiseres ze zich had
laten afgeven;
Dat het arrest aldus antwoordt op
de in het eerste onderdeel van het
middel aangegeven conclusie;
Dat het eerste onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat, nu het arrest
vaststelt dat de kooien eigendom
waren van de Staat voordat eiseres
ze zich had laten afgeven en dat ze
dus andermans zaak waren, het
tweede onderdeel waarin een tegenstrijdigheid wordt aangevoerd wat
het juiste tijdstip betreft waarop de
kooien eigendom zijn geworden van
de Staat, niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het derde onderdeel opkomt tegen het arrest, in
zoverre het te kennen geeft dat de
kooien, waarvan de vroegere eigenaar afstand had gedaan krachtens
de artikelen 539 en 713 van het
Burgerlijk Wetboek, automatisch
eigendom zijn geworden van de
Staat en dat het arrest niet naar
recht is verantwoord, vermits het
niet nagaat of het door eiseres
gegeven bevel tot vernietiging al
dan niet moest worden beschouwd
als een daad van afstand vanwege
de Staat waardoor die kooien
goederen werden die aan niemand
toebehoorden en waarvan eiseres de
eigendom door inbezitneming kon
verkrijgen;
Overwegende dat, zoals hierboven
reeds is gezegd, voor de toepassing
van artikel 496 van het Strafwetboek volstaat dat de zaak die de
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dader zich toeeigent, aan een ander
toebehoort;
Overwegende dat het arrest, na te
ke:nnen te hebben gegeven dat
eiseres, nu ze de vernietiging had
bevolen van voorwerpen waarvan de
eigenaar afstand had gedaan en nu
die beslissing achteraf niet was
gewijzigd, geen in beslag genomen
voorwerpen, zelfs al waren ze door
de eigenaar prijsgegeven, mocht
toewijzen aan derden die daarop
ge~h recht hadden en ze a fortiori
evenmin
aan
zichzelf
mocht
toekennen, releveert, zonder op dit
punt te worden bekritiseerd, dat de
kooien, waarvan de vroegere eigenaar afstand had gedaan, automatisch eigendom zijn geworden van
de Staat in zijn hoedanigheid van
eerste bezitnemer, zodat eiseres,
door ze zich te doen afgeven, met
dat oogmerk heeft gehandeld en
zich zaken van de Staat heeft
toegeeigend;
Dat de beslissing aldus naar recht
is verantwoord;
Dat dit onderdeel van het middel,
in zoverre het betoogt dat het arrest
zich ten onrechte beroept op de artikelen 539 en 713, opkomt tegen
overwegingen die geen invloed
hebben op de wettigheid van de
beslissing en derhalve niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Dat, voor het overige, het middel
niet kan worden aangenomen;

bewezen ... , « dat ... de bekentenis volgens het burgerlijk recht - de erkenning is door een partij van de juistheid
van een tegen haar aangevoerd feit (; en)
dat
beklaagde in haar laatste
conclusie alleen maar aanvoert dat er
voor het meubilair geen geschrift is
opgemaakt, zonder nochtans uitdrukkelijk terug te komen op haar boven
aangehaalde bekentenissen die helemaal
niet dubbelzinnig zijn; dat zij geenszins
beweert dat ze niet heeft "willen"
bekennen en dat, derhalve, geen acht
moest worden geslagen op haar verklaringen in verband met het meubilair; dat
in die omstandigheden de feitenrechter,
bij het onderzoek naar de werkelijke wil
van degene die de bekentenis aflegt en
de draagwijdte van diens verklaringen,
onmiskenbaar het recht heeft om die
verklaringen te beschouwen als werkelijke en feitelijke bekentenissen die niet
van " intentionele" aard behoeven te
zijn "•
terwijl de bekentenis de wil impliceert
om in een geschil een verklaring af te
leggen die de tegenpartij als bewijs kan
gebruiken (artikel 1354 van het Burger-·
lijk Wetboek); de bekentenis derhalve
noodzakelijkerwijze intentioneel is; het
arrest bijgevolg, nu het de beslissing om
de bovenvermelde verklaringen van
eiseres
als
een
bekentenis
te
beschouwen, grondt op de considerans
dat de bekentenis in burgerlijke zaken
niet noodzakelijk intentioneel is, het
wettelijk begrip bekentenis miskent en
derhalve niet naar recht is verantwoord
(schending van de in het middel
vermelde bepalingen en inzonderheid
van artikel 1354 van het Burgerlijk
Wetboek) :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1354 van
het Burgerlijk Wetboek, 16 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
aangenomen dat een overeenkomst
waarvan het bestaan van een misdrijf
afhangt, moet worden bewezen overeenkomstig de regels van het burgerlijk
recht, de door eiseres tijdens haar eerste
ondervraging, op 13 januari
1983
(stuk 7 bis), en tijdens haar confrontatie
met notaris Henry, op 18 januari 1983
(stuk
14/a),
afgelegde
verklaring
beschouwt als een bekentenis van de
draagwijdte van de op haar rustende
.leveringsplicht, op grand dat de leveringsplicht door bekentenis kan worden

Overwegende dat het arrest de
door het middel overgenomen consideransen laat voorafgaan door de
vermelding « dat, nu beklaagde
heeft toegegeven dat het appartement te Heist als " gemeubileerd "
was verkocht en, vooral, dat notaris
Henry " de waarde van het meubilair had kunnen ramen", dus het
oorspronkelijk meubilair, het kennelijk ... ging om een ruil van dit
welbepaalde meubilair ... , dat die
verklaringen ... zonder twijfel enkelvoudige - uiterst duidelijke, niet
samengestelde of dubbelzinnige bekentenissen van beklaagde opleveren »;
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Overwegende dat uit de in het
middel weergegeven redengeving
blijkt dat de door het arrest in
aanmerking genomen bekentenis de
wil van eiseres impliceert om over
de ruil van meubels een verklaring
af te leggen, bestemd om als bewij s
te dienen;
Dat, gezien eiseres de draagwijdte
van haar bekentenis betwistte in
ha:ar « op de laatste terechtzitting
neergelegde aanvullende conclusie »,
de feitenrechter enkel vermeldt dat
de bekentenissen niet " intentioneel " » hoeven te zijn - waarbij hij
aanhalingstekens gebruikt om de
bijzondere
betekenis
van
die
uitdrukking beter te doen uitkomen
- en erop wijst dat de feitenrechter
bij het onderzoek naar de werkelijke wil van degene die de bekentenis aflegt en de draagwijdte van
diens verklaringen, onmiskenbaar
het recht heeft om die verklaringen
te beschouwen als werkelijke en
feitelijke bekentenissen;
Dat het arrest aldus het wettelijk
begrip bekentenis niet miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 498, inzonderheid tweede lid, van het Strafwetboek, 97 van de Grondwet en, voor zover
nodig, 1582 en 1702 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de tussen het echtpaar DieuDierkens
en
mevr.
Henry-Jouret
gesloten overeenkomst betrekking heeft
op een ruil van onroerende goederen en
meubilair
met
opleg,
beslist dat
artikel 498 van het Strafwetboek van
toepassing is op de ruilovereenkomst
ofschoon het « slechts expliciet spreekt
van de koopovereenkomst "•
terwijl artikel 498, tweede lid, van het
Strafwetboek het bedrog slechts strafbaar stelt wanneer het betrekking heeft
op de identiteit van een verkochte
roerende zaak; nu de koopovereenkomst
te onderscheiden is van de ruilovereenkomst (artikelen 1582 en 1702 van het
Burgerlijk Wetboek), artikel 498, tweede
lid, van het Strafwetboek op laatstgenoemde overeenkomst niet van toepassing kan zijn, vooral wanneer de ruil-

overeenkomst naar haar bewoordingen
ook een onroerend goed omvat; het
arrest bijgevolg, door te beslissen dat
artikel 498 van het Strafwetboek van
toepassing was op de litigieuze ruilovereenkomst, de in het middel vermelde
bepalingen en inzonderheid artikel 498
van het Strafwetboek schendt :

Overwegende dat artikel 1702 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
« ruil een contract is waarbij de
partijen aan elkaar een zaak in de
plaats van een andere zaak geven >>;
dat de ruil, blijkens artikel 1703 van
dit wetboek << tot stand komt door
de enkele toestemming van de partijen, op dezelfde wijze als de
koop »; dat de ruil aldus een koop is
waarbij de prijs een andere zaak is
dan geld;
Overwegende dat artikel 1707 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
al de voor het koopcontract voorgesohreven regels, andere dan die
welke de vernietiging uit hoofde van
benadeling betreffen, mede van
toepassing zijn op het ruilcontract;
dat, zo dit artikel enkel betrekking
heeft op de regels van het burgerlijk
recht, zulks niet wegneemt dat,
behoudens de vermelde uitzondering, die regels dezelfde zijn voor
beide contracten;
Overwegende, derhalve, dat de
wetgever, door in artikel 498 van het
Strafwetboek het bedrog omtrent de
identiteit van de verkochte zaak
strafbaar te stellen, noodzakelijkerwijze oak het bedrog omtrent de
identiteit van de geruilde zaken
heeft willen straffen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 498 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat eiseres in haar conclusie
betoogde << dat de wetgever met de strafbaarstelling van het in artikel 498 van
het Strafwetboek omschreven feit niet
" de nalatigheid of de lichtzinnigheid van
de koper heeft willen beschermen in de
gevallen waar het volstaat uit de ogen te
kijken om zich nopens het bedrog niet te
vergissen "; (... ) dat het wanbedrijf
" bedrog omtrent de identiteit van de
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verkochte zaak" dus niet is voltooid door
:de enkele omstandigheid dat de verkoper
een andere dan de overeengekomen
zaak !evert, zelfs als de verkoper
zodoende volkomen bewust handelt om
er profijt uit te halen; dat het wanbedrijf
"bedrog omtrent de identiteit van de
verkochte zaak" evenals het wanbedrijf
"bedrog om trent de aard van de
verkochte zaak" noodzakelijkerwijze een
bedrog veronderstelt dat, zelfs al hoeft
het niet noodzakelijk het karakter te
vertonen van de kunstgrepen zoals
bedoeld in artikel 496 van het Strafwetboek, tach van die aard moet zijn dat de
koper erdoor wordt misleid; ( ... ) dat ten
deze aan conclusieneemster geen enkel
bedrog kan worden verweten van aard
notaris Henry te misleiden; dat het in de
plaats gestelde meubilair duidelijk
verschillend was van het meubilair dat
notaris Henry en zijn vrouw in de
maand oktober 1981 hadden kunnen
zien; dat aldus notaris Henry bij zijn
eerste ondervraging op 13 januari 1983
heeft verklaard: "op 20 februari 1982
ben ik naar Heist gegaan; ik heb kunnen
vaststellen dat het grootste dee! van het
meubilair was vervangen door oud en
ouderdomssleet vertonend meubilair en
dat zelfs de vaatwasmachine in de
keuken door een oven was vervangen
waardoor schade aan de muur was
toegebracht ... "; dat hij op de terechtzitting oak heeft kunnen verklaren : "het
.Jorspronkelijk aanwezige meubilair was
goed voor een pand dat wordt verhuurd,
maar niet luxueus. De in de plaats
gegeven meubelen waren verre van
geschikt. Vaatwerk, keukengerei en
dekens ontbraken immers, en ik heb
vee! moeite gehad om mij van dat
meubilair te ontdoen. " (zittingsblad van
6 juni, blz. 4, derde lid); dat elk bedrog
om die reden was uitgesloten vermits
het echtpaar Henry onmogelijk in iets
bedrogen kon zijn geweest; dat zij dat
trouwens nooit hebben beweerd; dat
bedrog dus niet kan worden aangevoerd
wanneer het volstond uit de ogen te
kijken om niet te worden misleid; ( ... )
dat dit bestanddeel van het in artikel 498
van het Strafwetboek bedoelde wanbedrijf niet is bewezen ,, (eerste conclusie,
blz. 18 en 19); « dat zodanig bedrog oak
niet, zoals het openbaar ministerie doet,
kan worden afgeleid uit de enkele
omstandigheid dat de verkoper bewust
een andere dan de verkochte zaak heefl
geleverd; dat een dergelijke stelling zou
leiden tot het absurde gevolg dat iedere
verkoper die zijn plicht tot levering niet

nakomt door bewust een met een gebrek
aan conformiteit behepte zaak te
leveren, een strafrechtelijk misdrijf zou
begaan; ( ... ) dat de wetgever met
artikel 498 van het Strafwetboek de
koper heeft willen beschermen tegen een
verkoper die derwijze handelt dat het
gebrek aan gelijkvormigheid door de
koper niet wordt opgemerkt; ( ... ) dat,
wanneer duidelijk blijkt dat de zaak niet
gelijkvormig is, de koper helemaal niet
hoeft te worden beschermd door een
strafrechtelijke bepaling, vermits het
dan volstaat de zaak te weigeren; (... ) dat
dit ten deze wel degelijk het geval was,
vermits notaris Henry onmiddellijk de
geleverde meubelen heeft geweigerd; dat,
zelfs al zou, quod non, de ruilovereenkomst betrekking hebben gehad op de
meubels die op 9 oktober 1981 in de flat
te Heist stonden, notaris Henry onmogelijk in dwaling kon verkeren op het
ogenblik dat hij het geleverde moest
aanvaarden of weigeren; dat immers
notaris Henry zelf heeft toegegeven dat
er geen twijfel over kon bestaan dat een
ander meubilair in de plaats was gezet,
en dat hij geprotesteerd heeft tegen " het
enorme verschil" ... (zie hoofdconclusie);
dat ( ... ) bijgevolg conclusieneemster niet
schuldig kan worden bevonden aan enig
bedrog en dat de telastlegging B dus niet
bewezen is (aanvullende conclusie,
blz. 4) »; dat het arrest niettemin de
telastlegging B bewezen verklaart, op
grand dat eiseres met de vervanging van
de meubels « enkel de bedoeling kan
hebben gehad de verkrijger te bedriegen,
nu hij onmogelijk de vervanging kon
ontdekken v66r de afgifte van de sleutels
door beklaagde op een ogenblik waarop
de meubels reeds waren vervangen,
terwijl de koper hieromtrent opzettelijk
onwetend
werd
gehouden,
daar
beklaagde de sleutels van de flat niet
had afgegeven onder het bedrieglijk
voorwendsel dat ze nag enkele persoonlijke voorwerpen moest komen halen
(blz. 12) ... dat uit het voorgaande volgt
dat beklaagde de verkrijger heeft
bedrogen door hem bewust een ander
meubilair te leveren dat minder waarde
had dan de meubels die oorspronkelijk
op de gekochte flat stonden; dat zij aldus
bewust een andere zaak leverde dan het
in de overeenkomst welomschreven voorwerp, en zulks door de meubels stiekem
door andere te vervangen terwijl ze de
verkrijger hieromtrent volslagen onwetend liet, aldus opzettelijk notaris Henry
misleidend; dat beklaagde derhalve
notaris Henry heeft bedrogen, zelfs al
werden de meubels vervangen op een
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ogenblik waarop ze ervan nog eigenares
was (... ); ciat het in artikel 498 van het
Strafwetboek omschreven feit een specifiek misdrijf is dat betrekking heeft op
de levering van een verkocht voorwerp
wie ook de eigenaar ervan is op het tijdstip van de levering (... ); dat het bedrog
omtrent de identiteit van de · koopwaar
zich voordoet bij de levering en niet in
het contract "•
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
niet antwoordt op de in het middel weergegeven conclusie; het arrest bijgevolg
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, er slechts sprake is
van overtreding van artikel 498, tweede
lid, van het Strafwetboek wanneer de
koper wordt bedrogen omtrent de identiteit van de verkochte zaak; bedrog
omtrent de identiteit van de verkochte
zaak is uitgesloten wanneer de verkoper
aan de koper, zelfs bedrieglijk, een zaak
Ievert die opvallend van de overeengekomen zaak verschilt, en, derhalve, ieder
normaal oplettend en voorzichtig koper
de mogelijkheid heeft om met valle
kennis van zaken het geleverde niet te
aanvaarden; het arrest bijgevolg, nu het
niet vaststelt dat er geen opvallend
verschil bestond tussen de geleverde en
de overeengekomen zaak en dat notaris
Henry en zijn echtgenote bijgevolg tot
aanvaarding van de geleverde zaak
zouden kunnen overgegaan zijn onder
invloed van dwaling, niet wettig kon
beslissen dat eiseres de verkrijger van
de litigieuze meubelen had bedrogen
(schending van alle in het middel
1iermelde bepalingen en inzonderheid
van artik8l 498 van het Strafwetboek) :

meubels reeds waren vervangen,
terwijl de koper hieromtrent opzettelijk onwetend werd gehouden
ingevolge de achterhouding door
beklaagde van de sleutels van de
flat onder het bedrieglijk voorwendsel dat ze nog enkele persoonlijke voorwerpen moest komen
halen >>;
Dat het arrest aldus, nu het
aangeeft waarom het voor het echtpaar Henry niet voldoende was
voorzichtig te zijn om niet het slachtoffer te worden van bedrog, zelfs al
was het gebrek aan gelijkvormigheid van de meubelen duidelijk
zichtbaar, antwoordt op de in het
middel aangegeven conclusie en de
beslissing naar recht verantwoordt;
Dat geen van beide onderdelen
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 eiseres in
de kosten.
25 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, procureur-generaal
Advocaat : mr. Simont.

W at beide onderdelen sam en
betreft:
Overwegende dat het arrest
vermeldt dat het bedrog slaat op het
meubilair dat het echtpaar Henry
had gezien en « goed bevonden >>
toen het hen was getoond vooraleer
de overeenkomst op 5 februari 1982
werd gesloten, en dat zij nooit op de
hoogte zijn gebracht van de vervan- Nr. 275
ging na die datum; << dat die vervanging enkel de bedoeling kan hebben
2' KAMER - 25 januari 1984
gehad de verkrijger te bedriegen, nu
hij onmogelijk die vervanging kon
ontdekken vooraleer beklaagde de 1° BENELUX
GEMEENSCHAPPELIJKE
sleutels had afgegeven, hetgeen
BEPALINGEN BEHORENDE . BIJ DE BENEgebeurde op een ogenblik waarop de
LUX-OVEREENKOMST
BETREFFENDE
DE
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VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE lVIOTORRI.JTUIGEN, ART. 3, § 1
- UITSLU!TING WEGENS DIEFSTAL VAN HET
VOERTUIG TOEPASSELIJK OP GEBRUIKSDIEFSTAL.

2° VERZEKERING -

W.A.JVI.-VERZEKERING
GEJVIEENSCHAPPELIJKE
BEPALINGEN
BEHORENDE BIJ DE BENELUX-OVEREENKOlVIST, ART. 3, § 1 - UITSLUITING WEGENS
DIEFSTAL VAN HET VOERTUIG TOEPASSELIJK
OP GEBRUIKSDIEFSTAL.

3° DIEFSTAL

EN

AFPERSING

GEJVIEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BEHORENDE BIJ DE BENELUX-OVEREENKOlVIST
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE JVIOTORRIJTUIGEN, ART. 3, § 1 - UITSLUITING VOOR
DIEFSTAL VAN HET VOERTUIG TOEPASSELIJK
OP GEBRU!KSDIEFSTAL.

Overwegende dat uit het door het
Hof op 24 mei 1982 gewezen arrest
blijkt dat het de uitspraak heeft
uitgesteld
tot
het
BeneluxGerechtshof een beslissing zal
hebben gewezen, doch enkel wat
betreft de voorzieningen,
door
Lenglet, de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering
en
het
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten ingesteld tegen
de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van die eisers tegen de vrijwillig tussengekomen
naamloze vennootschap Royale Beige en de rechtverkrijgenden van wijlen Rene Romain, burgerrechtelijk
aansprakelijke partij;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schappelijke bepalingen behorende bij schending van de artikelen 3, eerste lid,
de Benelux-Overeenkomst betreffende van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
de verplichte aansprakelijkheidsverze- verplichte aansprakelijkheidsverzekering
kering inzake motorrijtuigen, dat inzake motorrijtuigen, 1 van de op
onder meer bepaalt dat de verzekering 24 mei 1966 te Luxemburg ondertekende
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en bij de wet van 19 februari 1968 goedniet behoeft te dekken van hen die gekeurde Benelux-Overeenkomst betrefzich door diefstal de macht over het fende de verplichte aansprakelijkheidsmotorrijtuig hebben verschaft, moet verzekering inzake motorrijtuigen, 3, § 1,
worden uitgelegd in die zin dat de van de gemeenschappelijke bepali:::lgen
Overeenkomst,
aldus bepaalde uitsluiting van toepas- behorende bij deze
sing is op het bedrieglijk wegnemen schending van het enig artikel van de
van een motorrijtuig toebehorende aan wet van 19 februari 1968 houdende goedeen ander, voor een lwrtstondig keuring van de Benelux-Overeenkomst
betreffende de verplichte aansprakelijkgebruik (1).
heidsverzekering inzake motorrijtuigen,
van de gemeenschappelijke bepalingen
behorende bij deze Overeenkomst en
{LENGLET E.A. T. « ROYALE BELGE " N.V. E.A.)
van het Protocol van ondertekening,
alsook van de bij de wet van 25 juni 1964
gewijzigde artikelen 461 en 462 van het
ARREST ( vertaJing)
Strafwetboek,
(A.R. nr. 2077)
doordat het arrest, wat de burgerlijke
rechtsvordering van de eisers betreft,
HET HOF;
Gelet op het voor recht zegt dat de beklaagde Guy
bestreden arrest, op 22 oktober 1981 Romain zich door diefstal de macht over
door het Hof van Beroep te Luik het motorrijtuig van zijn vader heeft
verschaft, dat hij bijgevolg krachtens
gewezen;
artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 niet
Gelet op de door het Hof op in aanmerking kan komen voor de
24 mei 1982 en 24 november 1982 dekking van de door zijn vader met de
naamloze vennootschap Royale Belge
gewezen arresten;
afgesloten verzekering, beslist dat wijlen
Gelet op het door het Benelux- Rene
Romain, vader van beklaagde, niet
Gerechtshof op 20 mei 1983 gewezen is tekort gekomen aan zijn plicht tot
arrest;
opvoeding en toezicht, dat bijgevolg
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
(1) Benelux-Gerechtshof 20 mei 1983 (Jur. op hem niet van toepassing is, de naamBenelux-G., 1982-83, biz. 13 e.v.) met cone!. loze vennootschap Royale Belge en de
adv.-gen. Spielmann, biz. 21 e.v.
qualitate qua optredende rechtverkrij-

1°, 2o en 3° Artikel 3, § 1, van de gemeen-
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genden van Rene Romain buiten het
geding stelt, beslist dat alleen Guy
Romain aansprakelijk is voor het litigieuze ongeval, op grand dat, volgens de
naamloze vennootschap Royale Belge,
Guy Romain zich schuldig heeft gemaakt
aan gebruiksdiefstal door zich aldus de
macht te verschaffen over het motorrijtuig van zijn vader, dat artikel 461,
tweede lid, van het Strafwetboek het
bedrieglijk wegnemen van andermans
goed voor een kortstondig gebruik met
diefstal
gelijkstelt,
dat
beklaagde
toegeeft van de afwezigheid van zijn
vader gebruik te hebben gemaakt om de
sleutels weg te nemen, dat laatstgenoemde heeft verklaard dat zijn zoon
buiten zijn weten sleutels had weggenomen, dat hij hem nooit de toestemming had gegeven om met de wagen
weg te rijden en zijn zoon hem dat trouwens nooit had gevraagd, dat beklaagde
heeft bevestigd dat hij van de afwezigheid van zijn vader gebruik had gemaakt
om ongezien de wagen te nemen die in
de op 200 meter van de gemeenschappelijke woonplaats gelegen garage stand,
dat de verklaring van de vader volgens
welke zijn zoon een tweede sleutel van
de garage doch niet van de wagen had
omdat hij eigenaar was van een in
dezelfde garage gestalde « bromfiets »,
niet ter zake doet; dat Guy Romain ongehoorzaam is geweest door buiten weten
van zijn vader diens wagen te gebruiken
om een ritje te maken, dat vaststaat dat
beklaagde, zonder het goedvinden van
zijn vader, diens wagen heeft genomen
om een korte rit te maken, met het
inzicht evenwel om de wagen na gebruik
terug
te plaatsen,
dat
beklaagde
behoorde te weten dat hij aldus bedrieglijk handelde en tegen de wil van zijn
vader in ging, dat het niet bewezen is
dat beklaagdes vader op enigerlei wijze
nalatig zou zijn geweest waardoor het
voor een ander gemakkelijker werd om ·
zijn wagen te gebruiken,

terwijl, eerste onderdeel, het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor
een kortstondig gebruik niet valt onder
het begrip diefstal dat krachtens
artikel 1, eerste lid, van de wet van 1 juli
1956 van dekking wordt uitgesloten; dat
begrip immers een totaal andere inhoud
heeft dan het begrip diefstal als bedoeld
in artikel 3 van de gemeenschappelijke
bepalingen, behorende bij de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte
aansprakelij kheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen (schending van de artikelen 3, eerste lid, van de wet van 1 juli

1956, 461 van het Strafwetboek, 1 van de
Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966
en 3, lid 1, van de gemeenschappelijke
bepalingen, behorende bij de BeneluxOvereenkomst en van de wet van
19 februari 1968);
tweede onderdeel, de kortstondige diefstal van de wagen door de beklaagde
Guy Romain is gepleegd ten nadele van
zijn vader en derhalve alleen tot een
civielrechtelijke vergoeding aanleiding
kan geven, de uitsluiting van de verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid geen civielrechtelijke vergoeding
is en derhalve ten deze niet van toepassing kan zijn (schending van de artikelen 461, 462 van het Strafwetboek en
3, eerste lid, van de wet van 1 juli.1956) :

Wat de twee onderdelen samen
betreft :
Overwegende dat het bestreden
arrest vaststelt dat de beklaagde
Guy Romain zich bedrieglijk, tegen
de wil van zijn vader, de macht over
diens wagen heeft verschaft voor
een kortstondig gebruik en eruit
afleidt dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van beklaagde
niet is gedekt door de naamloze
vennootschap Royale Belge, die
derhalve buiten het geding moet
worden gesteld;
Overwegende dat het BeneluxGerechtshof, in antwoord op de door
het Hof bij arrest van 24 mei 1982
voorgelegde vraag, in het arrest van
20 mei 1983 voor recht zegt dat
« artikel 3, § 1, van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de
Benelux-Overeenkomst betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat
onder meer bepaalt dat de yerzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet behoeft te dekken van
hen die zich door diefstal de macht
over
het
motorrijtuig
hebben
verschaft, moet worden uitgelegd in
die zin dat de aldus bepaalde uitsluiting van toepassing is op het
bedrieglijk wegnemen van een
motorrijtuig toebehorende aan een
ander,
voor
een
kortstondig
gebruik »;
Overwegende dat vaststaat dat de
diefstal, blijkens de vaststellingen
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VERSTEK GEWEZEN T.A.V. DE BURGERLIJKE
van het bestreden arrest, door de
PARTIJ EN WAARTEGEN DIE PARTIJ VERZET
beklaagde Guy Romain is gepleegd
K..".N DOEN CASSATIEBEROEP VAN DE
in het nadeel van zijn vader en
BEKLAAGDE VOOR HET VERSTRIJKEN VAN
dat, krachtens artikel 462, eerste lid,
DE VERZETTER!VIIJN - NIET ONTVANKELIJK
an het Strafwetboek, de diefstallen
CASSATIEBEROEP.
die door afstammelingen worden
gepleegd ten nadele van hun bloed- Ingeval de burgerlijke partij tegen een
te haren opzichte bij verstek gewezen
verwanten in de opgaande lijn,
beslissing verzet kan doen, is niet
alleen aanleiding geven tot burgerontvankelijk het beroep in cassatie dat
rechtelijke vergoeding; dat nochtans
de beklaagde tijdens de verzettermijn
uit die wetsbepaling volgt dat het
tegen de burgerlijke partij instelt (1).
feit een misdrijf blijft, ook al stelt
(Art. 413 Sv.; art. 3 wet van 9 maart
die bepaling daarop geen straf;
1908.)
Overwegende dat het hof van
beroep, door vast te stellen dat de
(GUSTIN T. DELTOUR)
aansprakelijkheid van de beklaagde
Guy Romain niet was gedekt door
ARREST ( vertaJing)
de naamloze vennootschap Royale
Belge, daar hij zich schuldig had
(A.R. nr. 3261)
gemaakt aan gebruiksdiefstal van
het aan zijn vader toebehorende
HET HOF;
Gelet op het
motorrijtuig, de beslissing naar
bestreden
vonnis,
op
9 september
recht verantwoordt;
1983 in hoger beroep gewezen door
Dat geen van beide onderdelen de Correctionele Rechtbank te
kan worden aangenomen;
Verviers;

Over het tweede middel, ...

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiele
Om die redenen, verwerpt de of op straffe van nietigheid voorgevoorzieningen; veroordeelt ieder van schreven rechtsvormen in acht zijn
de eisers in de kosten van zijn voor- genomen en de beslissing overeenziening.
komstig de wet is gewezen;
25 januari 1984 - 2" kamer - VoorII. In zoverre de voorziening
zitter : de h. Screvens, voorzitter gericht is tegen de beslissing op de
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- tegen eiser ingestelde burgerlijke
dende conclusie van de h. Velu, advorechtsvordering :
caat-generaal - Advocaten : mrs. HouteOverwegende dat het arrest ten
kier en De Bruyn.

aanzien van de burgerlijke partij bij
verstek is gewezen; dat het de rechtsvordering van deze partij slechts
gedeeltelijk toewijst;
Ar. 276
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VOORZIENING

25 januari 1984
IN

CASSATIE

TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
BESLISSING
BIJ
RECHTSVORDERING

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de verzettermijn
van verweerder niet was verstreken
op de dag van de voorziening;
Dat de voorziening van eiser,
beklaagde, v66r het verstrijken van
(1) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 428).

-
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I. In zoverre de voorziening tegen
het openbaar ministerie is gericht :
Overwegende dat eiser, burgerlijke partij, niet in kosten van de
strafvordering is veroordeeld en
derhalve niet bevoegd is om zich
tegen het openbaar ministerie in
Om die redenen, verwerpt de cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankevoorziening; veroordeelt eiser in de
llijk is;
kosten.
de verzettermijn is ingesteld
derhalve niet ontvankelijk is;

e1

25 januari 1984 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door eiser tegen de verweerders
ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Over het eerste middel,

Dat geen van beide onderdelen
kan worden aangenomen;
liJr. 277
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WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 19.2.2°, DERDE LID - RICHTINGSVERANDERING BESTUURDER DIE NAAR
RECHTS AFSLAAT EN ZICH IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN NAAR LINKS MAG BEGEVEN
- VERPLICHTING.

De verplichtingen van de bestuurder die
naar rechts afslaat en zich, in uitzonderlijke gevallen, wegens de plaatsgesteldheid en de afmetingen van het
voertuig of de Jading ervan naar links
mag begeven, gelden uitsluitend voor
het zich naar links begeven en niet
voor de daarop volgende zwenking
naar rechts. (Art. 19.2.2", derde lid,
Wegverkeersreglement.)
(CARTON T. QUETTIER, " TELLIER " P.V.B.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3278)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 26 september
1983 in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Charleroi;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 19.2.2" van
het Wegverkeersreglement en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, om de
telastlegging
van
overtreding
van
artikel 19.2.2" van het Wegverkeersreglement niet bewezen te verklaren ten
aanzien van verweercler, zich ertoe
beperkt te vermelden dat de vrachtwagenbestuurder zich wegens de plaatsgesteldheid en de omvang van zijn voertuig
genoodzaakt zag zich naar het midden
van de chaussee de Charleroi te begeven,
zonder dat het echter vaststelt dat
verweerder, alvorens zich naar links te
begeven, zich vooraf ervan had vergewist
dat geen achterligger reeds begonnen
was hem in te halen,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis in
geen enkele considerans antwoordt op de
omstandige conclusie waarin eiser had
aangevoert dat verweerder artikel 19.2.2",
laatste lid, van het Wegverkeersreglement had overtreden, vermits uit zijn
voor de verbalisanten afgelegde verklaring bleek dat hij, alvorens opnieuw aan
te zetten, andere voertuigen achter hem
had zien stilstaan, doch zich niettemin,
met de bedoeling nadien rechts af te
slaan, naar het midden van de chaussee
de Charleroi had begeven, zonder te
kijken of eiser hem niet rechts aan het
inhalen was;
tweede onderdeel, de correctionele
rechtbank, niet zonder artikel 19.2.2" van
het Wegverkeersreglement te schenden,
kon beslissen dat verweerder die wette-

-
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lijke bepaling niet had overtreden op de
enkele grand dat de vrachtwagenbestuurder, om rechts te kunnen afslaan,
zich wegens de plaatsgesteldheid en de
omvang van de vrachtwagen genoodzaakt zag om zich naar het midden van
de rijbaan te begeven;
derde onderdeel, de correctionele
rechtbank, door te beslissen dat eiser in
geen geval de vrachtwagen rechts mocht
inhalen en dat hij cnder die bijzondere
omstandigheden de normale verwachtingen van verweerder in de war heeft
gestuurd en volledig aan de oorsprong
lag van het ongeval, de bewijskracht van
de akten miskent, nu het geen acht slaat
op de in bijlage 2 bij het proces-verbaal
nr. 2098 opgenomen verklaring van
verweerder : de correctionele rechtbank
immers, door te oordelen dat verweerder
door het inhaalmaneuver van eiser in
zijn
normale
verwachtingen
was
bedrogen, impliciet doch onmiskenbaar
heeft beslist dat verweerder, alvorens
zich naar links te begeven om nadien
rechts af te slaan, zich vooraf ervan had
vergewist
dat
geen
achterligger
begonnen was hem in te halen, terwijl
verweerder daarentegen in die verklaring had gezegd dat hij eisers voertuig
niet had opgemerkt toen hij zich naar
rechts aan het begeven was, ofschoon dat
voertuig « bijna op (zijn) hoogte " was,
hetgeen erop wijst dat hij niet had voorzien dat een achterligger kon beginnen
inhalen en evenmin dat hij, door zich
naar rechts te begeven, de andere bestuurders die op normale wijze reden op
de openbare weg die hij ging verlaten, in
gevaar zou kunnen brengen :

Wat de eerste twee onderdelen
samen betreft :

sing
regelmatig
met
redenen
omkleedt en naar recht verantwoordt, waar ze beslist dat eiser
volledig aansprakelijk was voor het
ongeval wegens het feit dat hij, in
strijd met artikel 16.3, tweede lid,
van
het
Wegverkeersreglement,
verweerders voertuig rechts heeft
ingehaald; dat ze derhalve niet
verplicht was te antwoorden op de
in het eerste onderdeel uiteengezette conclusie die immers niet
meer ter zake dienend was;
Dat het eerste en tweede onderdee! niet kunnen worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechtbank
haar beslissing niet grondt op de in
dit onderdeel weergegeven verklaring van verweerder, zodat ze de
bewijskracht van de akte die deze
verklaring bevat, niet kon miskennen;
Dat het derde onderdeel niet kan
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Dubois,
Charleroi.

Overwegende
dat uit
artikel
19.2.2°, derde lid, van het Wegverkeersreglement blijkt dat de
verplichtingen van de bestuurder
die rechts afslaat en die zich in
uitzonderlijke gevallen, wegens de
plaatsgesteldheid en de afmetingen Nr. 278
van het voertuig of de lading ervan,
naar links mag begeven, uitsluitend
2e KAMER - 25 januari 1984
gelden voor de bestuurder die zich
naar links begeeft en niet voor de
bestuurder die vervolgens rechts
WEGVERKEER BESTUREN VAN EEN
afslaat;
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIETTEOverwegende dat uit het antwoord
GENSTAANDE VERVALLENVERKLARING VAN
op het eerste middel blijkt dat de
RET RECHT TOT STUREN - VEROORDELING
correctionele rechtbank haar beslis- REDENGEVING

-
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Om regelmatig met redenen te zijn
omkleed, moet het vonnis waarbij de
bestuurder van een voertuig wordt
veroordeeld omdat hij een voertuig op
de openbare weg bestuurd heeft niettegenstaande vervallenverklaring van
het recht tot sturen, vaststellen dat
een rechterlijke beslissing tot vervalJenverklaring kracht van gewijsde
heeft verkregen en melding maken
van de duur van de vervallenverklaring en van de datum van de kennisgeving, zoals voorgeschreven is bij
art. 40 Wegverkeerswet (1). (Art. 97

Gw.; art. 48 Wegverkeerswet.)

zake dat hij op 3 mei 1982 te Jalhay,
op de openbare weg, en ofschoon hij
door de Correctionele Rechtbank te
Verviers bij vonnis van 19 juni 1980
voor een periode van vier maanden
vervallen was verklaard van het
recht tot sturen, namelijk vanaf
24 mei 1981 tot 20 september 1981,
een motorvoertuig van een der categorieen waarop de beslissing van
vervallenverklaring
slaat,
heeft
bestuurd zonder de door artikel 4 7
van die wet voorgeschreven en hem
opgelegde onderzoeken met goed
gevolg te hebben ondergaan;

(MARON)

Overwegende dat het vonnis niet
vermeldt op welke dag de door
ARREST ( vertaJing)
artikel 40 van voormelde wet voorgeschreven kennisgeving aan eiser
(A.R. nr. 3302)
is gedaan; dat die datum evenmin
HET HOF;
Gelet op het blijkt uit de stukken waarop het Hof
bestreden vonnis, op 13 oktober 1983 vermag acht te slaan;
in hager beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing waarbij
eiser wordt veroordeeld wegens de
telastleggingen 1, 2, 3 en 4 :

Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing waarbij
eiser wordt veroordeeld wegens
telastlegging 5 :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van de

artikelen 97 van de Grondwet, 47 en 48,
2", van de Wegverkeerswet :

Om die redenen, zonder dat er
reden is om de andere middelen te
onderzoeken die tot geen ruimere
cassatie of cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het
uitspraak doet over de telastlegging 5; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde vonnis; veroordeelt eiser
in de helft van de kosten van zijn
voorziening en laat de overige
kosten ten laste van de Staat;
verwijst de al~us beperkte zaak
naar de Correchonele Rechtbank te
Luik, zitting houdende in hager
beroep.

I

Overwegende dat het vonnis eiser
op grond van artikel 48, 2", van de
25 januari 1984 - 2• kamer - VoorvVegverkeerswet veroordeelt,
ter zitter : de h. Screvens, voorzitter ------------------! Verslaggever : de h. Ghislain - GelijkJuidende conclusie van de h. Velu, advo(1) Cass., 25 okt. 1983 A.R. nr. 8028 caat-generaal - Advocaat : mr Thomas,
Verviers.
(A.C., 1982-83, nr. 111).
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HOGER

BEROEP
STRAFZAKEN
STRAFVORDERING- HOGER BEROEP VAN DE
BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE NIET ONTVANKELIJK VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DE
BEKLAAGDE - ONWETTIGE BESLISSING.

Wanneer de beklaagde en het openbaar
ministerie hager beroep hebben ingesteld en het hager beroep van het
openbaar ministerie niet ontvankelijk
is, mag de toestand van de beklaagde
niet worden verzwaard (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS
T. VAN LOFFELT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3324)

Wegverkeersreglement, 34.1" en 35
van de Wegverkeerswet; dat de
eerste rechter, na die zes telastleggingen
bewezen
te
hebben
verklaard,
verweerder
tot een
enkele geldboete van 100 frank
veroordeelt, hem voor de duur van
twee maanden vervallen verklaart
van het recht tot sturen en hem in
de kosten verwijst;
Overwegende dat de procureur
des Konings en verweerder tegen
die beslissing hoger beroep hebben
ingesteld; dat de appelrechtbank het
eerste hoger beroep laattijdig en het
tweede ontvankelijk verklaarde;
Dat de correctionele rechtbank,
niet zonder de in het middel aangewezen wetsbepalingen te schenden,
de toestand van verweerder kon
verzwaren
door
hem
wegens
overtreding van artikel 34.1° van de
W egverkeerswet te veroordelen tot
een geldboete van 100 frank en hem
voor een periode van twee maanden
vervallen te verklaren van het recht
tot sturen en door hem tevens,
wegens overtreding van artikel 15.2,
tweede lid, van het Wegverkeersreglement, te veroordelen tot een geldboete van 50 frank, ook al werden
de overige telastleggingen niet
bewezen verklaard;
Dat het middel gegrond is;

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 3 oktober 1983
in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Verviers;
Overwegende dat die beslissing in
het Duits is gewezen en dat de
verklaring van de voorziening in
dezelfde taal is gesteld;
Gelet op de door de eerste voorzitter op 23 november 1983 gewezen
beschikking waarbij wordt beslist
Om die redenen, vernietigt het
dat de rechtspleging vanaf de
terechtzitting in het Frans zal bestreden vonnis, in zoverre het
verweerder op de strafvordering
worden voortgezet;
veroordeelt; beveelt dat van dit
Over het middel, afgeleid uit de scherr- arrest melding zal worden gemaakt
ding van artikel 202 van het Wetboek op de kant van het gedeeltelijk
van Strafvordering,
vernietigde vonnis; laat de kosten
doordat het vonnis, bij de uitspraak ten laste van de Staat; verwijst de
over het enige ontvankelijk hoger beroep aldus beperkte zaak naar de anders
van verweerder, de door de eerste
samengestelde Correctionele Rechtrechter opgelegde straf verzwaart :
bank te Verviers, zitting houdende
Overwegende
dat
verweerder in hoger beroep.
werd vervolgd wegens overtreding
25 januari 1984 - 2' kamer - Voorvan de artikelen 8.3, eerste lid, 8.3, zitter
: de h. Screvens, voorzitter tweede lid, 101.1°, 15.2 van het Verslaggever : de h. Stranard, afdelings-

-----------------1 voorzitter
(1) Cass., 6 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 349).

Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, advocaat-generaal.
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
RECHT OP KOSTELOZE
ART. 6.3, E BIJSTAND VAN EEN TOLK- BEGRIP.

2° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS, ART. 6.3, E - RECHT OP KOSTELOZE
BIJSTAND VAN EEN TOLK - BEGRIP.

1° en 2° Art. 6.3, e, Europees Verdrag

Rechten van de Mens, naar luid
waarvan iedere beschuldigde het recht
heeft zich kosteloos te doen bijstaan
door een talk, indien hij de taal welke
ter zitting wordt gebezigd, niet
verstaat of niet spreekt, moet in het
licht van het recht op een « eerlijke
behandeling van zijn zaak " in die zin
worden uitgelegd dat de beschuldigde,
die de ter zitting gebezigde taal niet
verstaat of niet spreekt, het recht
heeft zich kosteloos te doen bijstaan
door een talk voor de schriftelijke of
mondelinge vertaling van alle akten
van de tegen hem ingestelde procedure, die hij moet verstaan wil zodanige behandeling van de zaak hem tot
voordeel kunnen strekken (1); daaruit
volgt a.m. dat de kosten voor de
bijstand van een talk niet mogen ten
laste komen van de beklaagde.
(XIMENES)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3376)

Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van
artikel 6, lid 3, e, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden :

Overwegende dat het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak
gebiedt dat die bepaling aldus wordt
uitgelegd dat de beschuldigde die de
ter zitting gebezigde taal niet
verstaat of niet spreekt, het recht
heeft zich kosteloos te doen bijstaan
door een tolk voor de schriftelijke of
mondelinge vertaling van alle akten
van de tegen hem ingestelde procedure; dat hij die akten moet
verstaan wil zodanige behandeling
van de zaak hem tot voordeel
kunnen strekken;
Dat hieruit volgt dat de kosten
van tolk niet ten laste mogen
worden gelegd van de beklaagde;
Overwegende dat het arrest, in
zoverre het met name over de
kosten
van
de
strafvordering
uitspraak doet, het beroepen vonnis
bevestigt waarbij eiser jegens de
openbare partij wordt verwezen in
een achtste van een kostenbedrag
van 2.022 frank, zonder dat uit enige
vermelding van het vonnis of arrest
blijkt dat de kosten van tolk niet
begrepen zijn in de tegen eiser
uitgesproken veroordeling in de
kosten;
En overwegende dat, voor het
overige, de substantii=~le of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 4 november
1983 door het Hof van Beroep te
Om die redenen, vernietigt het
Bergen gewezen;
bestreden arrest, in zoverre het
----------------1 eiser jegens de openbare partij
veroordeelt in een achtste van het
(1) Europees Hof Rechten van de Mens,
zaak Luedicke, Belkacem en Kor, arrest van aan de rechtspleging in eerste
28 nov. 1978, reeks A, nr. 29, biz. 20, § 48; zie aanleg verbonden kostenbedrag van
Cass., 7 okt. 1968 (A.C., 1968, 142), 16 feb., 2.022 frank; verwerpt de voorziening
20 april en 15 juni 1970 (ibid., 1970, 571, 777 en
971); 14 maart 1972 (ibid., 1972, 662), 19 dec. voor het overige; beveelt dat van dit
1972 (ibid., 1973, 407), 17 sept. 1974 (ibid., 1975, arrest melding zal worden gemaakt
68) en 19 okt. 1976 (ibid., 1977, 21).
op de kant van het gedeeltelijk
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vernietigde arrest; veroordeelt eiser
in zeven achtste van de kosten; laat
het overige achtste ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep tE:)
Brussel.

vaste en ondubbelzinnige voornemen
heeft haar instemming te betuigen met
die beslissing (2). (Artt. 1044 en 1045
Ger.W.)
3' Feitelijke grondslag mist het middel
dat op een onjuiste uitlegging van de
bestreden beslissing berust (3).

25 januari 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui- 4' Geen potestatieve voorwaarde, in de
zin van art. 944 B. W:, is de door de
dende conclusie van de h. Velu, advoschenker aan de begiftigde opgelegde
caat-generaal.
voorwaarde om « dezelfde diensten te
blijven verstrekken en om maandelijks
een staat van zijn ontvangsten en
uitgaven over te leggen ».

Nr. 281

(GEIRNAERT T. DE RYCK, MOENS)
ARREST ( vertaJing)
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN CONCLUSIE VOOR DE EERSTE RECHTER NIET HERNOMEN VOOR DE APPELRECHTER APPELRECHTER NIET VERPLICHT EROP TE
ANTWOORDEN.

2° BERUSTING -

BURGERLIJKE ZAKEN STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - BEGRIP.

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL BERUSTEND OP EEN
VERKEERDE
UITLEGGING
VAN
DE
BESTREDEN BESLISSING GEMIS AAN
FEITELIJKE GRONDSLAG (1).

4° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
SCHENKING - LOUTER POTESTATIEVE
VOORWAARDE - BEGRIP.

1' De

appelrechter behoeft niet te
antwoorden op een voor de eerste
rechter genomen conclusie, waarnaar
een partij enkel verwijst zonder ze
voor de appelrechter te hernemen (1).

(A.R. nr. 6916)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 17 maart 1982
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
oordeelt dat de lening van 800.000 frank
van 2 septemner 1974 was opgenomen in
de tweede lening van 2.500.000 frank die
bij authentieke akte van 14 augustus
1975 was toegestaan, en het aldus beslist
op grond dat « de eerste rechter een
juiste beschrijving en ontleding heeft
gegeven van de verschillende akten ... »;
dat hij erop heeft gewezen dat, bij
onderhandse
overeenkomst
die
up
laatstgenoemde datum tussen de uitlener
en (de verweerders) is gesloten, uitdrukkelijk is gezegd dat de lening van
800.000 frank in de bijkomende lening is
opgenomen »,
terwijl eiseres in haar regelmatig in
hoger beroep opgenomen conclusie
betoogde dat « de eerste rechter ten
onrechte heeft verklaard dat de lening
van 2.500.000 frank de vorige lening van
800.000 frank omvat en vervangt; dat de

2' Stilzwijgende berusting in een rechterlijk beslissing kan enkel worden
afgeleid uit bepaalde en met elkaar l - - - - - - - - - - - - - - - - - overeenstemmende handelingen of
feiten waaruit blijkt dat de partij het
(2) Cass., 15 april 1982, A.R. nr. 6399
(A.C., 1981-82, nr. 479).

(1) Zie Cass., 16 sept. 1980, A.R. nr. 5901
(A.C., 1980-81, nr 36).

{3) Cass., 15 maart 1982, A.R.
(A.C., 1981-82, nr. 412).
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concluderende
partij
dienaangaande
verwijst naar haar conclusie van eerste
aanleg;
dat
gei:ntimeerde
(thans
verweerder) niet bewijst dat de vorige
lening door de tweede is opgeslorpt; dat
de notaris in dat geval zulks zeker in
zijn akte van 14 augustus 1975 zou
hebben vermeld of zeker kwitantie zou
hebben gegeven voor de lening van
800.000 frank »; en eiseres in haar
conclusie van eerste aanleg aanvoerde
dat « de verweerders beweren dat de
lening van 2 september 1974 is opgenomen in de lening van 14 augustus
1975; dat ze daarvan niet het bewijs
leveren en dat notaris Vanderlinden, die
op de hoogte was van de lening van
2 september 1974, zulks zeker in zijn
akte van 14 augustus 1975 zou hebben
vermeld; dat de nieuwe lening alsdan
1.700.000 frank en niet 2.500.000 frank
zou zijn geweest, hetgeen de registratierechten zou hebben verminderd; dat de
verweerders ook een overeenkomst van
14 augustus 1975 overleggen waaruit zou
volgen dat de lening van 800.000 frank
van 2 september 1974 geacht wordt
vervroegd geheel te zijn terugbetaald en
te zijn opgenomen in een akte betreffende een bijkomende lening; dat die
overeenkomst niet ten minste in twee
exemplaren is opgemaakt (artikel 1325
van het Burgerlijk Wetboek) en dat v66r
de
handtekeningen
niet
de
bij
artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek
voorgeschreven vermeldingen staan; dat
dit steeds van te voren door verweerder
voorbereid papier niet kan worden
beschouwd als een kwitantie voor de
lening van 800.000 frank en dat, zoals
hierboven gezegd, de notaris die terugbetaling niet heeft vermeld >>; bovenvermelde gronden van het arrest of enige
andere grond niet antwoorden op dit
omstandig verweer in de conclusie van
eiseres; ze met name niet in aanmerking
nemen dat de eerste lening van 800.000
frank niet in de authentieke akte van
14 augustus 1975 is vermeld en enkel
verwijzen naar de onderhandse akte van
dezelfde dag, terwijl eiseres in haar
conclusie uitdrukkelijk betwistte dat die
akte als bewijs kon gelden; daaruit volgt
dat de beslissing die, op de tegenvordering, van eiseres, voor recht verklaart
dat de lening van 2.500.000 frank de.
lening van 800.000 frank omvat en dat
het terug te betalen kapitaal op 500.000
frank is teruggebracht, behoudens aftrek
van hetgeen op dit bedrag zou zijn terugbetaald, niet regelmatig met redenen is

omkleed, daar ze steunt op gronden die
niet antwoorden op de conclusie van
eiseres :
Overwegende dat het arrest zegt
dat « er is beslist dat de lening van
2.500.000 frank de lening van 800.000
frank omvatte en dat het terug te
betalen kapitaal op 500.000 frank
was teruggebracht, behoudens aftrek van hetgeen op dat bedrag zou
zijn betaald; dat de eerste rechter
een juiste beschrijving en ontleding
heeft gegeven van de verschillende
akten in verband met de lening van
800.000 frank, die bij notariele akte
van 2 september 1974 is toegestaan,
en de lening van 2.500.000 frank die
op 14 augustus 1975 in dezelfde
vorm is verleden; dat het erop
gewezen heeft dat, bij onderhandse
overeenkomst
die
op
laatstgenoemde datum tussen de uitlener en
het echtpaar De Ryck-Moens (thans
verweerders) is gesloten, uitdrukkelijk is gezegd dat de lening van
800.000 frank in de bijkomende
lening is opgenomen >>;
Overwegende dat het arrest met
die overwegingen antwoordt op de
in het middel weergegeven appelconclusie van eiseres;
Overwegende dat de appelrechter
niet diende te antwoorden op de
conclusie die eiseres voor de rechtbank
van
eerste
aanleg
had
genomen en waarnaar ze enkel had
verwezen zonder ze voor het appelgerecht te herhalen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 894, 944, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat de scherrking van 20 augustus 1975, waardoor het
bedrag dat de verweerders moesten
terugbetalen op de op 14 augustus 1975
toegestane lening van 2.500.000 frank op
500.000 frank is teruggebracht, niet was
gedaan onder een potestatieve voorwaarde waardoor wijlen dokter Lefevre
op elk ogenblik door zijn enkele wil de
schenking kon herroepen, op grond dat
de voorwaarde om de aan de verweer-
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ders verleende kwijtschelding van schuld
definitief te maken « hierin bestond dat
(verweerder) an dokter Lefevre dezelfde
diensten zou blijven verstrekken en dat
hij maandelijks een staat van ontvangsten en uitgaven zou overleggen; dat het
geenszins gaat om een !outer potestatieve voorwaarde, zoals wordt aangevoerd; dat het ruimschoots is bewezen
dat ze door de begunstigde in acht is
genomen »,

terwijl, eerste onderdeel, in de voor
eiseres genomen conclusie helemaal niet
was aangevoerd dat de verplichting voor
de eerste verweerder om zijn diensten
voort te zetten aan de kwijtschelding
van schuld een « potestatief » karakter
verleende, doch wel het feit dat de
schenker op elk ogenblik een einde kon
maken aan de diensten van verweerder
en langs deze omweg door de schenking
kon herroepen; « dat uit de context blijkt
dat de verwezenlijking van die voorwaarde niet alleen afhing van de wil van
de begiftigde, doch ook, behoudens schadeloosstelling, van de wil van de
schenker die op elk ogenbik zijn verbintenis kon verbreken en van die diensten
kon afzien en aldus de schenking kon
herroepen; dat zulks genoegzaam blijkt
uit het vervolg van de tekst die luidt als
volgt : om discussies dienaangaande te
vermijden, zal hij me elke maand zijn
staat van ontvangsten voorleggen, enz.;
dat deze bepaling enkel zin heeft als
men aanneemt dat dokter Lefevre zich,
naargelang van de houding van zijn lasthebber, het recht voorbehield om af te
zien van zijn diensten, hetgeen de
herroeping van de kwijtschelding van
schuld tot gevolg had, of beter gezegd,
hetgeen belette dat ze een dadelijke en
werkelijke kwijtschelding werd zoals het
litigieuze geschrift zelf vermeldt; dat het
gaat om een potestatieve voorwaarde
daar de verwezenlijking ervan afhangt
van de wil van de schenker »; en het
arrest, door zich ertoe te beperken t,e
verklaren dat de voorwaarde voor de
schuldkwijtschelding, namelijk dat verweerder dezelfde diensten zou blijven
verstrekken, niet potestatief 7Vas, niet
antwoordt op de omstandige argumentatie betreffende de mogelijkheid die
verweerder had om te verbreken; bijgevolg de beslissing dat de kwijtschelding
van schuld niet zou zijn gedaan onder
een louter potestatieve voorwaarde niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet); bovendien het arrest, door te
verklaren dat in de conclusie van eiseres

zou zijn aangevoerd dat de voorwaarde
dat de eerste verweerder zijn diensten
zou blijven verstrekken, !outer potestatief was, terwijl die conclusie in werkelijkheid niet doelde op die voorwaarde
als zodanig doch op de aan de schenker
gelaten mogelijkheid om te verbreken,
aan de conclusie van eiseres een met
haar bewoordingen onverenigbare betekenis en draagwijdte toekent en bijgevolg de bewijskracht ervan miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek};
tweede onderdeel, elke schenking,
zelfs een onrechtstreekse, waarvan de
uitvoering afhangt van de enkele wil van
de schenker, nietig is (artikel 944 van
het Burgerlijk Wetboek); ten deze vaststand en niet is betwist dat de kwijtschelding van schuld van 20 augustus
1975 was gedaan onder de voorwaarde
dat de eerste verweerder zijn diensten
zou voortzetten, waarbij de schenker
zich echter de mogelijkheid voorbehield
om de uitvoering van die voorwaarde te
beletten door een einde te maken aan de
diensten van verweerder met betaling
van schadevergoeding; met andere
woorden, de verwezenlijking van de
voorwaarde voor de kwijtschelding van
schuld, die door het arrest als een
onrechtstreekse schenking wordt bestempeld, ten slotte afhing van de
goede wil van de schenker die, door de
intrekking van de aan de eerste
verweerder verleende lastgeving, de
schenking
op
elk
ogenblik
kon
herroepen; daaruit volgt dat het arrest
niet, zonder de vooraan in het middel
aangewezen artikelen 894 en 944 van het
Burgerlijk Wetboek te schenden, kon
beslissen dat de kwijtschelding van
schuld van 20 augustus 1975 een geldige
onrechtstreekse schenking was en bijgevolg niet kon zeggen dat het door de verweerders terug te betalen kapitaal op
500.000 frank is teruggebracht, hoewel de
kwijtschelding van schuld was gedaan
onder een voorwaarde waarvan de schenker door zijn enkele wil de verwezenlijking kon beletten :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel door de
verweerders opgeworpen en hieruit
afgeleid dat eiseres een handeling
zou hebben verricht die geldt als
een berusting in de in het middel
bedoelde beslising :
Overwegende dat de ontvanger
van de successierechten oordeelt dat
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de schenking deel uitmaakte van de
nalatenschap van dokter Lefevre, en
dat eiseres, die de rechten voor deze
schenking moest betalen, overeenkomstig artikel 7 van het Wetboek
van
de
successierechten,
bij
dagvaarding van 6 april 1983, tegen
begiftigde verweerders haar verhaal
uitoefende voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel ten einde
de verweerders te horen veroordelen tot betaling aan eiseres van
het bedrag van 576.750 frank dat zij
had uitgegeven;
Overwegende dat die dagvaarding
uitdrukkelijk vermeldde dat eiseres
steeds de geldigheid van die schenking had betwist, dat zij het
bestreden arrest aan het toezicht
van het Hof had onderworpen en
dat de dagvaarding was uitgebracht
onder alle voorbehoud en zonder
enige nadelige erkentenis, met
name onder het meest uitdrukkelijk
voorbehoud van de bij het Hof ingestelde voorziening;
Overwegende dat derhalve die
dagvaarding van de verweerders
voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel niet kan worden
beschouwd als een stilzwijgende
berusting van eiseres in het
bestreden arrest, daar, naar luid van
artikel 1045 van het Gerechtelijk
Wetboek, een dergelijke berusting
aileen kan worden afgeleid uit
bepaalde en met elkaar overeenstemmende handelingen of feiten
waaruit blijkt dat de partij het vaste
voornemen heeft haar instemming
te betuigen met de gewezen beslissing;

dokter Lefevre zou blijven verstrekken en dat hij maandelijks
een staat van ontvangsten en
uitgaven zou overleggen ... »;
Dat daaruit niet volgt dat het hof
van beroep zou hebben geoordeeld
dat de verplichting voor verweerder
om zijn diensten voort te zetten aan
de kwijtschelding van de schuld een
potestatief karakter zou hebben
verleend, en dat die grond evenmin
impliceert dat het hof van beroep
van mening zou zijn geweest dat het
niet ging om een door dokter
Lefevre opgelegde voorwaarde;
Dat het middel, dat op een
onjuiste uitlegging van de bestreden
beslissing berust, in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest,
anderzijds,
antwoordt
op
de
conclusie van eiseres volgens welke
de voorwaarde waaraan de schenking was onderworpen, louter potestatief was; dat de door de schenker
aan de begiftigde opgelegde voorwaarde om dezelfde diensten te
blijven verstrekken en om maandelijks een staat van zijn ontvangsten
en van zijn uitgaven over te leggen,
niet potestatief is in de zin van
artikel 944 van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat de
schenking niet was gedaan onder
een louter potestatieve voorwaarde,
doch
onder
een
voorwaarde
Dat de grond van niet-ontvanke- waarvan
de schenker de verwezenlijkheid niet kan worden aange- lijking niet door zijn enkele wil kon
nomen;
beletten;
Over het middel
Dat het onderdeel niet kan
Wat het eerste onderdeel betreft : worden aangenomen;
Overwegende dat het arrest, enerzijds, zegt « dat de vermindering
van het terug te betalen bedrag was
onderworpen aan een voorwaarde
waarvan appellante de geldigheid
Om die redenen, verwerpt de
betwist; dat ze hierin bestond dat voorziening; veroordeelt eiseres in
De Ryck dezelfde diensten aan de kosten.
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26 januari 1984 - 1• kamer - Voor- 2o De woorden « indien hij gemeend had
..., zou hij niet hebben nagelaten ... »
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit en « het is waarschijnlijk », die voorkomen in de redenen van een rechterGelijkluidende conclusie van de h.
lijke beslissing, drukken naar gelang
Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
van de context twijfel of zekerheid uit
mrs. De Bruyn en Bayart.
(2).
3° Regelmatig met redenen omkleed is

het vonnis dat, door te steunen op
bepaalde vaststellingen en overwegingen, de daarmee strijdige of andere
bij conclusie aangevoerde gegevens
verwerpt en dat de redenen opgeeft
waarop het zijn beslissing doet
steunen (3).

Nr. 282
1•

KAMER -

26 januari 1984

1° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - ONDERZOEK VAN DE GROND
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID ONAFSCHEIDBAAR VAN HET ONDERZOEK VAN HET
MIDDEL- GROND VAN NIET-ONTVANKEL!JKHEID NIET AANNEEMBAAR.

(AUCHET T. CLOES, SECOND!)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6965)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 20 januari 1983
in hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik;

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN MENING VAN DE RECHTER WAARUIT TW!JFEL
OF ZEKERHEID BLIJKT- NAAR GELANG VAN
DE CONTEXT.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN CONCLUSIE
VONNIS DAT, DOOR TE
STEUNEN OP BEPAALDE VASTSTELLINGEN EN
OVERWEGINGEN, DAARMEE STRIJDIGE OF
ANDERE BIJ
CONCLUS!E AANGEVOERDE
GEGEVENS VERWERPT EN DE REDENEN
OPGEEFT WAAROP HET ZIJN BESLISSING
DOET
STEUNEN
REGELMATIG
MET
REDENEN OMKLEED VONNIS.

1o Niet aanneembaar is de grand van
niet-ontvankelijkheid, die tegen een
middel is opgeworpen met een beroep
op schending van de regels inzake de
bedongen erfdienstbaarheid en hieruit
afgeleid dat de rechter van de regels
inzake de bij de wet gevestigde
erfdienstbaarheid toepassing heeft gemaakt, daar bij het onderzoek van de
grand van niet-ontvankelijkheid dient
te worden nagegaan of de rechter op
de hem voorgelegde feiten wettig
toepassing heeft kunnen maken van
de rechtsnorm op grand waarvan hij
zijn beslissing verantwoordt (1).

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de
Grondwet, 640 en 702 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat een zekere Fabry bij notariiHe
akte van 3 augustus 1952 ten laste van
goederen waarvan hij eigenaar bleef en
ten behoeve van die welke hij aan eiser
verkocht, namelijk een huis en een tuin,
een erfdienstbaarheid van overgang had
gevestigd om de toegang tot de tuin en
tot de straat mogelijk te maken, maar
zich voorts, ten behoeve van de goederen
die van hem bleven, een recht van
overgang had voorbehouden over het
gedeelte van de grond tussen het
verkochte huis en de straat; eiser in zijn
conclusie heeft betoogd dat de verweerders, door van de erfdienstbaarheid
gebruik te willen maken om er motorvoertuigen te doen passeren, niet alleen
geen rekening hielden met de titel
waarbij ze was gevestigd, maar ook de
toestand van zijn goed verzwaarden,

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

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

(2) Zie Cass., 27 feb. 1974 (A.C., 1974, 716);
30 okt. 1974 (ibid., 1975, nr. 284); 13 nov. 1980,
A.R. nr. 6170, en 19 maart 1981, A.R. nr. 6266
(ibid., 1980-81, nrs. 160 en 416).

(1) Zie Cass., 1 feb. 1982, A.R. nr. 6480
(A.C., 1981-82, nr. 328).

(3) Zie Cass., 23 juni 1983, A.R. nr. 6807
(A.C., 1983, nr. 593).
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onder aanvoering, enerzijds, « dat niet
kan worden ontkend dat er feitelijke
verzwaring is in deze zin dat de
erfdienstbaarheid was verleend aan de
verkoper en dat er thans gebruik van
wordt gemaakt door de (verweerders) en
hun gezin, maar ook door huurders die
dus derden bij de overeenkomst zijn,
hetgeen het rustig en ongestoord genot
van (eiser) in het gedrang zal brengen >>,
en, anderzijds, dat de erfdienstbaarheid
was gevestigd voor een erf dat slechts
uit twee huizen met een boomgaard
bestond, zodat ze tot 1981 enkel was
gebruikt voor de doorgang van voetgangers, karren en paarden, maar dat de
verweerders de bestemming van dat erf
hadden gewijzigd door er drie garages
op te bouwen; het vonnis beslist dat de
overeenkomst van 3 augustus 1952 niet
verbiedt om op de wederkerig vedeende
erfdienstbaarheden motorvoertuigen te
gebruiken, op de volgende gronden :
« Voor het opsporen van de werkelijke
bedoeling van de partijen biedt de tekst
van de overeenkomst geen steun. Integendeel, wegens het stilzwijgen van de
akte kan als volgt worden geredeneerd :
had Fabry, die andere onroerende
goederen romdom de gemeenschappelijke binnenplaats had en die ze insloot
door aan gei:ntimeerde te verkopen, er
belang bij om al die onroerende
goederen elke toegang per auto te
ontzeggen, terwijl die gemeenschappelijke binnenplaats het mogelijk maakt
er met wagens te maneuvreren en
ze te parkeren? Indien gei:ntimeerde
het essentieel had geacht de doorgang van wagens te verbieden, zou
hij niet hebben nagelaten zulks in de
akte te doen opnemen ... en het lijkt
waarschijnlijk dat Fabry niet zou
hebben aangenomen. De overeenkomst
verleent wederkerig een recht van
overgang. Ze heeft daarop geen enkele
beperking gesteld. Door op dit recht van
overgang beperkingen te stellen, zou aan
de overeenkomst iets worden toegevoegd
en zou de normale exploitatie van een
geheel van onroerende goederen in een
stad worden belet >>,

terwijl, eerste onderdeel, de overwegingen van het vonnis in verband met
het belang dat de verkoper zou hebben
gehad om de goederen waarvan hij eigenaar bleef, elke toegang per auto te
ontzeggen en in verband met zijn houding voor het geval dat eiser hem zulks
zou hebben gevraagd, hypothetisch of
althans dubbelzinnig zijn, aangezien op
grand ervan niet kan worden vastgesteld

of ze een dubitatieve mening van de
rechter dan wel een zekerheid te kennen
geven; daaruit volgt dat de appelrechters,
door op die overwegingen te steunen om
te beslissen dat het vanaf de vestiging
van de erfdienstbaarheden niet zou
zijn uitgesloten dat ze konden worden
gebruikt voor de doorgang van motorvoertuigen, hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleden (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, geen enkele overweging van het vonnis antwoordt op het
verweer van eiser dat het gebruik van de
litigieuze erfdienstbaarheid voor de doorgang van motorvoertuigen de toestand
van zijn goed zou verzwaren; daaruit
volgt dat het vonnis, door niet te
antwoorden op dit verweer, evenmin
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, hij die een recht van
erfdienstbaarheid heeft, daarvan, naar
luid van artikel 702 van het Burgerlijk
Wetboek, gebruik moet maken overeenkomstig zijn titel, « zonder aan het
dienstbare erf of aan het heersende erf
een verandering te mogen aanbrengen
waardoor de toestand van het eerstgenoemde zou worden verzwaard >>; de
appelrechters beslissen dat een gebruik
van de erfdienstbaarheid voor de doorgang van motorvoertuigen een gebruik
overeenkomstig haar titel zou blijven,
zonder na te gaan of dit nieuwe gebruik
de toestand van het dienstbare erf niet
zou verzwaren; daaruit volgt dat het
vonnis niet naar recht is verantwoord
(schending van de artikelen 640, inzonderheid derde lid, en 702 van het Burgerlijk Wetboek) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen
het middel opgeworpen en hieruit
afgeleid dat de appelrechter, na te
hebben geantwoord op de conclusie
van eiser betreffende de bedongen
erfdienstbaarheid, geen uitspraak
doet op grond van artikel 702 van
het Burgerlijk Wetboek maar op
grond van de artikelen 682 tot 685
van dit wetboek betreffende de
wettelijke erfdienstbaarheid van
uitweg, zodat het middel, dat enkel
is afgeleid uit de schending van de
artikelen 640, 702 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet en
dat bovendien aileen maar kritiek
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overwegingen van het vonnis betreffende de omvang en de wijze van
uitoefening
van
de
bedongen
erfdienstbaarheid, niet ontvankelijk
is omdat het geen betrekking heeft
op het geschil waarover de rechter
uitspraak heeft gedaan en in elk
geval gericht is tegen ten overvloede
gegeven overwegingen van de
bestreden beslissing :
Overwegende dat bij het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden nagegaan
of de appelrechter op de hem voorgelegde feiten wettig toepassing
heeft kunnen maken van de rechtsnorm op grond waarvan hij zijn beslissing verantwoordt;
Dat dit onderzoek onafscheidelijk
is van het onderzoek van het
middel, zodat de grond van nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Over het middel :
Wat het eerste onderqeel betreft :
Overwegende dat eiser verwijst op
het hypothetisch of althans dubbelzinnig karakter van de bewoordingen die het vonnis gebruikt om te
beslissen dat de verkoper Fabry, in
wiens rechten de verweerders zijn
getreden, nooit heeft afgezien van
de mogelijkheid om per wagen
toegang te hebben tot de gebouwen
waarvan hij eigenaar bleef;
Overwegende dat het vonnis, op
de vraag of « Fabry », die andere
onroerende goederen romdom de
binnenplaats had, er belang bij had
om al die onroerende goederen elke
toegang per auto te ontzeggen,
terwijl
die
gemeenschappelijke
binnenplaats het mogelijk maakt er
met wagens te maneuvreren en ze
te parkeren », antwoordt dat
« indien (eiser) het essentieel had
geacht de doorgang van wagens te
verbieden, hij niet zou hebben nagelaten zulks in de akte te doen
opnemen en het waarschijnlijk is
dat Fabry niet zou hebben aangenomen »;

Overwegende dat uit hun context
blijkt dat de in het middel bekritiseerde bewoordingen geen dubitatieve mening weergeven; dat uit het
geheel van voormelde overwegingen
en vaststellingen volgt dat de rechters hebben beslist dat, gelet op het
belang dat de toegang van de voertuigen tot de gebouwen voor elk van
hen had, de partijen bij de overeenkomst tot vestiging van de erfdienstbaarheid van overgang nooit de
bedoeling hebben gehad om op die
erfdienstbaarheid de beperking te
stellen waarop eiser zich thans wil
beroepen;
Dat het onderdeel uitgaat van een
onjuiste uitlegging van het vonnis
en dus feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede en derde onderdee! samen betreft :
Overwegende dat eiser in zijn
appelconclusie betoogde dat het
gebruik van de doorgang door
motorvoertuigen een uitbreiding
was van het bij de vestiging van de
erfdienstbaarheid verleende recht
daar, op dat tijdstip, het goed, dat
later door Fabry aan de verweerders
is verkocht, slechts bestond uit twee
woonhuizen met boomgaard, zodat,
tot 1981, de doorgang enkel is
gebruikt door voetgangers, karren
en paarden; dat de verweerders, die
aan hun erf een nieuwe bestemming
hebben gegeven door er drie
garages op te bouwen, thans
niet zonder de bepalingen van
artikel 702 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden, kunnen eisen
dat de voorwaarden in de titel tot
vestiging van de erfdienstbaarheid
enkel in hun voordeel worden gewijzigd;
Overwegende dat het vonnis enerzijds vaststelt dat de gemeenschappelijke binnenplaats waarrond de
onroerende goederen zijn opgetrokken, het reeds v66r de bouw van
de garages mogelijk maakte er met
voertuigen te maneuvreren en ze te
parkeren en anderzijds oordeelt dat
« door op het recht van overgang
beperkingen te stellen, de normale
exploitatie van een geheel van
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handel, krachtens art. 55, i, Handelonroerende goederen in een stad
spraktijkenwet, de staking moet
zou worden belet »;
bevelen als hij het bestaan ervan vastOverwegende dat het vonnis, met
stelt, is het feit dat een bediende van
die vaststellingen en overwegingen,
een verzekeringsmaatschappij, nadat
de andere of tegengestelde feitelijke
deze haar werkzaamheden heeft
gegevens die eiser aanvoerde,
geeindigd en haar verzekeringsportefeuille aan een derde heeft afgestaan,
verwerpt en opgeeft om welke
getracht heeft de clienteel van zijn
redenen het beslist dat de doorgang
vroegere werkgever voor zich te
van motorvoertuigen de toestand
winnen door het verspreiden van
van
het dienstbare
erf niet
misleidende omzendbrieven en door
verzwaart;
gebruik te maken van inlichtingen uit
Dat het vonnis aldus antwoordt op
handelsdocumenten waarover hij niet
wettig mocht beschikken.
de in het middel vermelde conclusie
en de beslissing naar recht verant2° De voorzitter van de rechtbank van
woordt;
koophandel, rechtdoende in het kader
Dat geen enkel van de onderdelen
van art. 55 Handelspraktijkenwet, kan
kan worden aangenomen;
verbodsmaatregelen voorschrijven die

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 januari 1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en Draps.

enkel willen beletten dat de vastgestelde tekortkomingen voortduren en
dat de tekortkomingen die werden
begaan door middel van publiciteit;
geen nadelige gevolgen meer hebben,
zelfs nadat de staking ervan is
bevolen; wegens hun nauwkeurigheid
en beperktheid zijn die maatregelen
geen algemene en volstrekte belemmering van het recht van vrije mededinging en doen zij ten voordele van
derden geen monopoliesituatie ontstaan (1).

T.

«

(LABOUREUR
MERCURE " N.V., MR. VAN RUTTEN Q.Q.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6978)

Nr. 283
1e KAMER - 26 januari 1984

1° ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 17 december
1982 door het Hof van Beroep te
Luik gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 54, 55, meer
bepaald litterae b en i, 58 van de wet
van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, 544, 1101, 1107, 1108, 1134 van
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG - ON- het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, alsmede van het algemeen
GEOORLOOFDE MEDEDINGING - HANDELSrechtsbeginsel dat aan een ieder contracPRAKTIJKEN- WET VAN 14 JULI 1971, ART. 55
tuele vrijheid, vooral het recht op vrije
VERBODSMAATREGEL BEVOEGDHEID
mededinging, verleent,
VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK
doordat het arrest, dat trouwens het
VAN KOOPHANDEL- OMVANG.
bestaan vaststelt van daden waardoor
1o Een tekortkoming waarvan de v o o r - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - zitter van de rechtbank van koop(1) Zie Cass., 26 nov. 1976 (A.C., 1977, 347).
- HANDELSPRAKTIJKEN- WET VAN 14 JULI
1971, ARTT. 54 EN 55, i - MET DE EERLIJKE
HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD - BEGRIP.
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eiser opzettelijk bij de clienteel verwarring heeft gesticht tussen hem en de failliete vennootschap, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Leroux et Cie, en de staking ervan
beveelt, de bevestiging uitspreekt van de
beroepen beslissing volgens welke eiser
elk contact met de clienten van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leroux en Cie moet staken en
die de aanplakking van die beschikking
beveelt, op de enkele grand dat « (die
aan eiser) opgelegde staking( ... ) normaal
tot doel heeft hem het ongeoorloofd
profijt uit de door hem gestichte verwarring te ontnemen »,

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 55 van de wet van 14 juli 1971, de
rechter de staking van een daad slechts
kan bevelen als hij vaststelt dat die daad
een tekortkoming is aan de bepalingen
die in dit artikel worden opgesomd; hij,
om de gevolgen van de door hem vastgestelde tekortkomingen te doen ophouden,
slechts de bekendmakingen bedoeld in
artikel 58 van de wet van 14 juli 1971
kan bevelen en niet de staking van
andere daden dan die welke hij als
onrechtmatig beschouwt; hij bovendien
niet bevoegd is om uitspraak te doen
over de vergoeding van de schade van
degene die de staking vordert; bijgevolg
het arrest, dat beveelt alle contacten met
de clienten van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Leroux en Cie te staken, zonder vast te
stellen dat ze op zichzelf, in omstandigheden waarbij iedere verwarring is
uitgesloten, tekortkomingen zouden zijn
aan de in artikel 55 van de wet van
14 juli 1971 opgesomde bepalingen, en
integendeel die maatregel rechtvaardigt
op de enkele grand dat hij tot doel heeft
eiser het ongeoorloofd profij t uit de
gestichte verwarring te ontnemen, de
bevoegdheden
overschrijdt
van
de
rechter over de rechtsvordering tot
staking (schending van artikel 55 van de
wet van 14 juli 1971); het arrest bovendien een miskenning inhoudt van het
beginsel van het recht op vrije mededinging dat enkel kan worden beperkt door
het bestaan van gelijke rechten bij
anderen en niet door een aan een derde
verleende monopoliesituatie (schending
van het in het middel vermeld algemeen
rechtsbeginsel); de beslissing tot bekendmaking van die onwettige beschikking
aan dezelfde onwettigheid lijdt (scherrding van alle bepalingen en van het algemeen rechtsbeginsel waarvan sprake is
i.n het middel);

tweede onderdeel, eiser in zijn
verzoekschrift
van
hager
beroep
aanvoerde dat « het niet mogelijk is elk
contact met de clienten van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leroux te verbieden, hetgeen
zou neerkomen op het vestigen van een
monopolie in strijd met het beginsel van
de handelsvrijheid », en in zijn appelconclusie dat, « als (eiser) geen enkele met
de eerlijke handelsgebruiken strijdige
daad verricht, er geen enkele reden
bestaat om hem te verbieden met de
vroegere clienten van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leroux contacten te hebben, zulks
krachtens het beginsel van de vrije
mededinging; door te redeneren zoals de
eerste rechter heeft gedaan, ten onrechte
aan (de eerste verweerster) een monopoliesituatie wordt verleend »; het arrest in
geen enkele overweging antwoordt op dit
verweermiddel waarin machtsoverschrijding wordt aangevoerd; het bijgevolg
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het beroepen
vonnis de toedracht van de zaak
uiteenzet in bewoordingen die niet
worden bekritiseerd door eiser; dat
het arrest, op basis van de aldus
uiteengezette feiten, vaststelt dat,
kort nadat verweerster voor het
bedrag van 6.000.000 frank de verzekeringsportefeuille, zijnde het actief
van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Leroux
en Cie, had verkregen,
eiser
bedrieglijk getracht heeft de clienteel van die vennootschap voor
zich te winnen door het verspreiden
van misleidende omzendbrieven en
door gebruik te maken van inlichtingen uit handelsdocumenten waarover hij niet wettig mocht bee
schikken;
Overwegende
dat het arrest
beslist dat al die handelingen samen
tekortkomingen
zijn
waarvan,
krachtens artikel 55 van de wet van
14 juli 1971, de voorzitter van de
rechtbank
van
koophandel
de
staking moet bevelen wanneer hij
het bestaan ervan vaststelt;
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Overwegende dat eiser aan de
appelrechter verwijt de hem bij dat
artikel 55 toegekende bevoegdheden
te hebben overschreden door hem
<< elk contact met de clienten van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Leroux en Cie >>
te verbieden, zonder vast te stellen
in welk opzicht het werven van
clienten, in omstandigheden waarbij
elke verwarring is uitgesloten,
strijdig zou zijn met de eerlijke
handelsgebruiken, en door aan het
aldus uitgesproken verbod de draagwijdte van een vergoedingsmaatregel toe te kennen met de overweging dat het << tot doel heeft (eiser)
het ongeoorloofd profijt uit de aldus
gestichte verwarring te ontnemen »;
Overwegende dat de ene grond
van een beslissing door de andere
grond moet worden uitgelegd; dat
het arrest, met bevestiging van het
beroepen vonnis,
enerzijds de
staking beveelt van de handelswerkzaamheden van eiser onder de benaming << Bureau d'assurances
Leroux » of onder elke benaming
waarbij de naam « Leroux » wordt
gebruikt, << daar het gebruik van die
naam ten deze tot gevolg, zo niet tot
doel, had verwarring te stichten »,
en anderzijds eiser verbiedt gedurende twee jaar handelswerkzaamheden uit te oefenen op het adres
Blondenlaan 39, zetel van de failliete vennootschap Leroux et Cie, of
op elke andere plaats van die laan »,
met dien verstande dat het uitsluitend om de litigieuze handelswerk·
zaamheden gaat, namelijk de werkzaamheden die precies dezelfde zijn
als die van de failliete personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid »;
Dat bovendien aq.n eiser wordt
bevolen om elk contact met de
clienten van die vennootschap te
staken, welke maatregel << tot doel
heeft hem het ongeoorloofd profijt
uit de door hem gestichte verwarring te ontnemen »;
Overwegende dat de aldus voorgeschrevcn verbodsmaatregelen enkel
willen beletten dat de vastgestelde

tekortkomingen voortduren en dat
de tekortkomingen die werden begaan door middel van publiciteit,
geen
nadelige
gevolgen
meer
hebben, zelfs nadat de staking
ervan is bevolen;
Overwegende dat die maatregelen,
wegens hun nauwkeurigheid en
beperktheid, geen algemene en
volstrekte belemmering zijn van het
recht van vrije mededinging en ten
voordele van derden geen monopoliesituatie doen ontstaan;
Dat de appelrechter, door ze te
bevelen, de grenzen van zijn
bevoegdheden niet heeft overschreden; dat hij, door de draagwijdte ervan te omschrijven, zijn
beslissing naar recht verantwoordt·
'
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

I

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechter,
nu hij oordeelt dat de aan eiser
verweten daden tekortkomingen
zijn als bedoeld in artikel 55 van de
wet van 14 juli 1971 en beslist dat
daaraan een einde dient te worden
gemaakt, niet meer behoefde te
antwoorden op het in het middel
weergegeven verweer, daar dit
verweer niet meer ter zake dienend
was wegens de vaststellingen in zijn
beslissing;
Wat het onderdeel
worden aangenomen;

niet

kan

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 januari 1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Draps en Simont.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING BEDRIJFSBELASTING BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN - SOMMEN
BESTEED AAN DE AFLOSSING OF HERSTELLING VAN HYPOTHEEKLENINGEN GESLOTEN
VOOR HET BOUWEN, AANKOPEN OF HET
VERBOUWEN VAN EEN WONING - WONING
GELIJKGESTELD MET EEN SOCIALE WONING
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN HET
HOF VAN BEROEP - GRENZEN.

Het hof van beroep mag niet, al was het
op verslag van een gerechtelijk
deskundige, zelf beslissen over de
waarde van een waning en evenmin
over de kwalificatie als " waning
gelijkgesteld met een sociale waning »,
wanneer het uitspraak doet over het
hager beroep van een belastingplichtige die van zijn bedrijfsinkomsten
niet de
sommen
heeft mogen
aftrekken die hij heeft besteed aan de
aflossing of de herstelling van een
hypotheeklening voor de aankoop, het
bouwen of verbouwen van die waning.
(Artt. 54, 3°, 56, § 2, en 57 W.I.B.; art. 46
K.B. van 4 maart 1965; art. 8 K.B. van
10 aug. 1967.)

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. VAN DESSEL)
ARREST

(A.R. nr. F 1111 N)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 28 december
1982 door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 56, § 2, en 278 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, artikel 46 van het koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, de artikelen 49 en 54 van de Huisvestingscode,
artikel 5 van het koninklijk besluit van
20 april 1959 houdende uitvoering van de
wet van 8 maart 1954 strekkende tot de
bevordering van de bouw, de aankoop of
de
verbouwing
van
middelgrote
woningen, en de artikelen 8 en 9 van het

koninklijk besluit van 10 augustus 1967,
zoals gewijzigd door het koninklijk
besluit van 17 februari 1975, genomen in
uitvoering van de wet van 28 mei 1948,
zoals deze herhaaldelijk werd gewijzigd
en inzonderheid bij wet van 24 maart
1967, betreffende de toekenning van de
staatswaarborg voor goede afloop op de
terugbetaling van hypothecaire leningen
die
toegestaan worden
voor
het
aankopen of voor het bouwen van volkswoningen, kleine landeigendommen of
daarmede gelijkgestelde woningen,
doordat het Hof van Beroep te
Antwerpen zich bevoegd verklaart om, in
het kader van artikel 278 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
te oordelen over het al dan niet vervuld
zijn van de in artikel 56, § 2, van
hetzelfde wetboek gestelde voorwaarden
met betrekking tot de verkoopwaarde
van een woning en daartoe een deskundige aanstelt om voormelde waarde te
schatten, omdat wordt geoordeeld dat
nergens bepaald wordt hoe de verkoopwaarde van een middelgrote woning,
waarvoor geen staatswaarborg werd
aangevraagd, wordt vastgesteld, noch
hoe de waarde van een met een sociale
woning gelijkgestelde woning moet
worden bepaald en omdat niet kan
aanvaard worden dat de expertise van
het kredietorganisme tegenstelbaar zou
zijn aan de ontlener evenmin als zou
kunnen worden dat de verklaring inzake
de verkoopwaarde, bedoeld in artikel 46
van het koninklijk besluit tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, uitgaande van de verzekeraar,
zonder recht op tegenspraak vanwege de
ontlener zou gelden,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 56,
§ 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, ter bepaling van de criteria
die moeten aangewend worden om uit te
maken of voor de toepassing van de
fiscale wet een woning zal beschouwd
worden als een middelgrote, respectievelijk een met een sociale woning gelijkgestelde woning, uitdrukkelijk verwijst
naar de Huisvestingscode en, impliciet,
naar de daarmede in verband staande en
in het middel vermelde koninklijke
besluiten, derwijze dat voor dit onderscheid bepalend zijn de verkoopwaarde
van de woning, vastgesteld volgens de in
voormelde koninklijke besluiten voorziene procedure van expertise uitgevoerd
door het kredietorganisme en waarvan
het resultaat door middel van het attest
bedoeld in artikel 46 van het koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek
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van de Inkomstenbelastingen wordt
medegedeeld aan de lener-belastingplichtige, tevens bindend is bij de toepassing
van voormeld artikel 56, § 2, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en derwijze dat het hof van beroep zetelend in fiscale zaken onbevoegd is om, in
het kader van artikel 278 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
deze venale waarde te herzien; zodat,
door aan te nemen dat de overeenkomstig de Huisvestingscode vastgestelde verkoopwaarde in fiscale zaken
niet tegenstelbaar, noch bindend is,
vermits nergens bepaald wordt hoe die
waarde moet worden vastgesteld en deze
derhalve wel kan herzien worden in een
fiscale procedure, het hof van beroep de
in het middel aangehaalde wettelijke en
reglementaire beschikkingen miskent;
tweede onderdeel, het geschil nopens
de verkoopwaarde van de waning een
betwisting is die naar haar aard, voorwerp en juridische grondslag, het kader
van de fiscale procedure te buiten gaat,
omdat zulkdanig geschil slechts het voorwerp zou kunnen uitmaken van een
procedure waarin het kredietorganisme
als partij optreedt, hetgeen in het fiscaal
geding niet het geval is, noch kan zijn;
zodat het Hof van Beroep te Antwerpen,
door deze betwisting aan zich te trekken,
zijn bevoegdheid, zoals omschreven bij
artikel 278 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, heeft overschreden:

Overwegende dat artikel 54 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt : « Van het totale
bedrijfsinkomsten worden afgetrokken ... 3° de sommen besteed tot
aflossing of herstelling van hypothecaire leningen gesloten voor het
bouwen, het verwerven of het
verbouwen van een gebouwd onroerend goed en gewaarborgd door een
tijdelijke verzekering bij overlijden
met afnemend kapitaal >>;
Dat, ingevolge artikel 56, § 2, van
hetzelfde wetboek, de aftrek van
aan de aflossing of aan de herstelling van hypotheekleningen bestede
sommen, als bedoeld in artikel 54,
3°, slechts in de volgende gevallen
wordt toegestaan : << 1o de lening
heeft tot voorwerp de aankoop, het
bouwen of het verbouwen van een ...
woning die (met een sociale woning)

gelijkgesteld is krachtens de Huisvestingscode; 2o de lening heeft tot
voorwerp het kopen, het bouwen of
het verbouwen van een woning die
als middelgroot wordt beschouwd
krachtens de Huisvestingscode ... >>;
Overwegende dat verweerder stelt
dat het ten deze gaat om een
woning die gelijkgesteld is met een
sociale woning;
Overwegende dat artikel 57 van
hetzelfde wetboek luidt
<<
de
Koning bepaalt de voorwaarden en
regelen van toepassing van artikel 54, 2° en 3° >>;
Dat het koninklijk besluit van
4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen in artikel 46 bepaalt
<< Sommen die besteed zijn aan de
aflossing of herstelling van hypotheekleningen gesloten voor het
bouwen, het aankopen of het
verbouwen van een gebouwd onroerend goed en gewaarborgd door een
tijdelijke verzekering bij overlijden
met afnemend kapitaal, zijn van de
totale bedrijfsinkomsten slechts aftrekbaar ... voor zover de belastingplichtigen het bewijs van de betaling
van gezegde sommen voorleggen, zomede een attest waarvan het model
door de minister van Financien of
zijn gedelegeerde wordt vastgesteld,
waarbij de verzekeraar : a) bevestigt
dat het verzekeringscontract en het
leencontract aan de in artikel 56 van
hetzelfde wetboek gestelde voorwaarden voldoen ... >>;
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 10 augustus 1967 betreffende het verlenen van de staatswaarborg voor goede afloop op de
terugbetaling
van
hypothecaire
leningen die toegestaan worden voor
het aankopen of voor het bouwen
van volkswoningen, kleine landeigendommen of daarmede gelijkgestelde woningen, in artikel 8
bepaalt : << De leningsorganismen
ramen de waarde van het goed voor
de aankoop of de bouw waarvan de
lening wordt aangevraagd. Zij
bepalen er de verkoopwaarde van
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en, eventueel, de werkelijke of ge- Nr. 285
raamde kostprijs, grond inbegrepen,
wanneer het een bouwverrichting
betreft »;
1"

KAMER -

27 januari 1984

Overwegende dat uit wat vooraf- 1° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT
gaat, inzonderheid uit de bewoorBEPERKING VAN DE PACHTPRIJZEN
dingen « Huisvestingscode » in
DRAAGWIJDTE - BESLISSING GESTEUND OP
artikel 56, § 2, 1o en 2°, van het
DE FEITELIJKE GEGEVENS DAT DE GRONDEN
VAN EEN BLOEMISTERIJ GEEN LANDBOUWW etboek van de InkomstenbelasGRONDEN ZIJN EN DERHALVE GEEN BEPERtingen, « een attest waarvan het
KING VAN DE PACHTPRIJS OP DIE GRONDEN
model
door
de
minister van
KAN WORDEN TOEGEPAST WETTIGE
Financien of zijn gedelegeerde
BESLISSING.
wordt vastgesteld, waarbij de verzekeraar ... bevestigt ... » in artikel 46
van het koninklijk besluit tot uitvoe· 2° HUUR VAN GOEDEREN- PACHTBEPERKING VAN DE PACHTPRIJZEN ring van dat wetboek en « leningsorDRAAGWIJDTE - BESLISSING GESTEUND OP
ganismen ramen » en « bepalen er
DE
FEITELIJKE
GEGEVENS
DAT
DE
de verkoopwaarde van » in artikel 8
VERPACHTE GEBOUWEN VAN EEN BLOEMISvan het koninklijk besluit van
TERIJ NIET VALLEN ONDER DE PACHTPRIJS10 augustus 1967, blijkt dat - om
BEPERKING - WETTIGE BESLISSING.
uit te maken of, met het oog op de
aftrek van sommen besteed aan de 1° De feitenrechter die vaststelt dat de
verpachte gronden voorzien zijn van
aflossing of herstelling van hypotheeen belangrijke infrastructuur voor
caire leningen, gewaarborgd door
onder meer irrigatie en besproeiing,
een
tijdelijke
verzekering
bij
dat de gronden in een bloemisterij niet
overlijden met afnemend kapitaal,
gelijk te stellen zijn met de gewone
het onderwerpelijk onroerend goed
landbouwgronden en dat er aan die
gronden vee] meer zorg en behandegelijkgesteld is met een sociale
ling dient te worden besteed, kan uit
woning -, het hof van beroep niet
die vaststellingen wettig afleiden dat
zelf, zij het op verslag van een
de gronden van die bloemisterij geen
gerechtelijke deskundige, over de
landbouwgronden zijn als bedoeld bij
waarde van de woning en de kwalihet koninklijk besluit van 13 maart
ficatie « woning gelijkgesteld met
1970 waarvoor de provinciale pachtprijeen sociale woning », kan beslissen;
zencommissie een coiHficient heeft
Dat het middel gegrond is;

vastgesteld en dat, bij ontstentenis van
vastgestelde coefficient, geen beperking van de pachtprijs op die gronden
kan worden toegepast (1).
2" De

feitenrechter die wettig heeft
beslist dat de gronden van een bloemisterij niet onder de wettelijke pachtOm die redenen, vernietigt het
prijsbeperking vallen, kan de pachtbestreden arrest; beveelt dat van dit
prijsbeperking oak wettig uitsluiten
arrest melding zal worden gemaakt
voor de gebouwen, op grand van de
op de kant van het vernietigde
vaststellingen dat part1jen een pachtarrest; houdt de kosten aan en laat
overeenkomst hebben gesloten betrefde beslissing daaromtrent aan de
fende " een bloemisterij met afhankefeitenrechter over; verwijst de zaak
lijkheid », dat « beglazing, irrigatie en
besproeiing en niet in het minst
naar het Hof van Beroep te Gent.
verwarming op het bedrijf aanwezig
27 januari 1984 - 1• kamer - V o o r - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - zitter en verslaggever : de h. Janssens,
(1) en (2) Cass., 27 sept. 1974 (A.C., 1975,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende 128); 19 sept. 1975 (ibid., 1976, 49); 31 maart
1978
(ibid., 1978, 865); verge!. Cass., 6 juni 1975
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene(A.C., 1975, 1064).
raal.
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zijn » en van de beoordeling " dat het
woonhuis slechts een accessorium is "•
dat " de gebouwen van een bloemisterij, inzonderheid de serres, niet
gelijk te stellen zijn met een gewoon
landbouwbedrijf », " in een bloemisterij, grand en gebouwen trouwens als
een geheel te beschouwen zijn,
waarbij de uitrusting grotendeels (bv.
irrigatie en besproeiingsinstallaties)
voor beide dienstig is » en het woonhuis tot de uitbating behoort (2).
(STOCKX, BOSMAN T. VAN DE CAPELLE-VINCKE)
ARREST

(A.R. nr. 3923)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 23 juni 1982 in
hager beroep door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2, 3, 5 van de wet
tot beperking van de pachtprijzen vervat
in artikel III van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het
recht van verkoop ten gunste van de
huurders van landeigendommen, en 14
van het koninklijk besluit van 13 maart
1970 betreffende de provinciale pachtprijzencommissies,
doordat het bestreden vonnis, na « met
de eerste rechter " « vastgesteld " te
hebben « dat de partijen het erover ,
eens zijn « dat het ter zake om een landpacht ging " en « dat het inderdaad ook
zo was "• de door de eisers ingestelde
vordering tot terugbetaling van
volgens hen - te veel betaalde pacht als
ongegrond afwijst op grond : dat een
bloemisterij, « zowel wat de grond als de
gebouwen,
inzonderheid
de
serren
betreft ,, een « uitzondering >> is waarop
de landpachtprijsbeperkende wetsbepalingen niet van toepassing zijn; dat « de
grond in een bloemisterij niet gelijk te
stellen is met de gewone landbouwgronden bedoeld in titel III van de wet
van 4 november 1969 en waarop de
werkzaamheden van de pachtprijzencommissies moeten slaan >>; dat « eerstgenoemde >> (grond) « immers veel meer
zorg en behandeling en bovendien infrastructuur vergt voor onder meer irrigatie
(2) Zie nota 1 op vorige biz.

en/of besproeiing die totaal onbreekt
bij gewone landbouwgronden >>; dat
« wanneer de pachtprijzencommissies
geen coefficienten bepalen voor bloemisterijgronden (... ) dit niet te beschouwen
(is) als een onwettige beperking in de
uitvoering van de wet vanwege de
uitvoerende macht >>; dat « dezelfde redenering geldt voor de gebouwen van een
bloemisterij, inzonderheid de serren >>;
dat deze « ook niet gelijk te stellen (zijn)
met de gebouwen van een gewoon landbouwbedrijf waarvoor de pachtprijs niet
hoger mag zijn dan het kadastraal
inkomen vermeerderd met een derde of
vanaf mei 1980 met twee derde >>; dat
« eerstgenoemde (... ) ook weer veel meer
investering en onderhoud vergt onder
meer wat betreft beglazing, irrigatie en
besproeiing en niet het minst verwar·
ming "; dat « in een bloemisterij grond
en serren trouwens als een geheel (zijn)
te beschouwen waarbij de uitrusting (bv.
irrigatie- en besproeiingsinstallatie) voor
beide dienstig is "; dat het « onjuist is te
beweren dat de ge"investeerde waarde
volkomen weerspiegeld wordt in het
kadastraal inkomen en de coefficientenregel of de regel van vermeerdering met
een derde of twee derde derhalve
gewoon zou kunnen worden gevolgd ";
dat « alleen voor het woonhuis de vergelijking
bloemisterij/hoeve
nog
zou
kunnen opgaan en dan nog, want doorgaans zijn de woningen op een bloemisterij van een andere allure dan hoevewoningen "; dat hier echter de « regel geldt
dat, zowel in het ene als in het andere
geval, het woonhuis slechts een accessorium is dat de hoofdregel moet volgen
geldend voor het bedrijf "•

terwijl, eerste onderdeel, krachtens
artikel 2 van de wet tot beperking van
de pachtprijzen, vervat in artikel III van
de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de
wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van de huurders
van landeigendommen, de maximaal
toegelaten pachtprijzen voor de in pacht
gegeven gronden overeenstemmen met
hun kadastraal inkomen waarop een
door de provinciale pachtprijzencommissies vastgestelde coefficient wordt toegepast en, krachtens artikel 5 van dezelfde
wet, de pachtprijzen die het wettelijk
bedrag overschrijden, aan de pachter, op
zijn verzoek, worden terugbetaald; de
« in pacht gegeven gronden " waarop,
krachtens artikel 2, § 1, van bovenvermelde wet, de prijsbeperking toepasselijk is, in regel de gronden zijn die het
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voorwerp uitmaken van pacht in de zin
van artikel 1, § 1, 1, van de bovenvermelde wet van 4 november 1969,
vormend afdeling III van hoofdstuk II
van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek; niets toelaat de
« grand » in een bloemisterij, waarvan
door het bestreden vonnis aanvaard is
dat zij het voorwerp vormt van een
<< landpacht », uit te sluiten ui~. het
toepassingsgebied van de pachtpnJsbeperkende bepalingen uit de wet van
4 november 1969; daaraan geen afbreuk
doet het feit dat artikel 1 van het
koninklijk besluit van 13 maart 1970
betreffende de provinciale pachtprijzencommissies in tegenstelling tot
artikel 2, § 1, van bovenvermelde wet tot
beperking van de pachtprijzen - slechts
spreekt over << landbouwgronden » en
<< weiden », noch het feit dat de bekendmaking, gedaan in uitvoering van
artikel 2, § 4, van voormelde wet tot
beperking van de pachtprijzen en van
artikel 14 van het koninklijk besluit van
13 maart 1970 betreffende de provinciale
pachtprijzencommissies, verschenen in
het Belgisch Staatsblad op 18 september
1970, voor de coefficienten slechts de
rubrieken << landbouwgronden » en
<< weiden » vermelcit, te meer nu de
latere << bekendmaking >> in uitvoering
van dezelfde genoemde wetsbepalingen,
verschenen in het Belgisch Staatsblad
van 18 september 1975, blijkbaar om aile
misverstanden uit de weg te ruimen,
zich beperkt tot het vaststellen van
<<
algemene >> coefficienten zonder
aanduiding van specifieke rubrieken;
zodat het bestreden vonnis, door de
prijsbeperkende bepalingen van de Pachtwet van 4 november 1969 niet toepasselijk te verklaren op de grand van een
bloemisterij die het voorwerp uitmaakt
van pacht in de zin van artikel 1 van de
Pachtwet, en te oordelen dat de door de
pachtprijzencommissies in uitvoering
van artikel 2 van de wet tot beperking
van de pachtprijzen en van artikel 14
van het koninklijk besluit van 13 maart
1970 betreffende de provinciale pachtprijzencommissies vastgestelde maximumcoefficienten niet toepasselijk zijn op dergelijke bloemisterijgronden, en om die
redenen de door de eisers ingestelde vordering tot terugbetaling ongegrond te
verklaren, schending inhoudt van de artikelen 2 3 en 5 van de wet tot beperking
van de 'pachtprijzen, vervat in artikel III
van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving, en 14 van

het koninklijk besluit van 13 maart 1970
betreffende de provinciale pachtprijzencommissies;
tweede onderdeel, krachtens artikel 3
van de wet tot beperking van de pachtprijzen, vervat in artikel III .YB:n. de wet
van 4 november 1969 tot WlJZigmg van
de pachtwetgeving, voor d~ in pacht
gegeven gebouwen, de maximumpachtprijs overeenstemt met hun kadastraal
inkomen vermeerderd met een derde, op
twee derde gebracht door de wet van
19 juli 1979 betreffende de onroerende
fiscaliteit (artikel 48, § 2, a), waardoor
bedoeld artikel 3 werd gewijzigd; niets
toelaat in pacht gegeven serres en
andere gebouwen die deel uitmaken van
een verpachte bloemisterij uit te sluiten
uit het begrip << gebouwen » in de zin van
bedoeld artikel 3 van de wet tot beperking van de pachtprijzen; krachtens
artikel 5 van genoemde wet tot beperking van de pachtprijzen, de prijzen die
het wettelijk bedrag overschrijden, aan
de pachter op zijn verzoek, worden
terugbetaald; zodat de bestreden ~eslis
sing, door de prijsbeperkende bepalmg~n
van de wet van 4 november 1969 met
toepasselijk te verklaren op serres en
andere gebouwen van een bloemisterij
en door de door de eisers ingestelde
vordering tot terugbetaling ongegrond te
verklaren, schending inhoudt van de
artikelen 3 en 5 van de wet tot beperking van de pachtprijzen, vervat in
artikel III van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende
dat
krachtens
artikel 2 van de wet tot beperking
van de pachtprijzen, vervat in
artikel III 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, voor de in pacht
gegeven gronden de maximaal
toegelaten pachtprijzen overeenstemmen
met
hun
kadastraal
inkomen, waarop een coefficient
wordt toegepast en de provinciale commissies die coefficient
binnen een jaar na de inwerkingtreding van die wet en vervolgens om
de vijf jaar vaststellen voor elke
landbouwstreek van hun provincie;
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Dat, krachtens artikel 1 van het
uitvoeringsbesluit van 13 maart 1970
betreffende de provinciale pachtprijzencommissies, die commissies ermee belast zijn de coefficienten,
nodig voor de berekening van de
maximaal toegelaten pachtprijzen
van de landbouwgronden en van de
weiden, vast te stellen;
Overwegende dat uit laatstvermelde wettelijke bepaling blijkt dat
de door de provinciale pachtprijzencmnmissies met toepassing van die
bepaling vastgestelde coefficienten
alleen betrekking hebben op de
landbouwgronden en de weiden; dat
de omstandigheid dat in de bekendmakingen,
verschenen
in
het
Belgisch Staatsblad op 18 september
1975 en op 23 mei 1980, in de opgave
van de coefficienten per landbouwstreek geen onderscheid meer wordt
gemaakt tussen de twee categorieen, daaraan geen afbreuk doet;
Overwegende dat de rechtbank
impliciet doch zeker vaststelt dat
ten deze de verpachte gronden voorzien zijn van een belangrijke infrastructuur voor onder meer irrigatie
en
besproeiing,
welke
totaal
ontbreekt bij gewone landbouwgronden, dat de gronden in die bloemisterij niet gelijk te stellen zijn
met de gewone landbouwgronden en
dat aan die gronden veel meer zorg
en behandeling dient te worden
be steed;
Dat de rechtbank uit deze vaststellingen wettig heeft kunnen
afleiden dat de gronden van de
onderwerpelijke bloemisterij geen
landbouwgronden zijn als bedoeld
bij het koninklijk besluit van
13 maart 1970, waarvoor de provinciale pachtprijzencommissie een
coefficient heeft vastgesteld en dat
bij ontstentenis van vastgesteld
coefficient geen beperking van de
pachtprijs op die gronden kan
worden toegepast;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 3 van de eerder genoemde
wet tot beperking van de pachtprijzen, voor de in pacht gegeven
gebouwen, de maximumpachtprijs
overeenstemt met hun kadastraal
inkomen vermeerderd met een
derde, op twee derde gebracht door
artikel 48, § 2, a, van de wet van
19 juli 1979, onverschillig of de huur
van de gebouwen afzonderlijk wordt
vastgesteld dan wel begrepen is in
de pachtprijs van het bedrijf;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat partijen een
pachtovereenkomst hebben gesloten
betreffende << een bloemisterij met
afhankelijkheden », dat « beglazing,
irrigatie en besproeiing en niet het
minst verwarming ( ... ) op het bedrijf
aanwezig zijn >> en oordeelt « dat het
woonhuis slechts een accessorium
is >>, dat « de gebouwen van een
bloemisterij, inzonderheid de serren
(... ) niet gelijk te stellen (zijn) met
een gewoon landbouwbedrijf >>, « in
een bloemisterij (... ) grand en
ge bouwen trouwens als een geheel
te beschouwen (zijn), waarbij de
uitrusting grotendeels (bijvoorbeeld
irrigatie en besproeiingsinstallatie)
voor beide dienstig is >> en ten slotte
« de enige afwijking die eventueel
zou kunnen overwogen worden, is
dat het woonhuis niet zou worden
beschouwd als behorend tot de
uitbating, ( ... );
Overwegende dat het onderdeel
niet opkomt tegen de beslissing
waarbij het woonhuis gelijkgesteld
wordt met de andere gebouwen en
de grand, terwijl in het eerste
onderdeel tevergeefs is aangevochten dat de gronden niet onder
de wettelijke pachtprijsbeperking
vallen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door op grond van de voormelde vaststellingen en beoordelingen de pachtprijsbeperking ook
voor de gebouwen uit de sluiten, de
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;

Dat het onderdeel
worden aangenomen;

niet
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
27 januari 1984 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse
en Houtekier.

pachter op ongeoorloofde wijze zijn
contractuele verplichting niet heeft
nageleefd, met name dat hij, in strijd
met de pachtovereenkomst, de pacht
gedeeltelijk
heeft
overgedragen,
kunnen bij nieuwe op tegenspraak
genomen conclusie nieuwe tekortkomingen aan de contractuele verplichtingen van de pachter worden aangevoerd om de oorspronkelijke vordering
ingang te doen vinden, met name een
tekortkoming aan de voor de pachter
uit de pachtovereenkomst voortvloeiende verplichting tot persoonlijke
exploitatie en tot stoffering van de
hoeve (1) (2).

3" De verpachter kan in de bij art. 29

van de Pachtwet bedoelde gevallen
geen ontbinding van de pachtovereenkomst vorderen dan indien hem door
het feit waarbij de pachter zijn verbintenissen niet is nagekomen, schade is
berokkend (3).

Nr. 286
1'

KAMER -

27 januari 1984
4" Ingeval de pachter geheel de pacht

1° NIEUWE VORDERING

BURGER
LIJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGINC
VAN DE BIJ DE RECHTEH AANHANGIGE
VORDERING - GER.W., ARTT. 702 EN 807 UITBREIDING OF WIJZIGING DIE BERUST OF
EEN FElT OF AKTE IN DE DAGVAARDING
AANGEVOERD.

2° RECHTBANKEN

BURGERLIJKE
ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN
DE BIJ DE RECHTER AANHANGIGE VORDERING - GER.W., ARTT. 702 EN 807 - UITBREI·
DING OF WIJZIGING DIE BERUST OP EEN FElT
OF AKTE IN DE DAGVAARDING AANGEVOERD.

3° HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT AFDELING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
HOUDENDE DE REGELS BETREFFENDE DE
PACHT IN HET BIJZONDER, ART. 29 (WET VAN
4 NOVEMBER 1969, ART. 1) - PACHTER DIE
ZIJN VERBINTENISSEN NIET NAKOMT VORDERING TOT ONTBINDING SCHADE
AAN DE ZIJDE VAN DE VERPACHTER VEREIST.

4° HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT VERJARING VAN DE RECHTSVORDERING AANVANG VAN DE TERMIJN VAN VERJARING
VAN DE RECHTSVORDERING.

1" en 2" Wanneer in de dagvaarding de

ontbinding van de pachtovereenkomst
wordt gevorderd op grand dat de

aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn
echtgenote overdraagt, wordt hij, t.a.v.
de eis tot teruggave van de geldsommen die het wettelijk bedrag van
de door hem voor eigen rekening
betaalde pachtprijs
overschrijden,
geacht het goed te hebben verlaten in
de zin van artikel 5, vierde lid, van de
wet tot beperking van de pachtprijzen,
op de datum dat de pacht overgaat,·
zulks geldt evenwel niet wat de geldsommen betreft die hij nadien, met de
overnemer
solidair
tot
betaling
(1) Over de begrippen « feit of akte '' in
art. 807 Ger.W. : Cass., 23 nov. 1978
(A.C., 1978-79, 335}; 24 nov. 1978 (ibid., 1978-79,
341; R. W:, 1978-1979, 2877).
(2} 20 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr. 458;
R. W:,
1980-1981,
1343};
10
jan.
1980
(A. C., 1979-80, nr. 280; R. W:, 1980-1981, 1340};
29 feb. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 420; R. W:,
1981-1982, 2430); 9 jan. 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 271; R. W:, 1981-1982, 1402}.
Zie KRINGS E. en DE CONINCK B., « Ret ambtshalve aanvullen van rechtsgronden », T.P.R.,
1982, 655; LEMMENS P., « Verslag jaarvergadering 1981 van de Vereniging voor vergelijking
van het Recht in Belgie en Nederland, Afdeling Privaatrecht : Ambtshalve aanvullen van
rechtsgronden », R. W., 1981-1982, 1781.
(3} Cfr. Cass., 5 maart 1982, A.R. nr. 3311
(A.C., 1981-82, nr. 394).
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gehouden zijnde, heeft voldaan (4).
(Wet van 4 november 1969, art. 5, lid 4,
en Pachtwet, art. 34.)
(FONTEYNE T. VANCAYSEELE)

ARREST

(A.R. nr. 3924)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 12 mei 1982 in
hoger beroep door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te leper gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 702, 807 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3, 29 van de
wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetge·
ving betreffende het recht van voorkoop
ten gunste van huurders van landeigendommen, 20, 1°, van de Hypotheekwet en
97 van de Grondwet;
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben beslist dat de pachtverbreking
niet op grond van de gedeeltelijke pachtoverdracht kon worden uitgesproken, de
vordering tot pachtverbreking op grond
van het faillissement van Michel
Haeyaert en van de desbetreffende overeenkomst tussen de curator en eerste
eiser ontvankelijk en gegrond verklaart
op volgende gronden : « a) In de loop van
de procedure hebben de verpachters
deze faillietverklaring ingeroepen als
bijkomende reden om de pachtverbreking te bekomen. Appellanten werpen op
dat dit een nieuwe vordering uitmaakt,
die als niet ontvankelijk dient te worden
afgewezen, bij gebrek aan .voorafgaand~
lijke oproeping in verzoemng. (...) het 1s
duidelijk dat de faillietverklaring ingeroepen wordt niet als een nieuwe vordering, doch als een nieuw middel om de
oorspronkelijke vordering (de pachtverbreking) ingang te doen vinden. b) De
pachtovereenkomst is een contract afgesloten intuitu personae. Ten gevolge
van de faillietverklaring heeft Michel
Haeyaert de bekwaamheid verloren zelf
verder het landbouwbedrijf te beheren
en uit te baten (artikel 444 van de Fail-

lissementswet...). Het is hem derhalve
onmogelijk geworden zelf persoonlijk het
goed te exploiteren. Hij komt derhalve te
kort aan zijn verplichting het goed zelf
te bebouwen (artikel 29 van de Pachtwet). Dergelijke tekortkoming dient als
een reden tot pachtverbreking te worden
aangezien. c) Op 2 april 1980 werd
tussen mr. Bernard Vanderghote, handelende in zijn hoedanigheid van curator
over het faillissement Michel Haeyaert,
en Marcel Fonteyne een overeenkomst
afgesloten waarbij laatstgenoemde van
de curator de ganse inboedel en hoevebekleding van de hoeve Fache aangekocht
heeft voor de prijs van 80.000 frank.
Door deze overdracht hebben de
consorten Fache hun voorrecht, voorzien
door artikel 20, 1, van de Hypotheekwet,
verloren daar de hoevebekleding geen
eigendom meer is van de pachters maar
van hun vader. Dit feit dient als een
bijkomende reden beschouwd te worden
tot pachtverbreking »; en doordat
derhalve de rechtbank oordeelt dat in de
loop van het geding twee « bijkomende
redenen , - namelijk het faillissement
van tweede eiser en de tussen de curator
en eerste eiser geregelde overdracht in
het kader van het faillissement werden ingeroepen die het voorwerp van
de vordering - de zogenaamde pachtverbreking - rechtvaardigen,

terwijl, eerste onderdeel,

overeenko~

stig artikel 702 van het GerechtehJk
Wetboek, een exploot van dagvaarding
op straffe van nietigheid de opgave moet
bevatten van, onder meer, « de korte
samenvatting van de middelen van de
vordering "• namelijk de feitelijke gegevens die de vordering tot grondslag
liggen, en artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek slechts toelaat een vordering uit te breiden of te wijzigen indien
de nieuwe, op tegenspraak genomen
conclusies berusten op een feit of akte in
de dagvaarding aangevoerd; ten deze, de
verweerders, in het exploot van dagvaarding van 16 november 1977 de pachtverbreking - voorwerp van de vordering uitsluitend deden steunen op een
beweerde gedeeltelijke - en om die
reden ongeoorloofde - pachtoverdracht
die derhalve de oorzaak van de vordering uitmaakte en, zoals door het
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 bestreden vonnis trouwens werd vastgesteld, slechts in de loop van de procedure
(4) Cass., 2 okt. 1970 (A. C., 1971, 111; R. W.,
1970-1971, 694 met noot; J.T., 1971, 57). Pari. de faillietverklaring van tweede eiser bij
St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 690 vonnis van 3 januari 1977, als reden om
(1956-1957), nr. 2 Verslag namens de de pachtverbreking te bekomen, hebben
commissie van landbouw uitgebracht door de ingeroepen, alsook een beweerd verlies
heer Baccus.
van het voorrecht, ingesteld door
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artikel 20, 1°, van de Hypotheekwet,
ingevolge een overeenkomst tussen de
curator van het faillissement en eerste
eiser waarbij de inboedel en hoevebekleding van laatstgenoemde werd verkocht,
als reden om de pachtverbreking te
rechtvaardigen,
hebben
aangevoerd,
zodat de verweerders in de loop van het
geding, bij conclusie, de oorzaak van hun
vordering wijzigden door de pachtverbreking te vorderen op grand van feiten die
niet in de dagvaarding werden aangevoerd; de eisers uitdrukkelijk de ontvankelijkheid van de vordering steunend op
het faillissement van tweede eiser
hebben betwist omdat van dit feit in de
dagvaarding geen gewag werd gemaakt;
zodat het bestreden vonnis, door de
pachtverbreking toe te staan aileen op
grand van nieuwe feiten door de
verpachters in hun conclusie ingeroepen
- te weten de faillietverklaring en meer
bepaald de tekortkoming van tweede
eiser aan zijn verplichting het goed zelf
te bebouwen ingevolge zijn faillissement,
alsook het verlies van het voorrecht van
artikel 20, 1', van de Hypotheekwet ingevolge een overeenkomst tussen de
curator van het faillissement en eerste
eiser -, en die derhalve een wijziging
van de oorzaak van de vordering
uitmaken, schending inhoudt van de artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk
Wetboek die een dergelijke wijziging van
de oorzaak, buiten de in genoemd
artikel 807 gestelde, ten deze niet
vervulde voorwaarden, verbieden;
tweede onderdeel, een pachtovereenkomst in de zin van de artikelen 1 en 3
van de Pachtwet geen overeenkomst is
die in de regel « intuitu personae ,, wordt
afgesloten; de verpachter in de bij
artikel 29 van de Pachtwet bedoelde
gevallen slechts de ontbinding van de
pachtovereenkomst kan vorderen indien,
door de niet-nakoming door de pachter
van zijn verbintenis(sen), « schade
ontstaat voor de verpachter »; in dit
verband in de conclusies en in de akte
van hoger beroep door de eisers werd
onderstreept dat ten deze de verpachters
geen schade leden door het faillissement,
dat de pachtprijs werd betaald en dat
met toestemming van de curator de
gefailleerde met zijn echtgenote de
exploitatie verder zette; zodat het
bestreden vonnis, door als regel te
stellen dat een pachtovereenkomst een
overeenkomst is die intuitu personae
wordt afgesloten, schending inhoudt van
de artikelen 1 en 3 van de Pachtwet, en
door met verwijzing naar artikel 29 van
de Pachtwet de pachtverbreking toe te

staan op grand van de loutere overweging dat tweede eiser te kort komt aan
zijn verplichting het goed zelf te
bebouwen, zonder het bestaan van
schade ingevolge die tekortkoming bij de
verpachters vast te stellen, genoemd
artikel 29 van de Pachtwet schendt en
ten slotte, door niet te antwoorden op de
conclusies van de eisers waarin meermaals het bestaan van schade bij de
verpachters ingevolge het faillissement
van tweede eiser werd betwist, niet
regelmatig is gemotiveerd (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het voorrecht van de
eigenaar-verpachter,
ingesteld
door
artikel 20, 1", van de Hypotheekwet, zich
uitstrekt tot de waarde van al hetgeen
de hoeve stoffeert en van al hetgeen tot
de exploitatie van de hoeve dient, met
inbegrip van gebeurlijk aan derden
toebehorende voorwerpen; bovendien
door de eisers in de akte van hoger
beroep werd onderstreept dat luidens
een overeenkomst tussen de curator en
Marcel Fonteyne, eerste eiser, « de heer
Marcel Fonteyne er zich toe verbindt de
materiiHe bestanddelen van de inboedel
en de hoevebekleding te laten op de
hoeve uitgebaat door Michel Haeyaert,
zijn echtgenote of een van hen, en dit
als onderpand voor de verpachters, die
dus op de hoevebekleding een voorrecht
blijven bezitten »; zodat het bestreden
vonnis op grond van de loutere vaststelling van de eigendomsoverdracht van de
inboedel en hoevebekleding aan een
derde, vader van de pachters (eerste
eiser), zonder vast te stellen dat de
goederen uit het verpachte goed werden
weggebracht, niet wettig heeft kunnen
beslissen dat de verpachters het voorrecht, bepaald door artikel 20, 1', van de
Hypotheekwet, verloren hebben (scherrding van artikel 20, 1", van de Hypotheekwet), en bij gebrek aan antwoord
op het in het verzoekschrift tot hoger
beroep uiteengezet verweermiddel, steunend op de door de nieuwe eigenaar van
de inboedel en hoevebekleding uitdrukkelijk
aangegane
verbintenis
de
goederen op de hoeve te laten als onderpand van de verpachters, niet regelmatig
is gemotiveerd (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 702 van
het Gerechtelijk Wetboek de eisende
partij de verplichting oplegt om in
de dagvaarding een korte samenvat-
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ting van de middelen van de vordering te vermelden, maar de rechter
niet verbiedt andere middelen die in
de loop van het geding zijn aangevoerd, in aanmerking te nemen;
Dat, krachtens artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek, een eis die
voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden,
indien de nieuwe, op tegenspraak
genomen conclusies berusten op een
feit of handeling in de dagvaarding
aangevoerd;
Overwegende dat ten deze de
rechtbank, deels met verwijzing
naar het beroepen vonnis, vaststelt
dat de verweerders in de dagvaarding de ontbinding van de pachtovereenkomst en de uitdrijving van
de eisers vorderden omdat eerste
eiser, de pachter, op ongeoorloofde
wijze de pacht gedeeltelijk overgedragen had aan tweede eiser, zijn
schoonzoon; dat de verweerders
derhalve, in de dagvaarding, hun
recht om de ontbinding te vorderen
en de eisers te doen uitdrijven,
verklaarden te putten uit de pachtovereenkomst die een gedeeltelijke
pachtoverdracht verbiedt en als
middel tot staving van hun vordering de niet-naleving door eerste
eiser van zijn contractuele verplichting op dat stuk aanvoerden;
Dat de rechtbank voorts vaststelt
dat de verweerders, in nieuwe
conclusies, subsidiair de ontbinding
van de pachtovereenkomst en de
uitdrijving van de eisers ook
vorderen
omdat
tweede
eiser
intussen failliet werd verklaard en
dientengevolge in de onmogelijkheid
verkeert het pachtgoed persoonlijk
te exploiteren en bovendien oorzaak
ervan is dat de verpachters hun
voorrecht
op
de
onroerende
goederen die de hoeve stoffeerden,
hebben verloren ingevolge de tegeldemaking van de hoevebekleding
door de curator; dat de verweerders
derhalve, in die nieuwe conclusies,
hun recht om de pachtovereenkomst
te doen ontbinden en de eisers te
doen
uitdrijven,
nog
steeds
beweerden te putten uit de pacht-

overeenkomst die zij met eerste
eiser hadden gesloten en die de
pachter tot persoonlijke exploitatie
en tot stoffering van de hoeve
verplicht, en ditmaal als middelen
tot staving van hun vordering
aanvoerden dat de overnemer van
de pacht aan die verplichtingen te
kort kwam; dat hieruit blijkt dat de
nieuwe conclusie niet steunde op
het faillissement van tweede eiser
als zodanig, maar dat aileen nieuwe
tekortkomingen aan de contractuele
verplichtingen van de pachter waren
aangevoerd;
dat de
conclusies
derhalve berusten op een rechtshandeling in de dagvaarding aangevoerd, als bedoeld in artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de rechtbank uit
de hiervoren weergegeven vaststellingen, zonder schending van de in
het
onderdeel
vermelde
artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek, heeft kunnen afleiden
dat « de faillietverklaring niet als
een nieuwe vordering wordt ingeroepen, doch als een nieuw middel
om de oorspronkelijke vordering (de
pachtverbreking) ingang te doen
vinden >>;
Dat het onderdeel niet kan
worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers, in
hun conclusies, omstandig aanvoerden, met aanhaling van de
tekst van artikel 29 van de Pachtwet, dat, opdat een pachtovereenkomst, wegens niet-nakoming van
de bepalingen ervan, zou kunnen
worden ontbonden, er schade moest
zijn bij de verpachter en dat er ten
deze niet de minste schade is voor
de verweerders, daar tweede eiser
en zijn echtgenote, eiseres, het
pachtgoed met toestemming van de
curator verder hebben geexploiteerd
en zij pachtprijs betalen;
Overwegende dat de rechtbank de
pachtovereenkomst ten nadele van
de eisers ontbonden verklaart op
grond dat tweede eiser, ingevolge
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het faillissement, de bekwaamheid
heeft verloren zelf verder het landbouwbedrijf te beheren en te exploiteren, doch niet antwoordt op de
conclusies waarin de eisers zich
beriepen op de ontstentenis van
daaruit voortvloeiende schade voor
de verpachters;
Dat het onderdeel gegrond is;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers, in
hun akte van hoger beroep, inriepen
dat de verweerders geenszins het
voorrecht, bepaald bij artikel 20, 1°,
van de
Hypotheekwet, hebben
verloren, daar de overeenkomst
waarbij de curator van het faillissement van tweede eiser de hoevebekleding aan eerste eiser heeft
verkocht, bepaalt dat deze « zich
echter
verbindt
de
materiele
bestanddelen van de inboedel en
hoevebekleding op de hoeve, uitgebaat door (tweede eiser) en zijn
echtgenote of een van hen, te laten,
en dit als onderpand van de
verpachters, die dus op de hoevebekleding
een
voorrecht
blijven
bezitten »;
Overwegende dat de rechtbank de
ontbinding van de pachtovereenkomst uitspreekt, onder meer omdat
door de afstand van de hoevebekleding de verweerders hun voorrecht
hebben verloren « daar de hoevebekleding geen eigendom meer is van
de pachters maar van hun vader »;
dat die enkele reden geen antwoord
vormt op de conclusie waarbij
omstandig was aangevoerd dat,
ondanks
de
overdracht
van
eigendom, de verweerders toch hun
voorrecht behielden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 5, in fine, van
titel III, - genoemd wet tot beperking
van de pachtprijzen -, 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,
doordat het bestreden vonnis de terugvordering, door eerste eiser, van teveel

betaalde pachtgelden gedurende de jaren
1973 tot 1977 (105.068 frank} « verjaard ,
verklaart op grond dat « deze tegeneis
ingesteld werd meer dan een jaar nadat
Marcel Fonteyne het pachtgoed verlaten
in casu overgelaten had (... )
(art. III, art. 5, in fine) »,
terwijl, overeenkomstig artikel 5, in
fine, van titel III van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving, de vordering van de
pachter tot teruggave van pachtprijzen
die het wettelijk bedrag overschreden,
verj a art « na een j aar te rekenen van de
dag waarop hij het gehuurde goed heeft
verlaten , en onder de termen « het
gehuurde goed heeft verlaten ,, moet
begrepen worden « het ogenblik dat de
pachter niet langer door de pachtovereenkomst is gebonden ,, of « het einde
van de pacht >>; in geval van pachtoverdracht de oorspronkelijke pachter jegens
de verpachter de hoedanigheid van
pachter bewaart en, overeenkomstig
artikel 34, in fine, van de Pachtwet, met
de overnemer hoofdelijk gebonden blijft
tot de verplichtingen die uit de pacht
zijn ontstaan; zodat het vonnis niet
wettig beslist dat, door de pachtoverdracht, eerste eiser het pachtgoed
« verlaten >> heeft in de zin van artikel 5,
in fine, van titel III van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving, en dat zijn vordering
verjaard is, nu hij, ondanks de pachtoverdracht, de hoedanigheid van pachter
bewaard heeft en door de pacht
gebonden is gebleven en derhalve de
verjaringstermijn van een jaar niet is
ingegaan (schending van de in het middel
ingeroepen wetsbepaling):
Overwegende dat, krachtens artikel 5, vierde lid, van de wet tot
beperking van de pachtprijzen,
vervat in artikel III 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, de vervallen en
betaalde pachtprijzen van de vijf
j aren die aan het verzoek voorafgaan, voor zover zij het wettelijk
bedrag
overschrijden,
aan
de
pachter, op zijn verzoek, moeten
worden terugbetaald en de eis van
de pachter tot teruggave van deze
geldsommen verj a art na een j aar te
rekenen van de dag waarop hij het
gehuurde goed heeft verlaten;

- 641 Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van
20 januari 1961 - waaraan voormeld artikel 5, vierde lid, van de wet
van 4 november 1969 is ontleend blijkt dat de pachter de eis tot
teruggave mag instellen tot « op het
ogenblik dat hij niet langer door de
pachtovereenkomst is gebonden,
met andere woorden tot wanneer hij
het gepachte goed heeft verlaten »;
Overwegende dat, krachtens artikel 34 van de Pachtwet, in geval
van gehele overdracht van de pacht
door de pachter aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of
aan die van zijn echtgencot, de
overnemer in al de rechten en
verplichtingen treedt die uit de
pacht
voortvloeien,
maar
de
overdrager met hem hoofdelijk
gebonden blijft tot de verplichtingen
die uit de pacht zijn ontstaan;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het de
vordering tot ontbinding van de
pachtovereenkomst en tot uitdrijving van de eisers gegrond verklaart
wegens het niet persoonlijk exploiteren van de hoeve en de verkoop
van de hoevebekleding, de tegenvordering tot teruggave van teveel
betaalde
pachtgelden
verjaard
verklaart en uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Veurne, zitting houdende in hager
beroep.
27 januari 1984 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.

Overwegende dat hieruit volgt
dat, in zodanig geval, de overdrager
moet worden geacht het goed te
hebben verlaten in de zin van
artikel 5, vierde lid, van de wet tot
beperking van de pachtprijzen, op
de datum dat de pacht overgaat, wat
betreft de eis tot teruggave van de
geldsommen
die
het wettelijk Nr. 287
bedrag van de door hem voor
eigen rekening betaalde pachtprijs
3' KAMER - 30 januari 1984
overschrijden; dat evenwel zulks
niet geldt wat betreft de geld-.
sommen die hij nadien, met de
overnemer solidair tot betaling ARBEIDSOVEREENKOMST - HANDELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGSVERgehouden zijnde, heeft voldaan;
Dat nu het beroepen vonnis, waarnaar het bestreden vonnis uitdrukkelijk verwijst, vaststelt dat de
pacht in 1976 is overgegaan aan
tweede eiser en eiseres, de recht·
b 1·
d t d
bank niet wettig
es lst
a
e
tegenvordering van eerste eiser tot
teruggave van door hem teveel
betaalde pachtgelden gedurende de
jaren 1973 tot en met 1977, in haar
geheel laattijdig is;
Dat het middel gegrond is;

GOEDING
JAAR.

-

TEWERKSTELLING

VAN

EEN

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 (1). (Art.
101, tweede lid, Arbeidsovereenkom-

stenwet.)

l---------------(1) Cass., 12 sept.
(A.C., 1983-84, nr. 18).

1983,
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642(KEERSEBILCK T. EFCO N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4074)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 21 januari 1983
door het Arbeidshof te Gent
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 101, tweede lid, van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest eisers vordering tot
het bekomen van een uitwinningsvergoeding ongegrond verklaart op grond :
« dat het vaststaat dat (eiser) als
handelsvertegenwoordiger in dienst is
geweest van (verweerster) van 1'7 maart
1980 tot en met 31 maart 1981; dat, zo
(eiser) meer dan een jaar in dienst was
van (verweerster), hij daarom niet kan
bogen op een "tewerkstelling van een
jaar "; dat "tewerkstelling, tewerkstellen " immers betekent " iemand daadwerkelijk arbeid doen verrichten ingevolge een dienstbetrekking, hetzij ... ";
dat de termen "in dienst treden, zijn"
wijzen op het "bestaan van een dienstbetrekking ",van een verplichting tot het
verrichten van arbeid, behoudens schorsing en niet op het daadwerkelijk
verrichten van arbeid; dat een uitwinningsvergoeding "pas verschuldigd (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 de
arbeidsovereenkomst van (eiser) gedurende drie weken was geschorst wegens
jaarlijkse vakantie; dat (eiser) dan ook
geen (volledig) jaar daadwerkelijk arbeid
verrichtte in dienst van (verweerster) en
derhalve geen (volledig) jaar tewerkgesteld was bij (verweerster) >>,

van een jaar, opdat de handelsvertegenwoordiger gebeurlijk aanspraak zou
kunnen maken op een uitwinningsvergoeding, uitsluitend beoogt dat de
handelsvertegenwoordiger
gedurende
minstens een jaar door een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers met de werkgever dient verbonden
geweest te zijn, hetgeen ten deze wordt
vastgesteld, zonder dat enige bijkomende
voorwaarde van effectieve arbeidsdagen
wordt gesteld; het arrest, door eisers vordering tot het bekomen van een uitwinningsvergoeding af te wijzen, uitsluitend
op grond van de in het middel geciteerde
overwegingen, aan de wet een voorwaarde toevoegt die deze niet stelt :

Overwegende dat het middel het
arrest slechts aanvecht in zoverre
eisers vordering tot betaling, door
verweerster, 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,
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 17 maart
1980 tot en met 31 maart 1981 in
dienst van verweerster was, door te
beslissen dat eiser niet een jaar
terwijl de in artikel 101 van de was tewerkgesteld op grand dat
Arbeidsovereenkomstenwet
vooropge- de arbeidsovereenkomst gedurende
stelde vereiste van een tewerkstelling drie weken was geschorst wegens
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jaarlijkse vakantie, de toepassing
van artikel 101 doet afhangen van
een voorwaarde die er niet in voorkomt; dat het arrest derhalve die
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

(CLAES
T. RIJKSD!ENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 4075)

HET HOF·
Gelet op het
bestreden arr~st, op 13 januari 1983
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
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 arrest;
houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
30 januari 1984 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Btitzler
en De Gryse.

Nr. 288

3'

KAMER -

30 januari 1984

WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING
- WERKLOOSHEID DOOR EIGEN SCHULD OF
TOEDOEN - WERKVERLATING - WETTIGE
RED EN - BEOORDELING - CRITERIA VAN DE
PASSENDE DIENSTBETREKKING.

B .. d b
d r
lJ e eoor e mg van de wettige reden
tot werkverlating mag de rechter
andere gegevens in aanmerking
nemen dan de criteria van de
passende dienstbetrekking vastgesteld
in de artikelen 34 tot 62bis ME. 4 juni
1964, wanneer het te beslechten
geschil buiten het toepassingsgebied
van die criteria valt (1). (Art. 134 ,
tweede lid, 1°, Werkloosheidsbesluit.)

------------------!
(1) Cass., 28 maart 1973 (A.C., 1973, 761).

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 134, inzonderheid eerste
lid en tweede lid, 1°, van het koninkijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid en,
voor zoveel nodig, van de artikelen 133
van hetzelfde koninklijk besluit en 34 tot
62 van het ministerieel besluit van 4 juni
1964 inzake werkloosheid,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat de directeur van het
gewestelijk bureau te Hasselt bij beslissing van 5 oktober 1978 eiseres een
uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering voor een periode van
dertien weken oplegde omdat zij zonder
wettige reden, in de zin van artikel 134
van
het
koninklijk
besluit
van
20 december 1963, haar betrekking van
stikster bij de firma naamloze vennootschap Blue Bell had verlaten, beslist :
« dat Anna Claes haar dienstbetrekking
verlaten heeft omdat ze verhuisd is naar
een andere gemeente waar ze gebouwd
had; dat zij bijgevolg als een vrijwillig
werkloze dient beschouwd te worden; dat
de werkloosheidsuitkering niet bestemd
is om een reorganisatie van het privaat
leven te betoelagen »; het arrest de
« omstreden administratieve beslissing
in al haar geledingen (herstelt) » en
aldus eiseres uitsluit van het recht op
werkloosheidsuitkering voor een periode
van dertien weken wegens onwettige
wer kverlating,
terwijl artikel 134 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 bepaalt ·
dat, indien de werknemer werkloos is of
wordt door eigen schuld of toedoen, zijn
recht op werkloosheidsuitkering wordt
beperkt, dat werkloosheid door eigen
schuld of toedoen het gevolg kan zijn
:van werkverlating zonder wettige reden
en dat voor de beoordeling van de
« wettige
reden » rekening wordt
gehouden met de criteria van de
·passende dienstbetrekking, vastgesteld
met toepassing van artikel 133 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963;
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de artikelen 34 tot 62 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, genomen ter uitvoering van dit
artikel 133, de criteria van de passende dienstbetrekking vaststellen; het
arbeidshof niet kon besluiten tot het
onwettig karakter van (de reden van) de
werkverlating en derhalve tot het voorhanden zijn van vrijwillige werkloosheid
of werkloosheid door eigen schuld of.
toedoen, op grond van de enkele vaststelling dat eiseres haar dienstbetrekking
had verlaten door verhuis, en van de
overweging dat de werkloosheidsuitkeringen niet bestemd zijn ·om een reorganisatie van het prive-leven te betoelagen;
de werkverlating ingevolge verhuis niet
noodzakelijk een werkverlating zonder
wettige reden uitmaakt, zolang niet vastgesteld wordt dat de dienstbetrekking
door de verhuis haar passend karakter
niet verliest volgens de criteria bepaald
in de artikelen 34 tot 62 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964; de aanwending van de werkloosheidsuitkeringen,
zoals voor de reorganisatie van het
prive-leven, volledig vreemd is aan de
criteria tot bepaling van het wettig
karakter van de werkverlating; voormelde vaststellingen van het arbeidshof
vreemd zijn aan en geen verband
houden met de maatstaven tot vaststelling van de passende aard van de dienstbetrekking, derhalve niet kunnen leiden
tot het besluit dat geen wettige reden
voor de werkverlating voorhanden is en
eiseres bijgevolg niet als werkloos door
eigen schuld of toedoen kon worden
beschouwd; deze consideransen derhalve
de beslissing tot uitsluiting van het recht
op werkloosheidsuitkering voor een
periode van dertien weken wegens vrijwillige werkloosheid of werkloosheid
door eigen schuld of toedoen, overeenkomstig voormeld artikel 134, niet naar
recht kunnen schragen, zodat het
arbeidshof niet zonder schending van de
in het middel aangehaalde wetsbepalingen die uitsluitingsmaatregel van
de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau te Hasselt kon bekrachtigen op
grond van de in het arrest weergegeven
redenen :

Overwegende dat het middel
ervan uitgaat dat, bij de beoordeling
van de wettige reden tot werkverlating in de zin van artikel 134,
tweede lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit, alleen met de criteria
van de passende dienstbetrekking,
die ter uitvoering van artikel 133

van hetzelfde besluit zijn vastgesteld in de artikelen 34 tot 62 van
het ministerieel besluit van 4 juni
1964 inzake werkloosheid, rekening
mag worden gehouden;
Overwegende dat de criteria van
de passende dienstbetrekking beoordelingselementen zijn die de rechter
slechts binden voor zover het te
beslechten geschil in hun toepassingsgebied valt; dat het de rechter
derhalve vrijstaat, bij de beoordeling van de wettige reden tot werkverlating, andere gegevens dan die
criteria in aanmerking te nemen;
Dat het arbeidshof mitsdien de
gegevens die in het middel zijn
weergegeven, in aanmerking kan
nemen om te beslissen dat eiseres
haar werk heeft verlaten zonder
wettige reden;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
30 januari 1984 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Simont.
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING
- GEPENSIONEERDE - RECHT OP PENSIOEN
AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDE GEEN
ANDERE DAN TOEGELATEN ARBEID TE
VERRICHTEN - GEEN RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING.

De werknemer wiens recht op pensioen
afhankelijk is van de voorwaarde geen
andere dan de door de betrokken
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pensioenregeling in beperkte mate
toegelaten arbeid te verrichten, heeft
geen recht op de werkloosheidsuitkering, bepaald bij artikel 146, § 1, van
het Werkloosheidsbesluit (1).
(RIJKSD!ENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. MARTIN)
ARREST

(A.R. nr. 4212)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 17 juni 1982
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 133, 142, 146 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd, wat artikel 133 betreft,
door de koninklijke besluiten van
26 januari 1967, 24 oktober 1967, 15 mei
1970 en 7 december 1973, en, wat
artikel 146 betreft, door de koninklijke
besluiten
van
24
oktober
1967,
1 december 1967, 11 september 1969,
5 oktober 1973 en 26 april 1976, en, voor
zoveel nodig, 13 van het koninklijk
besluit van 19 november 1970 betreffende het invalididteitspensioenstelsel
voor de mijnwerkers, gewijzigd door het
koninklijk besluit van 11 augustus 1972,
64 van het koninklijk besluit van
21 december 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor werknemers en 25 van het koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, gewijzigd door de wet van
27 juli 1971,
doordat het arrest vaststelt dat heel de
betwisting betrekking heeft op de juiste
betekenis van de zinsnede « tenzij in
beperkte mate , met de nadruk op he1
woord « tenzij ,, zoals die voorkomt iL
fine van het derde lid van de eerste
paragraaf van artikel 146 van he1
koninklijk besluit van 20 december 1963,
en dat zuiver taalkundig gezien de stelling van verweerder is dat, op grond van
deze tekst, een invalide mijnwerker die
een invaliditeitspensioen geniet en in
beperkte mate, zoals hem toegelaten

------------------1
(1) Cass., 11 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 686).

was, arbeid verricht heeft, gerechtigd is
op werkloosheidsuitkeringen, voor zover
hij voldoet aan het bepaalde in
artikel 146, § 1, eerste lid, en in
artikel 142 van het koninklijk besluit van
20 december 1963; het arbeidshof
oordeelt dat, alhoewel verweerder taalkundig de betwiste tekst correct uitlegt,
het niet enkel wenselijk maar ook noodzakelijk is voor de toetsing van zijn stelling de wordingsgeschiedenis van deze
tekst te onderzoeken; het arbeidshof, in
verband met dit laatste, overweegt : dat
door
het
koninklijk
besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid de invalide
mijnwerkers voor het eerst in het
toepassingsveld van artikel 146 werden
opgenomen; dat, door de toevoeging van
de tweede paragraaf, de invalide mijnwerkers die een invaliditeitspensioen
genieten, expressis verbis als rechthebbenden vermeld worden en ook zij
volgens de vigerende wetgeving slechts
in beperkte
mate
arbeid
mogen
verrichten; dat, indien artikel 146, § 1,
laatste lid, de betekenis heeft van « het
verbod om nog te arbeiden, al weze het
in beperkte mate ,, zoals de eerste
rechter stelt, de opneming van de invalide mijnwerkers in 1963 in het toepassingsveld van artikel 146 geen zin had,
aangezien
hun
invaliditeitspensioen
steeds afhankelijk is van het algemeen
verbod om nog te werken, behoudens de
in beperkte mate toegelaten arbeid
(artikel 13 van het koninklijk besluit van
19 november 1970, dat verwijst naar
artikel 64 van het koninklijk besluit van
21 december 1967, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967); dat daarenboven het
koninklijk besluit van 24 oktober 1967 in
artikel 146, § 1, de verwijzing naar de
algemene arbeidsmarkt heeft weggelaten, deze weglating samenvalt met de
wijziging die hetzelfde koninlijk besluit
van 24 oktober 1967 aangebracht heeft
aan het strenge en enige begrip van
« beschikbaarheid voor de algemene
arbeidsmarkt », zoals dit voorkwam in
artikel 133 van het koninklijk besluit van
20 december 1963, en naast de « algemene arbeidsmarkt , een beperkte
bijzondere arbeidsmarkt werd ingevoerd
voor hen die werkten in een dienstbetrekking met verkorte werktijd, wat erop
wijst dat de beschikbaarheid voor de
algemene arbeidsmarkt geen absolute
voorwaarde meer is om aanspraak op
werkloosheidsuitkering te maken; het
arbeidshof, op grand van die overwegingen, oordeelt : dat de beschikbaarheid

-

646 -

voor de algemene arbeidsmarkt geen
absolute voorwaarde meer is voor de
toepassing van artikel 146, § 1, ten
aanzien van de invalide mijnwerkers; dat
artikel 146 trouwens een uitzondering
bepaalt op het algemeen verbod om een
pensioen met werkloosheidsuitkeringen
te cumuleren en deze uitzondering enkel
de genieters van een zeer klein rustpensioen v66r hun pensioengerechtigde lee£tijd betreft, waarvan het dagbedrag
verhoogd met 40 % lager ligt dan het
dagbedrag van de toenmalige werkloosheidsuitkering; dat daarenboven de
rechtsleer en de rechtspraak aanvaarden
dat het begrip « beschikbaarheid voor de
algemene arbeidsmarkt >> zekere grenzen
heeft en niet te absoluut moet worden
gezien; dat ook gepensioneerde mijnwerkers met een klein invaliditeitspensioen, binnen de grenzen van de hun
toegelaten arbeidsduur, nog beschikbaar
zijn voor de algemene arbeidsmarkt, in
zoverre zij voldoen aan de in artikel 142
gestelde voorwaarden van lichamelijke
arbeidsgeschiktheid en zodoende voldoen
aan het door het Hof van Cassatie in
zijn, arrest van 11 februari 1980 inzake
Stegen tegen Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gesteld principe van beschik-~
baarheid voor de algemene arbeidsmarkt; het arbeidshof bijgevolg het
hoger beroep van verweerder gegrond
verklaart en . voor recht zegt dat
verweerder opmeuw recht heeft op werkloosheidsuitkeringen vanaf 7 juni 1978 •
terwijl, Juidens artikel 144 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963,
de werklozen die de normale pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, in geen
geval nog enige aanspraak op werkloosheidsuitkering hebben; krachtens artikel 145, die uitkering in de regel
eveneens wordt ontzegd aan de werknemers die aanspraak op een pensioen
kunnen doen gelden v66r de in
artikel 144 bepaalde leeftijd; bij uitzondering op laatstgenoemde regel, artikel 146,
§ 1, aan de werknemers die de normale
pensioengerechtigde leeftijd nog niet
hebben bereikt een aanvullende werkloosheidsuitkeri~g toekent, wanneer hun
pensioen het vastgestelde bedrag niet
bereikt; deze uitzonderingsbepaling geen
afbreuk doet aan het voorschrift van
artikel 133, vierde lid, dat werkloosheidsuitkering maar kan worden genoten door
de werkloze die beschikbaar is voor de
algemene arbeidsmarkt en aan deze
voorwaarde uiteraard niet wordt voldaan
door de werknemer wiens recht op
pensioen afhankelijk is van het verbqd

nog te arbeiden, maar evenmin door de
werknemer die, ingevolge de regeling
krachtens welke hij pensioen geniet, nag
maar aileen in beperkte mate arbeid
mag verrichten : om in beide gevallen
het recht op de aanvullende werkloosheidsuitkering aan de gepensioneerde
werknemers te ontzeggen, het derde lid
van artikel 146, § 1, bepaalt dat deze
paragraaf geen toepassing vindt « op de
werknemer wiens recht op pensioen
afhankelijk werd gesteld van het verbod
nog te arbeiden, tenzij in beperkte
mate >>, en de woorden « tenzij in
beperkte mate >> niet betekenen dat § 1
wei toepassing vindt op de werknemer
wiens recht op pensioen afhankelijk
werd gesteld van de voorwaarde geen
andere dan de in beperkte mate toegeIaten arbeid te verrichten, doch integendee! betekenen dat dezelfde regel geldt
zowel wanneer hoegenaamd geen arbeid
mag worden verricht, als wanneer aileen
nog maar in beperkte mate arbeid mag
worden verricht; de voornoemde betekenis van artikel 146, § 1, derde lid, niet
aileen volgt uit de opzet van de werkloosheidsverzekering, maar bevestigd
wordt door zijn wordingsgeschiedenis,
vermits dit derde lid, in navolging van
het voorheen geldende artikel 77 septies
van het besluit van de Regent van
26 mei 1945, ingevoegd bij koninklijk
besluit van 26 september 1953, gewijzigd
bij koninklijk besluit van 7 oktober 1955
en vervangen door het koninklijk besluit
van 27 december 1961, oorspronkelijk
uitdrukkelijk bepaalde dat § 1 geen
toepassing vindt op de werknemer wiens
recht op pensioen afhankelijk wordt
gesteld van het verbod nog te arbeiden,
ten~ij in beperkte mate, « zodat hij onbesch1~baar wordt voor de al~emene
arb~1dsmarkt >>; laatstgenoe~d Zl~sd~~l
wehs~aar werd geschrapt blJ konmkl~Jk

beslmt van 24 ?.ktober 1967, evenwel_ met
o~ ~e draagwlJdt_e v~n het derde hd te
WlJZlgen, maar mtslmtend o~ de tekst
e:van aan ~e pa~sen aan ~e meuwe d_oor
d1t b_~slmt mtgev~ard~gde . regelmg,
waarblJ werklooshe1dsmtkermg wordi
to~~ekend a_an werknem~rs die uit eigen
wll m_~en ~~enstbetrekkmg met verkorte
werktlJd. ZlJn tewerkgeste~d; de werk
nemer w1ens recht op penswen afhankelijk is van de voorwaarde gee~ andere
~an ~e door de betrokken penswenreg~
lmg m beperkte mate toegelaten arbe1d
te verricht~n, _geen_ recht heeft op d_~
werklooshe1dsmtkermg,
bepaald
blJ
artikel 146, § 1, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963; het arrest,
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verrichten;
Overwegende dat, om in beide
gevallen het recht op de aanvullende werkloosheidsuitkering aan de
gepensioneerde werknemer te ontzeggen,
het
derde
lid
van
artikel 146, § 1, bepaalt dat deze
paragraaf geen toepassing vindt
« op de werknemer wiens recht
afhankelijk werd gesteld van het
verbod nog te arbeiden, tenzij in
beperkte mate »;
Dat die zinsnede betekent dat § 1
geen toepassing vindt zowel op de
gepensioneerde werknemer voor wie
een volledig verbod nog arbeid te
verrichten geldt, als op degene die,
behalve in beperkte mate, geen
arbeid meer mag verrichten; dat de
Overwegende dat, luidens ar- woorden « tenzij in beperkte mate »
tikel
144 van het
koninklijk derhalve niet betekenen dat § 1 wel
besluit van 20 december 1963, de toepassing vindt op de werknemer
werklozen die de normale pensioen- wiens recht op pensioen afhankelijk
gerechtigde leeftijd hebben bereikt, werd gesteld van de voorwaarde
in geen geval nog enige aanspraak geen andere dan de in beperkop werkloosheidsuitkering hebben; te mate toegelaten arbeid te
dat, krachtens artikel 145, die uitke- verrichten; dat zij
integendeel
ring in de regel eveneens wordt beduiden dat dezelfde regel geldt
ontzegd aan de werknemers die zowel wanneer hoegenaamd geen
aanspraak op een pensioen kunnen arbeid mag worden verricht, als
doen gelden v66r de in artikel 144 wanneer nog maar in beperkte mate
bepaalde leeftijd; dat, bij uitzonde- arbeid mag worden verricht;
ring
op
laatstgenoemde
regel,
Dat die betekenis van artikel 146,
artikel 146, § 1, aan de werknemers § 1, derde lid, welke ook blijkt uit de
die de normale pensioengerechtigde Franse versie ervan, niet alleen
leeftijd nog niet hebben bereikt, een volgt uit de opzet van de werkloosaanvullende werkloosheidsuitkering heidsverzekering, maar bevestigd
toekent, wanneer hun werkelijk wordt door zijn wordingsgeschiegenoten pensioen het vastgestelde denis;
bedrag niet bereikt;
Dat dit derde lid zijn oorsprong
Overwegende dat deze uitzonde- vindt in het koninklijk besluit van
ringsbepaling niets afdoet aan het 26 september 1953, dat in het besluit
voorschrift van artikel 133, vierde van de Regent van 26 mei 1945 een
lid,
dat
werkloosheidsuitkering artikel 77 septies invoegde, waarvan
maar kan worden genoten door de § 3 dezelfde strekking had als het
werkloze die beschikbaar is voor de huidige artikel 146, § 1; dat het
algemene arbeidsmarkt;
derde lid van die § 3, luidens
Dat aan deze voorwaarde niet hetwelk van de toepassing van het
wordt voldaan door de werknemer bepaalde in deze paragraaf werd
wiens recht op pensioen afhankelijk uitgesloten << de werknemer die om
is van het verbod nog te arbeiden, het pensioen te kunnen trekken,
maar evenmin door de werknemer verplicht is het werk neer te leggen
die, ingevolge de regeling krachtens of nog slechts in beperkte mate te
welke hij pensioen geniet, nog maar werken », het niet arbeiden en het

door te oordeien dat de beschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt geen absolute voorwaarde meer
is
voor
de
toepasing
van
artikel 146, § 1, ten aanzien van de invalide mijnwerkers en dat ook gepensioneerde mijnwerkers met een klein invaliditeitspensioen, binnen de grenzen van
de hun toegelaten arbeidsduur, nog
beschikbaar zijn voor de algemene
arbeidsmarkt, in zoverre zij voldoen aan
de in artikel 142 gestelde voorwaarden
van lichamelijke arbeidsgeschiktheid, en
door, op grand van deze boordeling, het
hager beroep van verweerder gegrond te
verklaren evenals zijn oorspronkelijke
vordering tot vernietiging van de administratieve beslissing van 9 juni 1978 en
voor recht te zeggen dat verweerder
opnieuw recht heeft op werkloosheidsuitkeringen vanaf 7 juni 1978, de in het
middel vermelde bepalingen schendt :
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in beperkte mate arbeiden op
dezelfde voet plaatste;
Dat het derde lid van artikel 146,
§ 1, in navolging van het voorheen
geldende artikel 77 septies, oorspronkelijk uitdrukkelijk bepaalde dat § 1
geen toepassing vindt op de werknemer wiens recht op pensioen
afhankelijk wordt gesteld van het
verbod nog te arbeiden, tenzij in
beperkte mate, << zodat hij onbeschikbaar wordt voor de algemene
arbeidsmarkt »;
Dat laatstvermeld zinsdeel weliswaar werd geschrapt bij koninklijk
besluit van 24 oktober 1967, evenwel
niet om de draagwijdte van het
derde lid te wijzigen, maar uitsluitend om de tekst ervan aan
te passen aan de nieuwe door
dit besluit uitgevaardigde regeling, waarbij werkloosheidsuitkering
wordt toegekend aan werknemers
die uit eigen wil in een dienstbetrekking met verkorte werktijd zijn
tewerkgesteld;
Overwegende dat de bepaling die
in artikel 146, § 2, tweede lid, 1°,
van het koninklijk besluit van
20 december 1963 is opgenomen
en luidens welke, onverminderd
artikel 142, het bepaalde in § 1
eveneens van toepassing is op de
werkloze die aanspraak heeft op een
invaliditeitspensioen
als
mijnwerker, de betekenis van het
bepaalde in het derde lid van
artikel 146, § 1, niet wijzigt en niet
beoogt daarvan af te wijken;
Dat het arbeidshof, door te
beslissen zoals in het middel is
weergegeven, artikel 146 van het
koninklijk besluit van 20 december
1963 schendt;
Dat het middel gegrond is;

artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
30 januari 1984 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Simont en Butzler.
Van dezelfde dag 7 analoge arresten op voorziening ingesteld door dezelfde eiser tegen
arresten van dezelfde datum gewezen door
hetzelfde arbeidshof.
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1° STRAF -

DEEL UITMAKEN VAN EEN
VERENIGING OPGERICHT MET HET OOGMERK
OM EEN AANSLAG OP PERSONEN OF EIGENDOMMEN, BEPAALDELIJK WANBEDRIJVEN,
TE PLEGEN.

2° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN STRAFVORDERING ONWETTIGE GELDBOETE VOLLEDIGE VERNIETIGING EN
VERWIJZING.

1" Het dee] uitmaken van een vereniging

opgericht met het oogmerk om een
aanslag op personen of eigendommen,
bepaaldelijk wanbedrijven, te plegen,
is slechts strafbaar met gevangenisstraf; veroordeling, met hoofdgevangenisstraf, tot een geldboete is onwettig.
(Artt. 322, 323 en 324, laatste lid, Sw.)

2o De vernietiging van een veroordeling
wegens onwettigheid van de met de
hoofdgevangenisstraf opgelegde geldboete is volledig en gesch}edt met
Om die redenen, vernietigt het
verwijzing (1).
bestreden arrest; beveelt dat van het

thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde
arrest;
gelet
op

(1) Cass., 5 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 398).

649(ERIKSSON E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8197)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 26 mei 1983 op
verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Gent;
Gelet op het arrest van 9 november 1982 van het Hof (2);
I. Op de voorziening van Willy
Corten :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van het
beginsel waarvan artikel 65 van het
Strafwetboek toepassing maakt en
luidens welk, wanneer verscheidene
misdrijven zijn opgeleverd door een
zelfde opzet, de rechter alleen de
zwaarste straf mag uitspreken, en van
de artikelen 322, 323 en 324, laatste lid,
van het Strafwetboek :

hebben gedragen of vervoerd (telastlegging II-C);
Overwegende dat het hof van
beroep
de
voormelde
straf
uitspreekt na te hebben geoordeeld
dat die misdrijven opgeleverd zijn
door een zelfde strafbaar opzet,
zodat tegen eiser slechts een straf
moet worden uitgesproken, namelijk
de zwaarste;
Overwegende dat ten deze de
zwaarste straf die is welke bij de
artikelen 322, 323 en 324, laatste lid,
van het Strafwetboek bepaald is
voor de telastlegging II-A-I, namelijk een gevangenisstraf van een
maand tot twee jaar;
Overwegende dat het arrest
derhalve eiser niet mocht veroordelen, met de opgelegde hoofdgevangenisstraf, tot een geldboete;
Overwegende dat de onwettigheid
van een van de elementen van de
enige toegepaste straf de onwettigheid van de gehele straf ten gevolge
he eft;

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot een hoofdgevangenisII. Op de voorziening van de
straf van acht maanden, met overige eisers :
gewoon uitstel gedurende vijf jaar,
en een geldboete van 200 frank of
Overwegende dat de substantiele
twee maanden vervangende gevan- of op straffe van nietigheid voorgegenisstraf wegens de hieronder schreven rechtsvormen in acht zijn
vermelde telastleggingen : 1o overtre- genomen en de beslissing overeending van de artikelen 1 en 2 van de komstig de wet is gewezen;
wet van 29 juli 1934 waarbij de
private milities worden verboden en
waarbij de wet van 3 januari 1933
op de vervaardiging van, de handel
in en het dragen van wapenen en op
de handel in munitie, aangevuld
Om die redenen, vernietigt het
wordt (telastleggingen 1-A, li-D en bestreden arrest, doch enkel in
V-A); 2o als dader-mededader, deel te zoverre het eiser Willy Corten
hebben uitgemaakt van een vereni- veroordeelt; verwerpt de voorziening
ging met het oogmerk om een van de overige eisers; beveelt dat
aanslag te plegen op personen of op van het thans gewezen arrest
eigendommen, bestaande door het melding zal worden gemaakt op de
enkele feit van het inrichten der kant van het gedeeltelijk verniebende, de veremgmg ten doel tigde arrest; laat de kosten van de
hebbende wanbedrijven te plegen voorzienirig van Willy Corten ten
(telastlegging II-A-I); 3° als dader- laste van de Staat; veroordeelt de
mededader, verboden wapens te overige eisers in de kosten van hun
-----------------1 respectieve voorziening; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
(2) A.C., 1982-83, nr. 156, arrest nr. A.G.
van Beroep te Brussel.
7544.
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31 januari 1984 - 2" kamer - Voor- 2' De vernietiging, op de niet beperkte
zitter : de h. Boon, waarnemend voorvoorziening van de beklaagde, van de
zitter - Verslaggever: de h. Matthijs beslissing op de strafvordering brengt
Gelijkluidende conclusie van de h. Tillevernietiging mede van de eindbesliskaerts, advocaat-generaal.
singen op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen die het
gevolg zijn van de eerstvermelde
beslissing, oak al is de vernietiging
van deze beslissing uitgesproken op
een ambtshalve aangevoerd middel (2).
3' Wanneer de beklaagde en de erfgenaam van een overleden medebeklaagde solidair zijn veroordeeld op de
tegen hen ingestelde burgerlijke rechts2' KAMER - 31 januari 1984
vorderingen, brengt de vernietiging,
op de voorziening van de beklaagde,
van de beslissingen op de tegen hem
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ingestelde burgerlijke rechtsvordeARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORringen, ten aanzien van de erfgenaam
DELING OP DE STRAFVORDERING - GEEN
van de overleden medebeklaagde, de
VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE BEPAvernietiging van die beslissingen mede
LING DIE DE STRAF STELT - NIET MET
in zoverre de beklaagde solidair met
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.
hem is veroordeeld.

Nr. 291

2° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENNIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE
BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM INGERECHTSVORDEBURGERLIJKE
STELDE
RINGEN, ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
IS UITGESPROKEN OP EEN AMBTSHALVE
AANGEVOERD MIDDEL.

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN- SOLIDAIRE VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
EN
VAN
DE
ERFGENAAM
VAN
EEN
OVERLEDEN MEDEBEKLAAGDE - VERNIETIGING,
OP DE VOORZIENING VAN
DE
BEKLAAGDE, VAN DE BESLISSINGEN OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING EN WAT
HEM BETREFT - VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DIE BESLISSINGEN, TEN AANZIEN
VAN DE ERFGENAAM VAN DE OVERLEDEN
MEDEBEKLAAGDE,
IN
ZOVERRE
DE
BEKLAAGDE SOLIDAIR MET HEM IS VEROORDEELD.

(DOSQUET, Q.Q., DEWAEGENAERE
T. HOLVOET, D'HAENE)
ARREST

(A.R. nr. 8236)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 24 juni 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;

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

Overwegende dat Charles Dosquet, rechtsvoorganger van eerste eiseres, en tweede eiseres
door het openbaar ministerie voor
de Politierechtbank te Kortrijk
werden vervolgd wegens overtreding
van de artikelen 32 en 47 van het
algemeen politiereglement van de
stad Kortrijk; dat, ter terechtzitting
van 10 januari 1983 van de politierechtbank, de verweerders zich
burgerlijke partij hebben gesteld
tegen beide beklaagden; dat de
politierechtbank, op strafrechtelijk
gebied,
de
strafvordering
ten
aanzien
van
Charles
Dosquet
vervallen verklaarde wegens diens
overlijden op 16 maart 1983, en

(1) Cass., 16 feb. 1983, A.R. nr. 2672
(A.C., 1982-83, nr. 341) en 17 jan. 1984, A.R.
nr. 8314 (ibid., 1983-84, nr. 255).

(2) Cass., 16 maart 1982, A.R. nr. 7055
(A.C., 1981-82, nr. 415).

1' Niet naar recht met redenen omkleed
is de veroordelende beslissing op de
strafvordering, waarin geen melding is
gemaakt van een wettelijke bepaling
welke op het bewezen verklaarde
misdrijf straf stelt (1). (Art. 97 Gw.)
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tweede eiseres veroordeelde wegens
overtreding van artikel 32 van voormeld politiereglement, doch haar
vrijsprak van overtreding van
artikel 47 van dat reglement, en, op
civielrechtelijk gebied, de vorderingen van de verweerders - wat
eerste eiseres betreft in haar hoedanigheid van wettige erfgename van
Charles Dosquet
ontvankelijk
doch ong~grond verklaarde, bij
gebrek aan bewijs van de schade;
dat het bestreden vonnis, op de
hogere beroepen van de verweerders, van tweede eiseres en van het
openbaar ministerie tegen tweede ·
eiseres, op de strafvordering, tweede
eiseres veroordeelt wegens de beide
ten laste gelegde misdrijven en, op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders, de eiseressen solidair veroordeelt om aan iedere
verweerder een bedrag van 5.000
frank, vermeerderd met de interesten en kosten, te betalen;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders

Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering, op de niet beperkte voorziening van eiseres, de vernietiging
meebrengt van de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders, die het gevolg zijn
van de eerstvermelde beslissing, ook
al is de vernietiging van de eerstvermelde beslissing uitgesproken op
een ambtshalve aangevoerd middel;
Dat de vernietiging van de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen
tweede eiseres, ten aanzien van
eerste eiseres,
de vernietiging
meebrengt van die beslissingen in
zoverre tweede eiseres solidair met
eerste eiseres is veroordeeld;

I. Op de voorziening van eerste
eiseres :
Overwegende dat eiseres geen
middel aanvoert;

II. Op de voorziening van tweede
eiseres :

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen haar ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet :

Overwegende dat het bestreden
vonnis weliswaar de reglementaire
bepalingen aanduidt die de bestanddelen van de bewezen ver klaarde
misdrijven vermelden, doch geen
bepaling aanwijst die op die
misdrijven een straf stelt;
Dat het vonnis derhalve naar
recht niet met redenen is omkleed;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
tweede eiseres veroordeelt en, ten
aanzien van eerste eiseres, in
zoverre het tweede eiseres solidair
met haar veroordeelt op de civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders; verwerpt de voorziening van eerste eiseres; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
eerste eiseres in de helft van de
kosten en laat de andere helft ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank
te
Veurne,
zitting
houdende in hoger beroep.
31 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
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'Nr. 292

(WITVROUWEN T. LEYSEN, VAN BOMMEL)
ARREST

2" KAMER - 31 januari 1984

(A.R. nr. 8119)

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
COLLECTIEF MISDRIJF - EEN ENKELE OPZET
- EEN ENKELE STRAF, T.W. DE ZWAARSTE.

2° STRAF -

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 22 april 1983
door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;

ZWAARSTE STRAF- BEGRIP.

3° STEDEBOUW

WET RU!MTELIJKE
ORDENING EN STEDEBOUW - OVERTREDING
VAN DE ARTT. 64, EERSTE LID, EN 68 WET
RU!MTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW EEN ENKELE OPZET - EEN ENKELE STRAF,
T.W. DE ZWAARSTE - ZWAARSTE STRAF BEG RIP.

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van het
beginsel waarvan artikel 65 van het
Strafwetboek toepassing maakt, van de
artikelen 63 van het Strafwetboek, 64 en
68 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw;

1o Krachtens de regel van art. 65 Sw.
mag de rechter, wanneer verschillende
Overwegende dat de feitenrechter,
feiten, wegens eenheid van opzet, een
enkel strafbaar feit vormen, slechts die op onaantastbare wijze vastgeeen enkele straf, t. w. de zwaarste steld heeft dat twee misdrijven de
straf, opleggen (1).
uitvoering
zijn
van
hetzelfde
2o De zwaarste straf is de straf die het
]angst duurt, ongeacht de geldboete
die de wet steeds beschouwt als een
minder zware straf dan de gevangenisstraf (2). (Art. 63 Sw.)
3° Wanneer de rechter beslist dat
overtredingen van de Wet Ruimtel1jke
Ordening en Stedebouw, nl. van
art. 64, eerste lid, enerzijds, en van
art. 68, anderzijds, een collectief
misdrijf wegens eenheid van opzet
vormen, kan hij slechts een enkele
straf uitspreken, t. w. de straf gesteld
bij art. 68; de wet strait de overtreding
van art. 64, eerste lid, met een gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen
en een geldboete van 26 tot 2.000 frank
of met een van deze straffen alleen, en
de overtreding van art. 68 met een
gevangenisstraf van acht dagen tot
een maand, zodat die Jaatste straf het
]angst duurt en dan oak de zwaarste
straf is. (Art. 63 Sw.)
(1) Zie Cass., 13 okt. 1981, A.R. nr. 6459
(A.C., 1981-82, nr 111).
(2) Zie Cass., 13
Pas., 1964, I, 506).

jan.

1964

(Bull.

en

misdadig opzet, krachtens het
beginsel waarvan artikel 65 van het
Strafwetboek toepassing maakt,
slechts een straf, de zwaarste, kan
uitspreken;
Overwegende dat volgens artikel 63 van het Strafwetboek de
zwaarste straf de langstdurende is,
ongeacht de geldboete die door de
wet steeds aangezien wordt als een
minder zware straf dan de gevangenisstraf;
Overwegende dat het arrest het
beroepen vonnis op 14 december
1981 gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Turnhout ten dele
bevestigt, onder meer in zoverre het
besliste dat << de tenlasteleggingen
A, B en C zich in hoofde
van beklaagde vermengen wegens
eenheid van opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 van het Strafwetboek slechts een en dezelfde straf
dient te worden uitgesproken »; dat
het de voor de drie misdrijven
uitgesproken gevangenisstraf van
15 dagen bevestigt, maar de boete
van 200 frank opvoert tot 500 frank
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verhoogd met opdeciemen en de Nr. 293
vervangende. gevangenisstraf brengt
op 3 maanden;

2•

KAMER -

31 januari 1984

Overwegende dat, terwijl de wet
van 29 maart 1962 het misdrijf van
de telastleggingen A en B luidens 1° CASSATIE - PROCEDURE - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN VERSCHILartikel 64 bestraft met een gevangeLENDE PARTIJEN TEGEN DEZELFDE BESLISnisstraf van 8 dagen tot 15 dagen
SING - SAMENVOEGING VAN DE CASSATIEen/of een geldboete van 26 tot 2.000
BEROEPEN.
frank, zij het misdrijf van de telastlegging C, luidens artikel 68,
bestraft met een gevangenisstraf 2° CASSATIE - PROCEDURE - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN VERSCHILvan 8 dagen tot een maand, zonder
LENDE PARTIJEN TEGEN BESLISSINGEN
geldboete;
OVER DEZELFDE ZAAK -

SAMENVOEGING

VAN DE CASSATIEBEROEPEN - BEGRIP.
Overwegende dat het arrest, door
verzoeker wegens de vermengde
misdrijven te veroordelen tot een 3° VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDELING BIJ VERSTEK TOT EEN ENKELE STRAF
gevangenisstraf van 15 dagen en
WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN
daarenboven een geldboete van 500
VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VRIJSPRAAK
frank,
het
beginsel
waarvan
VOOR BEPA'\LDE MISDRIJVEN - VEROORDEartikel 65 van het Strafwetboek
LING TOT DEZELFDE ENKELE STRAF WEGENS
toepassing maakt, en de in het
DE ANDERE MISDRIJVEN - GEEN VERZWAmiddel aangehaalde wetsbepalingen
RING VAN DE STRAF- WETTIGE BESLISSING.
schendt;

4° HELING -

BESTANDDELEN.

II. In zoverre de voorziening
Wanneer verschmende partijen zich
gericht is tegen de beslissing op de 1o tegen
een en dezelfde beslissing in
civielrechtelijke vorderingen :
cassatie voorzien, voegt het Hof de
voorzieningen ambtshalve samen (1).
Overwegende dat de vernietiging
op de niet beperkte voorziening van 2o Wanneer verschillende partijen zich
eiser van de beslissing op de straiin cassatie hebben voorzien tegen
vordering de vernietiging meebrengt
beslissingen over dezelfde zaak, kan
van de beslissing op de civielrechtehet Hof de voorzieningen ambtshalve
samenvoegen; zulks is met name het
lijke vorderingen, die daarvan het
geval wanneer bij hetzelfde arrest
gevolg is;
sommige beklaagden op tegenspraak
en de andere bij verstek zijn veroordeeld, en de eerstbedoelden zich tegen
het arrest in cassatie hebben voorzien,
terwijl de anderen hun voorziening
hebben gericht tegen het arrest dat
nadien op hun verzet is gewezen.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; zegt dat van dit 3° Wanneer de beklaagde tot een enkele
straf bij verstek is veroordeeld wegens
arrest melding zal worden gemaakt
verschillende misdrijven die als een
op de kant van het vernietigde
enkel strafbaar feit worden bearrest; laat de kosten ten laste van
schouwd, kan de rechter die hem, op
de Staat; verwijst de zaak naar het
verzet, vrijspreekt voor sommige van
Hof van Beroep te Brussel.
die misdrijven, niettemin voor de
31 januari 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter
Gelijkluidende conclusie van mevr
Liekendael, advocaat-generaal.

I

{1) Cass., 19 maart 1980 {A. C., 1979-80,
nr 457); zie Cass., 23 okt. 1980, A.R. nrs. 6072,
6074, 6160 (ibid., 1980-81, nr. 124) en 14 sept
1981 A.R nrs. 6282, 6314 (ibid., 1981-82 nr 33).
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andere bewezen
verklaarde misI. Wat de voorzieningen tegen het
drijven, de enkele bij verstek uitge- arrest van
24 december 1982
sproken straf behouden, daar zulks betreft :
geen verzwaring van de straf is (2). ·
(Artt. 187 en 188 Sv.)

A. Op de voorziening van Bart
Van Ackere:
4" De vereiste bestanddelen van heling
zijn het bezitten of onder zich hebben
van een zaak verkregen door een door
een derde gepleegde misdaad of
wanbedrijf en de voorafgaande of
geiljktijdige kennis van de onrechtmatige oorsprong van de zaak; de wil om
die zaak aan de nasporingen van de
eigenaar of van de politie te
onttrekken, kan een gegeven zijn om
de kennis van de onrechtmatige
oorsprong van de zaak te beoordelen
(3). (Art. 505 Sw.)

(VAN ACKERE T. VERCAMMEN E.A.; HUSSEIN;
DE WAEGENAERE)

1. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
a) waarbij eiser vrijgesproken
wordt van het hem ten laste gelegde
feit J.I. 60 :
Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
b) waarbij eiser veroordeeld
wordt wegens de feiten J.I. 16, 35,
58, 59 en R.I. 3 :
Overwegende dat de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

ARREST

(A.R. nr. 8133)

HET HOF;
Gelet op de
bestreden arresten, op 24 december
1982 en 29 april 1983 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen van Bart Van Ackere en Ali
Mahmoud Hussein gericht zijn
tegen het arrest van 24 december
1982; dat de voorziening van Helena
De Waegenaere gericht is tegen het
arrest van 29 april 1983, op haar
verzet gewezen tegen het voornoemd arrest van 24 december 1982;
dat beide arresten dezelfde zaak
betreffen, zodat er reden is om de
voorzieningen samen te voegen;
(2) Zie Cass., 27 maart 1979 (A.C., 1978-79,
881); zie ook Cass., 22 okt. 1980, A.R. nr. 1208
(ibid., 1980-81, nr. 120) met de voetnoot, alsook
Cass.,
30 maart 1982, A.R. nr.
7021
(ib1d., 1981-82, nr 457).
(3) Cass., 3 nov. 1975 (A.C., 1976, 292); zie
Cass., 17 aug. 1982, A.R. nr. 7494 (ibid., 1981-82,
nr 671).

2. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen :
a) van Leon Withagels tegen
eiser :
Overwegende dat het arrest het
hof van beroep onbevoegd verklaart
om kennis te nemen van de eis van
die verweerder;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
b ) van Leo Vercammen, personenvennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid Bulmetal, personenvenootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid Juber en Dirk
Mels tegen eiser
Overwegende dat eiser geen
middel aanvoert;
B. Op de voorziening van Ali
Mahmoud Hussein :
Overwegende dat de substantiE~le
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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II. Wat de door Helena De Waege- temin tot een gevangenisstraf van een
naere tegen het arrest van 29 april jaar wordt veroordeeld, hetgeen neer1983 ingestelde voorziening betreft : komt op een strafverzwaring :
Overwegende dat het Hof van
Overwegende dat de voorziening
beperkt is tot de beslissingen op de Beroep te Antwerpen, bij het bij
verstek
gewezen
arrest
van
strafvordering;
24 december 1982, eiseres tot een
A. In zoverre de voorziening gevangenisstraf van een jaar en een
gericht is tegen de beslissing geldboete van 100 frank heeft
waarbij
eiseres
van
bepaalde veroordeeld wegens de samengevoegde feiten K 1 en 2, Q 1 en 2,
misdrijven wordt vrijgesproken :
R.I. 1 en 2, R.II 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
Overwegende dat de voorziening 12, 13, 15, 17, die, met een zelfde
bij gebrek aan belang niet ontvan- strafbaar opzet gepleegd, als een
enkel strafbaar feit worden aangekelijk is;
merkt;
Overwegende dat het bestreden
B. In zoverre de voorziening arrest, op het ontvankelijk verzet
gericht is tegen de veroordelende van eiseres, na deze laatste te hebbeslissing :
ben vrijgesproken van de haar ten
laste gelegde feiten K 1 en 2, Q 1 en
Over het eerste middel, afgeleid uit de 2, R.I. 1 en 2, de uitgesproken straf
schending van de artikelen 97 van de als beteugeling voor de bewezen geGroudwet, 187, 188 en 208 van het Straf- bleven feiten K.II 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,
wetboek,
10, 12, 13, 15 en 17, die, met een zelfde opzet zijn gepleegd, behoudt;
doordat het bestreden arrest, op verzet
Overwegende dat er geen strafvergewezen, eiseres niet schuldig verklaart
aan de telastleggingen K 1 en 2, Q 1 en zwaring is wanneer het gerecht,
2, en R.I. 1 en 2, haar van die feiten vrij- nadat de rechter bij verstek ingespreekt zonder kosten en, voor het volge de eenheid van opzet een
overige, het beroepen vonnis op straf- enkele
straf had uitgesproken
rechtelijk gebied bevestigt,
wegens verscheidene misdrijven, op
verzet
de
uitgesproken
straf
terwijl het verstekarrest van 24 behoudt, alhoewel het slechts nog
december 1982 de evenvermelde te- bepaalde van die misdrijven in
lastleggingen wei bewezen verklaarde
en oordeelde « dat de thans nog weer- aanmerking neemt;
Dat het middel faalt naar recht;
houden feiten zich vermengen als door
de eerste rechter bepaald en dat de
Over het tweede middel, afgeleid uit
uitgesproken straffen wettelijk zijn en
passend, ook nu ze nog gelden voor de de schending van de artikelen 97 van de
thans weerhouden feiten »; de eerste Grondwet en 506 (lees 505) van het Strafrechter eiseres wegens de haar ten laste wetboek,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
gelegde feiten, die zich vermengen als
zijnde gepleegd met een zelfde strafbaar wegens het misdrijf van heling van
opzet, had veroordeeld tot een gevange- « geld »,
nisstraf van een jaar en een geldboete
terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
van 100 frank; eiseres, enerzijds, wegens enerzijds, overweegt dat eiseres wel wist
al die samengevoegde, met een zelfde dat de in haar huis verblijvende
strafbaar opzet gepleegde feiten die kinderen zich bezig hielden met het
gecorrectionaliseerde
misdaden
en plegen van misdrijven of diefstallen,
wanbedrijven opleveren, tot een gevan- doch, anderzijds, niet concreet aanduidt
genisstraf van een jaar werd veroordeeld hoe eiseres wist of kon weten dat geld,
en, anderzijds, na, ingevolge haar verzet, bestaande uit bankbiljetten, aan haar
te zijn vrijgesproken van de feiten K 1 overhandigd door de vrienden van haar
en 2 (valsheid in geschriften), Q 1 en 2 kinderen of door haar zoon om bij te
(oplichtingen) en R.I. 1 en 2 (heling), dragen in de kosten van de huishouding,
wegens de overblijvende feiten, niet- van een of ander welbepaald misdrijf
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... dat ze maandenlang onderkomen
verschaft heeft aan personen die
zich
aan
misdrijven
plichtig
maakten; dat de activiteit van deze
personen door haar gekend was ... ;
dat ze vervolgens, deze activiteit
kennende,
gedurende
meerdere
maanden geleefd heeft van de
opbrengst ervan »;
Overwegende dat het arrest aldus
nauwkeurig vaststelt dat eiseres
ingevolge de gesprekken en de
levenswijze van de daders van de
diefstallen wist dat de gelden, toen
ze in haar bezit kwamen, door
misdaad
of
wanbedrijf
waren
verkregen; dat de appelrechters met.
de hoger geciteerde consideransen
de
beslissing
regelmatig
met
redenen omkleden en de schuldigverklaring van eiseres naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
W at het tweede onderdeel be- aangenomen;
treft :
Overwegende dat het misdrijf van
heling
enkel
als
bestanddelen
vereist : het bezitten of onder zich
hebben van een zaak verkregen
door een door een derde gepleegde
Om die redenen, verwerpt de
misdaad of wanbedrijf en de voorafvoorzieningen;
veroordeelt de eisers
gaande of gelijktijdige kennis van
de onrechtmatige oorsprong van de in de kosten van hun respectieve
voorziening.
zaak;
31 januari 1984 - 2' kamer - VoorOverwegende dat de wil om de
zaak aan de nasporingen van de zitter : de h. Boon, waarnemend vooreigenaar of van de politie te zitter - Verslaggever: de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van mevr.
onttrekken, een gegeven kan zijn Liekendael,
advocaat-generaal - Advoom de kennis van de onrechtmatige caat : mr. Vandendriessche, Antwerpen.
oorsprong van de zaak te beoordelen, doch door de wet niet als
bestanddeel is vereist;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest zegt :
« dat (eiseres) zeer duidelijk wist
dat de geldsommen die haar Nr. 294
overhandigd werden door de daders
van de diefstallen, door misdrijven
2' KAMER - 31 januari 1984
verworven werden; dat ze dit wist
uit de gesprekken die ze desbetreffend hoorde, en uit de omstandigheid dat geen der daders van de 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORdiefstallen een activiteit had waaruit
DELING OP DE STRAFVORDERING TE
hij inkomsten kon betrekken, en ze
VERMELDEN WETTELIJKE BEPALINGEN.
hiervan eveneens op de hoogte was;

zou verworven zijn, nadat immers
diegene die een vervangbaar goed zoals
geld ontvangt waarvan hij eenvoudigweg
kan vermoeden dat het niet op een
eerlijke wijze is verworven, zich niet
schuldig maakt aan heling;
tweede onderdeel, het arrest overweegt dat eiseres kon vermoeden
dat
het
geld
van
onregelmatige
oorsprong was, wat op zichzelf niet
voldoende is; het bovendien een elementair bestanddeel van de betichting van
heling niet aanduidt, met name de wil
van de beklaagde om het geheelde voorwerp aan de rechtmatige eigenaar te
onttrekken; dit constitutief element van
de betichting geenszins aangeduid wordt
door de overweging dat de beklaagde
gedurende meerdere maanden geleefd
heeft van de opbrengst van haar door de
jeugdige personen gegeven gelden; zulks
op zichzelf niet de wil aantoont om het
geheelde voorwerp te onttrekken aan
zijn eigenaar of aan de eventuele opzoekingen van de politie :

-

657 -

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING - VEROORDELING WEGENS ONOPZETTELIJK DODEN OPGAVE VAN DE WETTELIJKE BEPALING
WAARBIJ EEN STRAF WORDT GESTELD VERMELDING VAN ART. 420 SW. - VERMELDING VOLDOENDE - VEREISTEN.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - RECHTERLIJKE BESLISSING
- NIET GOEDGEKEl!RDE DOORHALING EN
TOEVOEGING - DOORHALING EN TOEVOEGING ALS NIET BESTAANDE BESCHOUWD.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING - VEROORDELING WEGENS ONOPZETTELIJK DODEN OPGAVE VAN DE WETTELIJKE BEPALING DIE
DE BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF
INHOUDT - VERMELDING VAN ART. 418 SW.
DOORGEHAALD EN VERVANGEN DOOR lETS
ANDERS - DOORHALING EN TOEVOEGING
NIET GOEDGEKEURD - GEVOLG.

1° Om naar recht met redenen te zijn

3° Een WlJZlgmg door middel van een

doorhaling en toevoeging wordt als
niet bestaande beschouwd indien de
doorhaling en toevoeging niet regelmatig zijn goedgekeurd (3). (Art. 78
Sv.)
4° Naar recht met redenen omkleed, wat

betreft de opgave van de wettelijke
bepaling die de bestanddelen van het
misdr~jf
" onopzettelijk doden »
inhoudt, is de beslissing van veroordeling wegens dat misdrijf, waarin de
vermelding van art. 418 Sw. voorkomt
die is doorgehaald en door een andere
is vervangen, wanneer die doorhaling
en toevoeging niet zijn goedgekeurd
en derhalve als niet bestaande worden
beschouwd (4).
(SEYNAEVE T. VANSNICK E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8205)

HET

HOF;

Gelet

op

het

omkleed, moet een veroordelende bestreden arrest, op 27 mei 1983
beslissing op de strafvordering, hetzij door het Hof van Beroep te Gent
in haar eigen redenen, hetzij met gewezen;
verwijzing naar de beroepen beslissing, de wettelijke bepalingen opgeven
die de bestanddelen van het ten laste
I. In zoverre de voorziening
van de beklaagde gelegde misdrijf gericht is tegen de beslissing,
inhouden, alsmede die waarbij een waarbij eiser wegens het misdrijf
straf wordt gesteld (1). (Art. 97 Gw.)
2° Naar recht met redenen omkleed, wat

betreft de opgave van de wettelijke
bepaling waarbij een straf wordt
gesteld, is de beslissing van veroordeling wegens onopzettelijk doden, die
niet art. 419 Sw., maar wei art. 420 van
dat wetboek vermeldt wanneer, ener·
zijds, die beslissing impliceert dat d€
beklaagde zich ook schuldig heefl
gemaakt aan het misdrijf onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwon·
dingen waarop art. 420 Sw. straf stelt
en, anderzijds, de uitgesproken strat
niet overschrijdt die op dat misdrijt
van " onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen » staat (2).
(1} Cass., 11 jan. 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 275}.

A.R.

nr.

bepaald bij de artikelen 418 en 419
van het Strafwetboek veroordeeld
wordt (telastlegging A) :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 78 van het Wetboek van Strafvordering, 15 en 16 van de wet van 25
vent6se jaar XI (16 maart 1803) op het
notarisambt, waarvan de Nederlandse
tekst werd vastgesteld bij de wet van
9 april 1980 en, voor zoveel als nodig,
van de artikelen 163, 195, 211 van het
Wetboek van Strafvordering en 419 van
het Strafwetboek,
doordat het arrest, dat eiser veroordeelt wegens het onopzettelijk veroorzaken van de dood van een persoon,
geen melding maakt van artikel 419 van
7474 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2} Zie de voetnoten onder Cass., 25 feb.

1924 (Bull. en Pas., 1924, I, 218), en de voetnoot J.V. onder Cass., 21 maart 1977
(A.C., 1977, 782}.

(3} Zie Cass., 4 mei 1983, A.R. nr. 2752
(A.C., 1982-83, nr. 484).
(4) Zie Cass., 24
Pas., 1940, I, 174}.

juni

1940

(Bull.

en
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het Strafwetboek, dat de straf van
vermeld misdrijf vaststelt, en verwijst
naar de beslissing van de eerste rechter
wat betreft de melding van de toegepaste
wettelijke bepalingen, andere dan deze
vermeld in het arrest, en doordat de
beslissing van de eerste rechter met een
niet-goedgekeurde doorhaling en verbetering melding maakt van artikel 419 van
het Strafwetboek,
terwijl de vermelding van de wettelijke bepaling die de straf van het
misdrijf bepaalt, een substantii:He vormvereiste is, wil een beslissing van veroordeling in rechte gemotiveerd zijn; een
doorhaling en verbetering in een strafrechtelijke beslissing krachtens de artikelen 78 van het Wetboek van Strafvordering, 15 en 16 van de wet van 25
vent6se jaar XI dient te worden goedgekeurd; het arrest, door zich een nietgoedgekeurde doorhaling en derhalve
een
onwettelijke
vermelding
van
artikel 419 van het Strafwetboek toe te
eigenen, een schending inhoudt van de
artikelen 78 van het Wetboek van Strafvordering, 15 en 16 van de wet van 25
vent6se van het jaar XI en 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig, van
de artikelen 163, 195 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering, die de
vermelding van de toegepaste wettelijke
bepalingen
voorschrijven,
en
van
artikel 419 van het Strafwetboek, dat de
straf voor het misdrijf van onopzettelijk
doden vaststelt :

Overwegende dat een veroordelende beslissing op de strafvordering, om naar recht met redenen
omkleed te zijn, hetzij in haar eigen
redenen, hetzij met verwijzing naar
de beroepen beslissing, een wettelijke bepaling moet opgeven welke
op het bewezen verklaarde misdrijf
straf stelt;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging
van
het
beroepen
vonnis, eiser wegens het misdrijf
bepaald bij de artikelen 418 en 419
van het Strafwetboek veroordeelt op
grond dat hij door het niet naleven van het voorschrift van
artikel 19.3.3° van het Wegverkeersreglement een onvoorzichtigheid
heeft begaan die de dood van
Renaat Vansnick heeft veroorzaakt;
Overwegende dat die beslissing
inhoudt dat eiser zich mede schuldig

heeft gemaakt aan het onopzettelijk
toebrengen aan Renaat Vansnick
van
slagen
of
verwondingen,
misdrijf waarop artikel 420 van het
Strafwetboek straf stelt;
Overwegende dat, nu het arrest,
met verwijzing naar de beroepen
beslissing, laatstgemelde wettelijke
bepaling vermeldt en de uitgesproken
straf
de
straf
niet
overschrijdt die op het misdrijf
bepaald bij artikel 420 van het
Strafwetboek is gesteld, het middel
niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig, van
de artikelen 163, 195, 211 van het
Wetboek van Strafvordering en 418 van
het Strafwetboek,
doordat noch het arrest dat eiser
veroordeelt wegens onopzettelijk doden,
noch de beslissing van de eerste rechter
melding maken van artikel 418 van het
Strafwetboek, dat de bestanddelen van
het misdrijf van onopzettelijk doden
vaststelt,
terwijl, om gemotiveerd te zijn, iedere
beslissing van veroordeling ofwel in haar
eigen motivering of dispositief, ofwel
door verwijzing naar het vonnis van de
eerste rechter, de wettelijke bepalingen
dient aan te duiden die de bestanddelen
van het misdrijf bepalen, zodat het
arrest, door niet aan deze vormvereiste
te hebben voldaan, een schending
inhoudt van artikel 97 van de Grondwet
en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 163, 195 en 211 van het Wetboek
van Strafvordering, die de vermeldingen
van de toegepaste wetsbepalingen voorschrijven, en van artikel 418, dat de
bestanddelen van het misdrijf van onopzettelijk doden vaststelt :

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis
en met verwijzing naar de in dit
vonnis opgegeven wetsbepalingen,
eiser
veroordeelt
wegens
het
misdrijf bepaald bij de artikelen 418
en 419 van het Strafwetboek;
Overwegende dat in het beroepen
vonnis het cijfer « 419 » bij middel
van een niet goedgekeurde noch
getekende doorhaling boven het
cijfer << 418 » werd aangebracht,
zodat die doorhaling en toevoeging,
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krachtens het artikel 78 van het
Wetboek van Strafvordering, dat op
al de authentieke akten van de
strafrechtspleging toepasselijk is,
als niet bestaande moeten worden
beschouwd;
Dat hieruit volgt dat, in strijd met
wat in het middel wordt aangevoerd,
het artikel 418 van het Strafwetboek
wel is vermeld;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest om de door de
beklaagde ingeroepen overmacht te
verwerpen, oordeelt dat : « Uit de foto's
bij het deskundigenverslag gevoegd mag
afgeleid worden dat de rijbaan TorhoutOostende uit twee rijstroken bestaat en
in drie rijstroken overgaat - de middenstrook voorbehouden voor de weggebruikers die naar links willen afslaan zeer
kart v66r het kruispunt. Tot aan de
overgang van twee naar drie rijstroken
kon de motorrijder de middenste
rijstrook niet berijden want er was er
geen >>,

27
september
1980
(proces-verbaal
nummer 1986, 3' alinea) (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest de
besluitvorming dat het slachtoffer
niet in het midden van de rijbaan
reed en dat eiser zich niet op
overmacht kan beroepen, niet enkel
op de in het middel bekritiseerde
considerans laat steunen; dat het
tevens vaststelt dat uit de stand van
de motorfiets die frontaal tegen het
rechtervoorwiel van de in schuine
stand op de rechterrijstrook staande
vrachtwagen reed, blijkt dat het
eerstgenoemde voertuig « vooraf op
een normale plaats de rechterrijstrook van de rijbaan bereed ... en
niet plots, onmiddellijk v66r de
aanrijding van de middenstrook
naar de rechterrijstrook is gekomen »;
Overwegende dat het middel, dat
opkomt tegen een overbodige redengeving, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
En

overwegende

dat

de

sub-

terwijl de beklaagde in zijn conclusie stantiele of op straffe van nietigin hager beroep deed gelden dat, zoals heid voorgeschreven rechtsvormen
hij het aan de verbalisanten had in acht zijn genomen en de beslisverklaard, hij het slachtoffer in de verte sing overeenkomstig de wet is
had zien naderen, met een koplicht, dit
recht naar hem toe, op de middenstrook gewezen;
(zie pagina 2, voorlaatste paragraaf, en
II. In zoverre de voorziening
proces-verbaal
nummer
1986
van
27 september 1980), zodat hij het recht gericht is tegen de beslissing op de
en de plicht had een aanrijding te strafvordering, waarbij eiser veroorvermijden door de richtingsverandering deeld wordt wegens overtreding van
door te voeren, deze verklaring van de artikel 9, § 1, van het koninklijk
beklaagde, waarin hij meldde dat hij in besluit van 23 april 1971 houdende
de verte en op de middenstrook het
slachoffer had zien aankomen, als uitvoering van verordening (E.E.G.)
normale betekenis heeft dat het slacht- nr. 1463/70 van de Raad van de
Gemeenschappen
van
offer in de verte op de middenlijn of in Europese
het midden van de weg reed, zodat het 20 juli 1970 betreffende de invoering
arrest, door deze verklaring te interpre- van een controleapparaat bij het
teren alsof de beklaagde bedoelt dat het wegvervoer :
slachtoffer op de middenste rijstrook,
Overwegende dat de substantiele
onderscheiden van de twee andere
rijstroken, reed, de normale betekenis of op straffe van nietigheid voorgevan de bovenvermelde passage uit de schreven rechtsvormen in acht zijn
conclusie
en
de
verklaring
van genomen en de beslissing overeen27 september 1980 van de beklaagde komstig de wet is gewezen;
miskent en aldus de bewijskracht toekomend aan deze passage uit de conclusie
III. In zoverre de voorziening
schendt, alsmede de bewijskracht van de
verklaring van de beklaagde van gericht is tegen de beslissingen op

-

660 -

de civielrechtelijke vorderingen van
de verweersters tegen eiser :
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest dat de telastlegging
A bewezen verklaart en de feiten van
deze telastlegging als enige oorzaak van
het ongeval beschouwt, aanvaardt dat
het slachtoffer aan een merkelijk hogere
snelheid reed dan de toegelaten maximumsnelheid van 60 kilometer per uur
en sterk onder invloed van alkoholische
dranken verkeerde en, teneinde de
gedraging van de beklaagde als enige
oorzaak van het ongeval te beschouwen,
overweegt dat het slachtoffer volkomen
verrast werd door de rijbeweging van de
vrachtbestuurder en niet meer tijdig
heeft kunnen reageren door remming
of afwijking naar links, en verder
beschouwt : « Wanneer de beklaagde is
beginnen af te draaien naar links was de
motorrijder reeds dicht genaderd van de
vrachtwagen. Aan een snelheid van
60 kilometer per uur en de bestuurder in
nuchtere toestand verkerende zou het
ongeval nog gebeurd zijn met dodelijke
afloop voor het slachtoffer of tenminste
kan niet bewezen worden en niet met
zekerheid voorgehouden worden dat het
ongeval had kunnen vermeden worden
noch dat de gevolgen minder erg zouden
zijn geweest. De plaats van de
contactname zou zich wellicht elders
situeren maar het ging toch nog steeds
om een botsing tussen een praktisch niet
beschermd menselijk lichaam met een
vrachtwagen tegen een wel lagere snelheid, maar nog steeds hoog genoeg om
even erge gevolgen met zich te
brengen "•

antwoord biedt op vermeld omstandig
gemotiveerd middel van beklaagde dat
de reden aangeeft waarom volgens hem
het ongeval wel vermeden had kunnen
worden indien het slachtoffer aan de
maximumsnelheid van 60 kilomter per
uur en in nuchtere toestand had
gereden, zodat het arrest niet gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, geen enkel motief
van het arrest inhoudt dat, zelfs indien
het slachtoffer de mogelijkheid had
verbeterende richtingsveranderingen uit
te voeren, de schade, zoals deze zich in
concreto heeft voorgedaan, toch zou zijn
ontstaan, zodat het arrest op onwettelijke wijze eiser als enige aansprakelijke
voor de schade veroordeelt (schending
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest de
beslissing dat « het misdrijf A de
uitsluitende oorzaak is van het
ongeval » niet enkel op de in het
middel bekritiseerde consideransen
laat steunen; dat het oak oordeelt :
« In de beschreven omstandigheden
bestaat echter geen zekerheid dat
de niet toegelaten snelheid en de
toestand van de motorrijder bijgedragen hebben tot het ontstaan van
het ongeval »;
Overwegende dat uit de context
van het arrest, meer bepaald uit het
geheel van hager bedoelde consideransen, blijkt dat het hof van
beroep impliciet doch zeker heeft
geoordeeld dat er geen oorzakelijk
verband vaststaat tussen de fout
van het slachtoffer en de schadelijke gevolgen van het ongeval;
Dat het arrest zodoende eisers
conclusie beantwoordt en de bekritiseerde beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan ·worden
aangenomen;

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie deed gelden dat, indien het
slachtoffer aan 60 kilometer per uur en
in nuchtere toestand zou hebben
gereden, het ongeval niet zou gebeurd
zijn, gezien het slachtoffer tot en met de
botsingplaats « corrigerende richtingsveranderingen » zou hebben kunnen
uitvoeren; het motief van het arrest, dat
aan een snelheid van 60 kilometer per
uur en het slachtoffer in nuchtere
toestand, het ongeval nog gebeurd zou
zijn met dodelijke afloop voor het slachtoffer of tenminste dat niet kan worden
bewezen en met zekerheid worden voorOm die redenen, verwerpt de
gehouden dat het ongeval had kunnen
vermeden worden, noch dat de gevolgen voorziening; veroordeelt eiser in de
minder erg zouden zijn geweest, geen kosten.
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HOGER

BEROEP STRAFZAKEN EENPARIGHEID - HOF VAN BEROEP - VERSTEKARREST DAT DE VEROORDELING DOOR
DE EERSTE RECHTER BIJ EENPARIGHEID
HEEFT VERZWAARD VERZET VAN DE
BEKLAAGDE - ARREST DAT DE BIJ VERSTEK
UITGESPROKEN VEROORDELING HANDHAAFT
- EENPARIGHEID VAN STEMMEN VEREIST.

Op het verzet van de beklaagde tegen
een bij verstek gewezen veroordelend
arrest kan het hof van beroep de door
de eerste rechter uitgesproken veroordeling
niet
verzwaren,
zonder
uitspraak te doen bij eenparigheid en
zonder dit in het arrest vast te stellen,
zelfs indien de opgelegde veroordeling
dezelfde is als die van het verstekarrest dat het wil handhaven en dat bij
eenparigheid van stemmen is gewezen
(1}. (Art. 211bis Sv.)

(SNYERS T. OOMS E.A.)

ARREST

(A.R. nr. 8256}

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 29 juni 1983
door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;

-----------------1
(1) Cass., 8 sept. 1982,
(A.C., 1982-83, nr. 24).

A.R.

nr.

2292

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 21lbis van
het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat eiser bij het op
7 september 1981 gewezen vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
Turnhout wegens twee overtredingen van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de
stedebouw veroordeeld was, onder
meer tot een gevangenisstraf van
15 dagen en een geldboete van
500 frank verhoogd met opdeciemen,
met uitstel voor de hoofdgevangenisstraf, en in de helft van de kosten;
Overwegende dat het Hof van
Beroep te Antwerpen, op het door
eiser en het openbaar ministerie
ingestelde hoger beroep, eiser bij
het met eenparige stemmen van het
hof gewezen verstekarrest van
30 maart 1983 wegens de telastleggingen veroordeeld heeft, onder
meer tot een hoofdgevangenisstraf
van een maand zonder uitstel van
tenuitvoerlegging en tot een geldboete van 1.000 frank verhoogd met
opdecimes en vervangbaar bij
gebrek aan betaling binnen de
wettelijke termijn door drie maanden gevangenisstraf;
Overwegende dat het hof van
beroep eiser, na zijn verzet tegen dit
arrest
ontvankelijk te
hebben
verklaard, bij het bestreden arrest
veroordeelt tot dezelfde straf als die
welke bij het verstekarrest was
opgelegd, zonder vast te stellen dat
het met eenparigheid van stemmen
van zijn leden uitspraak doet;
Overwegende dat artikel 211bis
van het Wetboek van Strafvordering
vereist dat het hof van beroep
uitspraak
doet met
eenparige
stemmen van zijn leden, wanneer
het de door de eerste rechter uitgesproken straf verzwaart; dat de
regel in acht moet worden genomen,
ook wanneer het hof van beroep, op
het verzet van de veroordeelde,
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opnieuw uitspraak moet doen over
het ingestelde hoger beroep en zelfs
wanneer het op verzet gewezen
arrest zich ertoe beperkt de bij het
verstekarrest uitgesproken veroordeling te handhaven;

beraad, zijn keuzerecht niet heeft
uitgeoefend, kan, indien tegen hem
een vervolging wordt ingesteld, een
nieuwe termijn aanvragen; als hij die
termijn niet aangevraagd of verkregen
heeft, wordt hij als een zuivere erfgenaam beschouwd. (Artt. 795, 798 en 800
B.W.) (Impliciet.)

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
civielrechtelijke vorderingen :
MUTUALITEITEN T. VERMANDEL)
Overwegende dat de vernietiging
op de niet beperkte voorziening van
ARREST
eiser, beklaagde, van de beslissing
op de tegen hem ingestelde strafvor(A.R. nr. 8287)
dering, leidt tot de vernietiging van
de beslissing op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen
HET HOF;
Gelet op het
die er het gevolg van is;
bestreden arrest, op 28 juni 1983
gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden
arrest; _ beveelt
dat
I. Op de voorziening van Liliane
melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van het vernie- Vermandel
tigde arrest; laat de kosten ten laste
Over het middel, afgeleid uit de schenvan de Staat; verwijst de zaak naar ding van artikel 97 van de Grondwet,
het Hof van Beroep te Brussel.
doordat het arrest eiseres veroordeelt
31 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 296
2'

KAMER -

31 januari 1984

ERFENISSEN -

VERVOLGING TEGEN EEN
ERFGENAAM
VERSTRIJKEN VAN DE
TERMIJNEN VOOR HET OPMAKEN VAN DE
BOEDELBESCHRIJVING EN VAN BERAAD GEEN AANVRAAG VAN EEN NIEUWE TERMIJN
- GEVOLG.

De erfgenaam die, na het verstrijken
van de termijnen voor het opmaken
van de boedelbeschrijving en van

tot betaling aan verweerder van 146.895
frank, te vermeerderen met de vergoedende en verwijlintresten, en in een
vierde van de kosten,
terwijl eiseres bij conclusie heeft
aangevoerd
dat enkel de
hierna
vermelde prestaties, voor een gezamen-,
lijk bedrag van 47.649 frank, van haar
kunnen worden teruggevorderd :
D'Hondt J.
Van den Hove A.
Neyt E.
Vlerick M.
Verstail M.
Langenhove A.
Langenhove A.
Van Belle G.
Van Altert T.
D'Hont M.
Servaes J.
Veyt S.
Neyt L.
Moerman
Mullande A.
De Vreese
De WitteR.
De Ryck A.
DeWaele A.
De Brabant Cl.
Verleem J.
Bovyn J.
Allein M.

7013
7912
7912
7912
7912
7912
7916
7912
7911
7911
7911
7910
7911
7911
7012
7911
7912
7912
7912
7912
7091
7012
7912
7916

2.876,2.054,2.054,2.054,2.054,2.054,205,2.054,1.849,1.849,1.849,1.540,1.849,1.849,2.670,1.849,2.054,2.054,2.054,2.054,2.683,2.913,2.913,20547.649,-

9.12.74
29.8.74
18.7.74
9.9.74
4.11.74
25.8.74
25.8.74
12.8.74
4.12.74
17.12.74
22.8.74
21.8.74
11.8.74
11.12.74
12.12.74
2.9.74
17.12.74
17.8.74
14.8.74
29.8.74
~4.3.75

21.3.75
18.12.74
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alle andere prestaties buiten de betwiste
periode van 7 juni 1974 en 26 maart 1975
vallen; het arrest dit verweer niet beantwoordt en derhalve niet gemotiveerd is :

civielrechtelijke vordering van eiser
tegen Georges De Wintere :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319 tot 1322
Overwegende dat eiseres conclu- van het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 28
deerde zoals in het middel is weer- van het Gerechtelijk Wetboek (het gezag
van het rechterlijk gewijsde) en 97 van
gegeven;
Overwegende dat het arrest zegt : de Grondwet :
doordat het arrest vaststelt dat voor
« de in hoofde van deze verweerster
weerhouden strafbare feiten die aan die verweerder de schadeberokkenende
strafbare feiten zich situeren in de
eiser schade hebben berokkend, periode
gaande van 2 juli 1974 tot
situeren zich in de periode, gaande 1 augustus 1975,
van 7 juni 1974 tot 1 augustus 1975.
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
Op grond van de controleverslagen van 25 september 1978 verweerder
van het Rijksinstituut voor Ziekte veroordeelt voor al de hem ten laste
en Invaliditeit werden de door eiser gelegde feiten, behoudens het feit F, en
op grond van valse bescheiden in die telaststellingen zich situeren in een
die periode aan onverschuldigde periode die aanvangt op 21 mei 1974 en
terugbetalingen uitgekeerd : verslag niet op 2 juli 1974 (feiten B-I, I en J),
nr. 65.350 : 40.066 frank, verslag zodat de bewijskracht van de dagvaaren van het arrest wordt
nr. 65.380 : 45.955 frank, en verslag ding
geschonden, of daaraan een draagwijdte
nr. 68.700 : 60.875 frank, zijnde wordt toegekend onverenigbaar met hun
samen 146.896 frank ... >>;
inhoud;
Overwegende dat het arrest, door
tweede onderdeel, het arrest althans
te preciseren dat de door eiseres niet aangeeft waarom het, in afwijking
gepleegde misdrijven die aan eiser met hetgeen door eiser in zijn conclusie
schade hebben berokkend, zich over was gepreciseerd en gevorderd, de
een langere periode spreiden, name- datum van 2 juli 1974 in aanmerking
lijk van 17 juni 1974 tot 1 augustus neemt en niet die van 21 mei 1974
1975, en door te verwijzen naar de
in die periode door het RijksinstiW at het tweede onderdeel betuut voor Ziekte en Invaliditeit treft :
verrichte onverschuldigde terugbetaOverwegende dat verweerder bij
lingen, zoals zij in de verslagen van het in kracht van gewijsde gegane
die dienst zijn opgenomen, het arrest van 25 september 1978 van
ermee strijdig verweer van eiseres het Hof van Beroep te Gent
weerlegt en haar conclusie beant- schuldig werd bevonden aan de hem
woordt;
in de dagvaarding ten laste gelegde
Dat het middel feitelijke grand- feiten B-I tot B-VII (valsheden in
slag mist;
geschrifte), B-VIII, B-IX, G en H
(gebruik van valse stukken) en I en
J (oplichtingen); dat hij wegens die
II. Op de voorziening van het samengevoegde misdrijven veroorNationaal Verbond van Socialisdeeld werd tot een gevangenisstraf
tische Mutualiteiten :
van drie maanden, met uitstel, en
Overwegende dat eiser het cassa- een geldboete van 200 frank en, op
tieberoep heeft beperkt tot de beslis- civielrechtelijk gebied, tot betaling
singen op de door hem tegen van een voorschot aan eiser; dat
Georges
De
Wintere,
Eddie volgens de bewoordingen van de
Vermandel en Liliane Vermandel dagvaarding de feiten B-I gepleegd
ingestelde civielrechtelijke vorde- werden tussen 21 mei 1974 en
ringen;
20 juni 1975, de feiten I tussen
21 mei 1974 en 15 november 1974 en
A. In zoverre de voorziening de feiten J tussen 15 november 1974
gericht is tegen de beslissing op de en 1 augustus 1975;
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Overwegende dat eiser, voor de
afdoening van de op die misdrijven
gegronde rechtsvordering tot herstel
van de schade, verweerder voor het
hof van beroep heeft gedagvaard;
dat hij bij conclusie vorderde dat de
hem toekomende schadevergoeding
zou worden vastgesteld op 191.575
frank, te vermeerderen met de
rente, onverminderd het hem reeds
toegekende voorschot; dat hij tot
stav!ng van ziJn vordering aanvoerde dat bij het bepalen van
het schadebedrag niet alleen rekening moet worden gehouden met de
door verweerder te zijnen nadele gepleegde valsheden in geschrifte,
maar ook met de door verweerder te
zijnen nadele gepleegde oplichtingen die een langere periode
omvatten, gaande van 21 mei 1974
tot 5 november 1974 (telastlegging I)
en van 15 november 1974 tot
1 augustus 1975 (telastlegging J);
Overwegende dat het bestreden
arrest aan eiser een vergoeding
toekent van 176.843 min 16.038
(voorschot)
160.805 frank op
grond dat « de schadeberokkende
strafbare feiten zich in de periode
gaande van 2 juli 1974 tot
1 augustus 1975 situeren » en dat eiser « in deze periode op grond van
de valse stukken, volgens de controleverslagen nrs. 65.350, 65.380 en
66.655 van het Rijksinstituut voor
Ziekte en Invaliditeit, 176.843 frank·
als onverschuldigde betalingen heeft
uitgekeerd >>;
Overwegende dat de appelrechters
in gebreke blijven de redenen op te
geven waarom zij eisers berekening
verwerpen en, bij het bepalen van
het bedrag van de schade, de door
verweerder tussen 21 mei 1974 en
2 juli 1974 gepleegde oplichtingen
niet in aanmerking nemen; dat het
arrest mitsdien de beslissing niet
regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het onderdeel gegrond is;

civielrechtelijke
vordering
van
eiser :
1. tegen Eddie Vermandel, in
eigen naam
Overwegende dat eiser geen
middel aanvoert;
2. tegen Eddie Vermandel, quali-

tate qua :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 784, 793
en 800 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest de vordering gericht
tegen Eddie Vermandel, in zijn hoedanigheid van erfgenaam (en als voogd van
de andere erfgenaam) van wijlen Ilona
Van den Abeele, afwijst op grand dat
« eiser het bewijs niet levert dat
verweerder, hetzij in eigen n<tam, hetzij
als voogd van de minderjarige zoon
Frankie, in een authentieke of een
onderhandse akte de titel of de hoedanigheid van erfgenaam heeft aangenomen, noch dat hij een daad heeft
verricht die noodzakelijk zijn bedoeling
om de nalatenschap te aanvaarden,
insluit en die hij slechts in zijn hoedanigheid van erfgenaam bevoegd zou zijn
te verrichten "•
terwijl, nu de termijnen van boedelbeschrijving en beraad verstreken waren
en hij zich niet meer op de desbetreffende exceptie kon beroepen - hetgeen
hij ook niet deed - verweerder, ingevolge de vordering van eiser, zijn optierecht ten aanzien van de nalatenschap
had dienen uit te oefenen, bij gebreke
waarvan hij als eenvoudig aanvaardend
ten aanzien van eiser moest aanzien
worden (artikel 800 van het Burgerlijk
Wetboek), en terwijl zijn eenvoudige
verklaring dat hij de nalatenschap niet
aanvaardde, geen optie inhoudt en zeker
niet als een verwerping of als een
aanvaarding
onder
voorrecht
kan
aanzien worden, nu deze enkel kunnen
gebeuren door een verklaring ter griffie
(de artikelen 793 en 784 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat wijlen Ilona Van
den Abeele bij het in kracht van
gewijsde
gegane
arrest
van
25 september 1978, op grond van de
misdrijven waaraan zij schuldig was
bevonden, op civielrechtelijk gebied
veroordeeld werd tot betaling aan
B. In zoverre de voorziening eiser van een voorschot; dat Ilona
gericht is tegen de beslissing op de Van den Abeele op 1 april 1982 1s
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overleden, nalatende als erfopv~l-~ !oekent,
onverenigbaar
met
haar
gers : haar echtgenoot Eddie mhoud :
Vermandel en de minderj arige
Franckie Vermandel die uit hun
huwelijk is geboren;
Over;vegende dat e1ser, ovoo~o de
afdoenmg van de op de misdriJven
Over:wegende ~at eiser voor de gegronde rechtsvordering tot herstel
afdoenmg van ZlJn rechtsv?rdermg van de schade, verweerster voor het
tot herstel van de schade, d1e erfop- hof van beroepo heeft gedagvaard;
volgers voor he~ hof van beroep dat, zoals blijkt uit het motiverende
heeft gedagvaard,
gedeelte van de dagvaarding, eiser
Overwegende dat, nu de bij de door hem geleden schade
artikel 795 van het Burgerlijk bepaalde op 1850316 frank
Wetboek bepaalde termijnen voor
'
het opmaken van de boedelbeschrijOverwegende dat het arrest, na te
ving en voor het beraad zijn
gepreciseerd
dat
de
verstreken en verweerder met hebben
toepassing van artikel 798 van dit misdrijven waaraan verweerster
wetboek aan het hof geen nieuwe schuldig is bevonden, de periode
termijn om
zich omtrent
de betreffen, gaande van 7 juni 1974 tot
aanvaarding of de verwerping van 1 augustus 1975, vaststelt dat uit de
de nalatenschap te beraden, heeft controleverslagen nrso 650350, 650380
aangevraagd, het arrest met de in en 680700 van het Rijksinstituut voor
het middel weergegeven conside- Ziekte en Invaliditeit blijkt dat eiser
ransen
de
beslissing
<<
dat ten gevolge van de in die periode
verweerder noch in eigen naam, gepleegde misdrijven respectievelijk
noch als voogd tot de schulden van 400066, 450955 en 600875 frank << aan
wijlen Ilona Van den Abeele onverschuldigde terugbetalingen »
gehouden is », niet naar recht heeft uitgekeerd; dat het arrest
dientengevolge verweerster veroorverantwoordt;
deelt tot betaling aan eiser van
Dat het middel gegrond is;
0

0

0

400066

C In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van eiser
tegen Liliane Vermandel :
Over het derde middel, afgeleid uit de

schending van de artikelen 1319 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat de strafbare feiten die aan
eiser schade berokkenen, zich situeren
in de periode gaande van 7 juni 1974 tot
1 augustus 1975, uit de controleverslagen
van het Rijksinstituut voor Ziekte en
Invaliditeit, door eiser overgelegd tot
staving van de verrichte onverschuldigde
betalingen, meer bepaald uit het controleverslag nro 650380, een onverschuldigde
betaling, terugvorderbaar voor de strafrechter, distilleert van 450955 frank,
terwijl het bedoelde controleverslag
nro 650380 voor de aangehouden periode
een totaal van onverschuldigde betalingen van 81.414 frank vaststelt en het
arrest aldus de bewijskracht van deze
akte miskent en haar een draagwijdte

+

450955

+

600875 =

1460896

frank, min het voorschot van 1
frank,
rest 1460895 frank,
te
vermeerderen met de rente;
Overwegende dat het bij het strafdossier gevoegde controleverslag
nro 650380 drie bladen omvat; dat het
onder de rubriek << onverschuldigde
bedragen », telkens met verwijzing
naar de data van de prestaties, de
bedragen vermeldt die eiser ingevolge de door verweerster in
de voormelde periode gepleegde
misdrijven << als onverschuldigde
terugbetalingen >> zou hebben uitgekeerd; dat het door het arrest aangehouden bedrag van 450955 frank de
optelsom betreft van de << onverschuldigde bedragen >>, vermeld op
het eerste en het tweede blad; dat
het derde blad van het verslag
echter
een
reeks
bijkomende
<< onverschuldigde bedragen >> aangeeft;
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Overwegende dat het arrest Nr. 297
derhalve, door vast te stellen dat het
controleverslag
nr.
65.380
met
2' KAMER - 1 februari 1984
betrekking tot de periode gaande
van 7 juni 1974 tot 1 augustus 1975
slechts voor een bedrag van 45.955
frank « aan onverschuldigde terug- 1° GRONDWET - ART. 8 - GELIJKHEID
VAN EEN IEDER VOOR DE RECHTER betalingen » vermeldt, van die akte
BEG RIP.
een uitlegging geeft die ermee niet
verenigbaar is en mitsdien de
2° ONDERZOEKSRECHTER - VERDEbewij skracht ervan miskent;
Dat het middel gegrond is;

LING VAN DE ZAKEN - BI.JZONDER REGLEMENT VAN DE RECHTBANK - AFWIJKING
VAN DE DIENSTREGELING VAN DE ONDERZOEKSRECHTERS - WETTIGHEID - VOORWAARDE.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESCHOUWING WAARUIT DE CONCLUSIENEMER GEEN
Om die redenen, ongeacht het
RECHTSGEVOLG AFLEIDT - GEEN VERPLICHdoor het Nationaal Verbond van
TING
VOOR
DE
RECHTER
EROP
TE
Socialistische Mutualiteiten aangeANTWOORDEN.
voerde eerste onderdeel van het
eerste middel dat niet tot ruimere 1o Art. 8 Gw., volgens hetwelk niemand
tegen zijn wil kan worden afgetrokken
cassatie kan leiden : I. ten aanzien
van de rechter die de wet hem
van de voorziening van Liliane
toekent, waarborgt aan ieder die zich
Vermandel : verwerpt de voorziein dezelfde toestand bevindt het recht
ning; veroordeelt eiseres in de
om volgens dezelfde regels inzake
kosten van haar voorziening; II. ten
bevoegdheid en rechtspleging te
aanzien van de voorziening van het
worden berecht (1).
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : vernietigt het 2" Noch art. 8 Gw., noch enige andere
wettelijke bepaling verzet zich ertegen
bestreden arrest in zoverre het
dat een ter uitvoering van art. 88
uitspraak doet op de civielrechteGer. W. vastgesteld bijzonder reglelijke vorderingen van die eiser
ment door de rechtbank van eerste
tegen Georges De Wintere, Eddie
aanleg aan de voorzitter van de rechtVermandel qualitate qua en Liliane
bank de bevoegdheid verleent om, op
Vermandel; verwerpt de voorziening
advies van de procureur des Konings,
voor het overige; beveelt dat van het
af te wijken van de dienstregeling van
de onderzoeksrechters en de verdeling
thans gewezen arrest melding zal
van de zaken onder hen, wanneer de
worden gemaakt op de kant van het
behoeften van de dienst of een goede
gedeeltelijk
vernietigde
arrest;
rechtsbedeling zulks vereisen (2).
veroordeelt ieder van de verweerders in een vierde van de kosten
van de voorziening en eiser in de
(1) Cass., 24 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 667);
overige kosten; verwijst de aldus GIRON, Dictionnaire de droit administratif, v"
judiciaire, nr. 33; OoBAN, Le droit
beperkte zaak naar het Hof van Pouvoir
constitutionnel de Ja Belgique, III, biz. 177,
Beroep te Brussel.
nr. 74; MAST, Overzicht van bet Belgisch

31 januari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten mrs. De Roeck, Gent; Blontrock
en Kenis, Brussel.

grondwettelijk recht, 1975, biz. 414, nr. 458;
SENELLE, La Constitution beige commentee,
1974, biz. 26; WIGNY, Droit constitutionnel,
1952, biz. 301, Novelles, << Les lois politiques et
administratives », dee! II, La Constitution,
nr 86.
(2) Zie Cass., 7 april 1978 (A.C., 1978, 907) en
voetnoot A.T., biz. 907; 22 me1 1979
(ibld., 1978-79, 1108).
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3° De rechter behoeft niet te antwoorden

op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt (3).
(PIRAUX T. SOCIALE DIENST DER POSTERIJEN,
REGIE DER POSTERIJEN)
ARREST ( vertaJing)

dienstverloop mocht worden vervangen,
en bovenvermeld artikel 11, derde lid, in
strijd is met artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het hof van beroep
de toepassing ervan had moeten
weigeren krachtens artikel 107 van de
Grondwet :

Overwegende dat uit het arrest
blijkt
dat de zaak van eiser, bij de
(A.R. nr. 3210)
aanvang van het onderzoek, is
toebedeeld aan de onderzoeksHET HOF;
Gelet op het rechter Lambeau en dit met toepasbestreden arrest, op 30 juni 1983 sing van artikel 11, derde lid, van
door het Hof van Beroep te Brussel het bij koninklijk besluit van
gewezen;
21 oktober 1970 vastgestelde bijzonder reglement voor de RechtI. In zoverre de voorziening bank van Eerste Aanleg te Brussel;
Overwegende dat dit koninklijk
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
besluit is genomen ter uitvoering
van artikel 88 van het Gerechtelijk
A. waarbij eiser wordt vrijge- Wetboek dat de Koning de bevoegdsproken van de telastlegging Al :
heid geeft om het bijzonder regleOverwegende dat de voorziening ment voor elke rechtbank vast te
tegen die beslissing niet ontvanke- stellen en dat onder meer bepaalt
lijk is bij gebrek aan belang;
dat dit reglement, zo nodig, de
verdeling van de zaken onder de
B. waarbij eiser wordt veroor- onderzoeksrechters vaststelt;
deeld wegens de telastleggingen A2,
Ben C:
Overwegende dat artikel 11, derde
lid, van het bijzonder reglement van
Over het eerste middel, afgeleid uit de de Rechtbank van Eerste Aanleg te
schending van de artikelen 8, 107 van de
Grondwet en 322 van het Gerechtelijk Brussel bepaalt dat, indien de
behoeften van de dienst of de goede
Wetboek,
rechtsbedeling zulks vergen, de
doordat het arrest beslist dat de voorzitter van de Rechtbank van Eerste voorzitter van de rechtbank, na het
van de procureur des
Aanleg te Brussel bij beschikking van advies
3 mei 1978 de onderzoeksrechter Konings te hebben ingewonnen, kan
Lambeau heeft aangewezen overeen- afwijken van de dienstregeling van
komstig artikel 11, derde lid, van het de onderzoeksrechters en van de
voor die rechtbank vastgestelde regle- verdeling van de zaken onder hen of
ment dat vervat ligt in het koninklijk aan een onderzoeksrechter een zaak
besluit van 21 oktober 1970, gewijzigd bij kan toebedelen die voor een andere
het koninklijk besluit van 3 september
onderzoeksrechter aanhangig is;
1971; dat die aanwijzing « regelmatig en
wettig is geschied, ... niets op willekeur
Overwegende dat artikel 322 van
wijst ... », en « is geschied ... overeen- het Gerechtelijk Wetboek betrekkomstig de wettelijke en grondwettelijke king heeft op de vervanging van de
vormen »,
verhinderde rechter en niet op de
terwijl het onderzoek in deze zaak had toebedeling van zaken aan de ondermoeten worden toevertrouwd aan de in zoeksrechter;
de dienstregeling aangeduide rechter en
Overwegende dat artikel 8 van de
deze niet rechter Lambeau was; de
daarin aangewezen onderzoeksrechter Grondwet alle personen die zich in
enkel wegens verhindering en niet om dezelfde toestand bevinden, het
redenen in verband met een vlotter recht waarborgt om volgens dezelfde regels inzake bevoegdheid en
(3) Cass., 9 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1079).
rechtspleging te worden berecht;
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Overwegende dat artikel 8 van de
Grondwet noch enige andere wettelijke bepaling zich ertegen verzet
dat een ter uitvoering van artikel 88
van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld bijzonder reglement aan de
voorzitter van de rechtbank van
eerste
aanleg
de
bevoegdheid
verleent om onder bepaalde voorwaarden af te wijken van de dienstregeling van de onderzoeksrechters
en de verdeling van de zaken onder
hen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, nu het hof van beroep niet
antwoordt op het middel, afgeleid uit het
ontbreken van een werkelijke redengeving in de beschikking van 3 mei 1978 :

1 februari 1984 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaat : mr. Lorent, Charleroi.

Nr. 298
2" KAMER - 1 februari 1984

1° DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN - REGELING VAN DE PROCEDURE - WEIGERING VAN DE RAADKAMER
EEN DESKUNDIGENVERSLAG WAARVAN DE
OBJECTIVITEIT WORDT BETWIST, UIT DE
DEBATTEN TE WEREN- RECHT VAN VERDEDICING - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK- RECHT OP ONPARTIJDIG DESKUNDIGE.

Overwegende dat eiser in zijn
conclusie voor het hof van beroep
betoogde « dat de beschikking de
werkelijke reden diende aan te
geven waarom de niet-vervanging 2° RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN - REGELING VAN DE PROCEde vlotte afhandeling van de zaken
DURE - WEIGERING VAN DE RAADKAMER
zou hebben bemoeilijkt en dat het
EEN DESKUNDIGENVERSLAG WAARVAN DE
niet voldoende is verzachtende
OBJECTIVITEIT WORDT BETWIST, UIT DE
omstandigheden aan te nemen in
DEBATTEN TE WEREN - GEEN SCHENDING
een beschikking tot correctionaliseVAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.
ring van een misdaad, dat moet
worden aangegeven om welke
omstandigheden het hier gaat >>;
3° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET
Overwegende dat het arrest niet
RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN
behoefde te antwoorden op die
ZIJN ZAAK- STRAFZAKEN- REGELING VAN
consideransen waaruit eiser geen
DE PROCEDURE - WEIGERING VAN DE MADenkel rechtsgevolg afleidde;
KAMER
EEN
DESKUNDIGENVERSLAG
Dat het middel niet kan worden
DE
OBJECTIVITEIT
WORDT
WAARVAN
aangenomen;
BETWIST, UIT DE DEBAITEN TE WEREN Over
Over
Over
middel

het derde middel,
het vierde middel, ...
het vijfde, zesde en zevende
samen,

II. ...
Over het zevende middel, ...

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

GEEN SCHENDING VAN HET RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDEL!NG VAN ZIJN ZAAK.

4° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET
RECHT OP ONPARTIJDIG DESKUNDIGE STRAFZAKEN - REGELING VAN DE PROCEDURE - WEIGERING VAN DE RAADKAMER
EEN DESKUNDIGENVERSLAG WAARVAN DE
OBJECTIVITEIT WORDT BETWIST, UIT DE
DEBATTEN TE WEREN - RECHT VAN DE
VERDACHTE OM VOOR DE FEITENRECHTER
DE OPGEWORPEN ONREGELMATIGHEID AAN,
TE VOEREN - GEEN SCHENDING VAN HET
RECHT OP DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE
DESKUNDIGE. (ARTT. 828 EN 966 GER.W.)

5° DEELNEMING AAN
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MISDRIJVEN

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - VEROORDELI!\'G WEGENS DEELNEMING AAN DAT MISDRIJF - WETIIGHEID
- VEREISTEN.

6° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - DEELNEMING AAN
MISDRIJVEN VEROORDELING WEGENS
DEELNEMING AAN DAT MISDRIJF - WETIIGHEID - VEREISTEN.

7° VALSHEID EN GEBRUIK VAN·
VALSE STUKKEN - GEBRUIK - OGENBLIK WAAROP RET GEBRUIK EINDIGT.

8° VERJARING -

STRAFZAKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN DOOR DE VERVALSER AANVANG VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING.

1°, 2°, 3° en 4° De beschikking van de
raadkamer, waarbij de verdachte naar
het vonnisgerecht wordt verwezen,
schendt noch het recht van verdediging noch de algemene rechtsbeginselen inzake het recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak en op een
onpartijdige deskundige door het feit
alleen dat zij het verzoek van de
verdachte om een deskundigenonderzoek waarvan hij de objectiviteit
betwist, uit de debatten weigert te
weren, daar zodanige beslissing aan de
verdachte het recht niet ontneemt om
de middelen betreffende de regelmatigheid van het deskundigenverslag voor
de feitenrechter aan te voeren (1).

7o Het gebruik van valse stukken, zelfs
zonder een nieuw feit van de dader
van de valsheid en zonder herhaalde
tussenkomst van zijnentwege duurt
voort zolang het door hem beoogde
doe] niet volkomen is bereikt en
zolang de hem verweten beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het
nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte (3).
8° Wanneer de dader van valsheid in

geschrifte ook gebruik heeft gemaakt
van het valse stuk met hetzelfde
bedrieglijk opzet of oogmerk om te
schaden, gaat de verjaring van de
strafvordering zowel t.o. v. de valsheid
als van het gebruik van het valse stuk
eerst in vanaf de laatste gebruikmaking (4).

(GUFFENS, FRISQUE T. CENTRE MEDICAL DE
L'EST E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3370)

HET HOF;
Gelet op de
bestreden beslissingen : 1o de op
29 juni 1981 gewezen beschikking
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
2° de door dezelfde raadkamer op
15
juni,
14
september
en
21 september 1981 gewezen beschikkingen; 3° het vonnis betreffende de
voeging van zaak nr. 21.91.2249/81;
4° het op 2 november 1983 door het
5° en 6' Om een beklaagde wettig te
kunnen veroordelen als dader van een Hof van Beroep te Luik gewezen
misdrijf van « valsheid in geschrifte » arrest;
en « gebruik van valse stukken »
I. Op de voorziening van Guffens,
behoeven niet aile deelnemingshandelingen aanwezig te zijn; het is beklaagde :
voldoende dat vaststaat dat een dader
het misdrijf van « valsheid in
geschrifte » en « gebruik van valse
stukken » heeft gepleegd en dat de
mededader aan de uitvoering van dat
misdrijf bewust heeft deelgenomen op
een der bij de wet bepaalde wijzen van
deelneming (2).
(1) Zie Cass., 22 mei 1978 (A.C., 1978, 1109),
17 aug. 1979 (ibid., 1978-79, 1341), 16 dec. 1980
(ib~d.,
1980-81, nr. 233), 23 april 1982
(1b1d., 1981-82, nr. 491).
(2) Cass., 21 maart 1979 (A.C., 1978-79, 851).

A. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de op 29 juni 1981
door
de
raadkamer
gewezen
beschikking :
Over het middel, afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging, dat, wat
de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten betreft, onder meer is neerge(3) Cass., 5 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 86).
(4) Cass., 29 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 129).
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legd in de wetten van 25 oktober 1919,
enig artikel, 19 augustus 1920 en 22 juli
1927, artikel 1, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat een ieder recht heeft
op een eerlijke behandeling van zijn
zaak en op het onder meer in de artikelen 828 en 966 van het Gerechtelijk
Wetboek neergelegde algemeen rechtsbeginsel dat een ieder recht heeft op een
onpartijdig deskundige, doordat de raadkamer, na kennis te hebben genomen
van de conclusie waarin eiser voor de
raadkamer had betoogd dat « het
deskundigenverslag of de deskundigenverslagen die op verzoek van de onderzoeksrechter door de heren Fransolet en
Comhaire waren opgemaakt, uit de
debatten moesten worden geweerd (en
dat) een beschikking tot nader onderzoek moest worden gewezen om de heer
onderzoeksrechter in de gelegenheid te
stellen een nieuw deskundigenonderzoek
te bevelen », eiser wegens al de hem in
de vordering van het openbaar ministerie ten laste gelegde feiten naar de
correctionele rechtbank verwijst op
grond « dat de verdachten zich beroepen
op het feit dat de deskundige Fransolet
door de burgerlijke partij is geraadpleegd
vooraleer
het
strafdossier
waarvan de raadkamer thans kennis
neemt, tegen hen was aangelegd; dat dit
feit niet kan worden betwist en ook niet
wordt betwist; dat de onderzoeksrechter
een college van deskundigen heeft
aangewezen, namelijk de heren Fransolet en Renson; dat die deskundigen
gezamenlijk zijn opgetreden; dat het
geenszins is bewezen dat hun goede
trouw, nauwgezetheid en nauwkeurigheid die bij de uitvoering van een dergelijke opdracht vereist zijn, in twijfel
kunnen worden getrokken >>,
terwijl de deskundige Fransolet reeds
door de vereniging zonder winstoogmerk
« Centre medical de l'Est ,, was geraadpleegd vooraleer tegen de verdachten
strafvervolgingen waren ingesteld en die
vereniging zonder winstoogmerk tegen
hen burgerlijke partij was gesteld, zodat
hij, objectief gezien, niet meer de
vereiste waarborgen van onpartijdigheid
bood die nochtans vereist waren voor de
uitvoering van de hem door de onderzoeksrechter toevertrouwde opdracht; de
hierboven
weergegeven
redengeving
derhalve geen wettige grondslag vormt
voor de beslissing om de conclusie te
verwerpen waarin eiser aanvoerde dat
de raadkamer, na de verslagen waaraan
de deskundige Fransolet had meegewerkt, uit de debatten te hebben

geweerd, een beschikking tot nader
onderzoek diende te wijzen om de onderzoeksrechter in de gelegenheid te stellen
een nieuw deskundigenondelzoek te
bevelen :

Overwegende dat het recht van
verdediging en de algemene rechtsbeginselen dat een ieder recht
heeft op een eerlijke behandeling
van zijn zaak en op onderzoek door
een onpartijdig deskundige niet
worden geschonden door het enkele
feit dat de raadkamer in haar
beschikking waarbij de verdachte
naar
het vonnisgerecht · wordt
verwezen, niet ingaat op het
verzoek van verdachte om een
deskundigenverslag waarvan hij de
objectiviteit betwist, uit de debatten
te weren, aangezien zodanige beslissing verdachte het recht niet
ontneemt om de middelen betreffende de regelmatigheid van het
deskundigenverslag voor de feitenrechter aan te voeren;
Dat het middel faalt naar recht;
En 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;
B.

c. ...

II. Op de voorziening van Frisque,
beklaagde
A.
B.

c.

D.

E. In zoverre de voorziening is
gericht tegen het door het hof van
beroep op 2 november 1983 gewezen
arrest :
1o in zoverre ze is gericht tegen
de beslissing op de tegen de medebeklaagde Guffens ingestelde strafe
vordering :
Overwegende dat eiser geen
hoedanigheid bezit om zich tegen
die beslissing in cassatie te voorzien;
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2° in zoverre ze is gericht tegen
de beslissing waarbij uitspraak
wordt gedaan over de tegen eiser
ingestelde strafvordering en waarbij
hij voor de ten laste gelegde feiten
A 2, A 3, A 5, c, f en g, van rechtsvervolging wordt ontslagen;
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
be lang;
3° in zoverre ze is gericht tegen
de beslissing waarbij eiser op de
tegen hem ingestelde strafvordering
wordt veroordeeld :
Over het eerste middel, afgelei<i uit de
schending van de artikelen 66, 197 van
het Strafwetboek, 21 en 22 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en, voor zover nodig, 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiser tot een gevangenisstraf van twee j aar en tot een
geldboete van tweehonderd frank veroordeelt, ter zake (1) « dat hij van 1972 tot
1976 de boekhoudkundige steekkaart
" kosten voor eerste oprichting " en de
rekeningen voor de boekjaren 1972, 1973,
1974 en 1975 van de vereniging zonder
winstoogmerk Centre medical de !'Est
heeft vervalst, nu hij door aanzienlijke
bedragen algemene kosten te boeken
onder " kosten voor eerste oprichting "
winst- en verliesrekeningen met voordelig saldo in die rekeningen heeft opgenomen, dat die vervalsing ingevolge de
overbrenging van winsten of verliezen
onvermijdelijk ook een terugslag heeft
gehad op de latere rekeningen » (telastlegging A 1); (2) « dat hij tussen 31 maart
1976 en 15 april 1976 in de boekhoudkundige steekkaart nr. 4404 betreffende
" kosten voor eerste oprichting " van de
vereniging zonder winstoogmerk Centre
medical de !'Est een bedrag van 1.806.000
frank in plaats van 2.000.000 frank heeft
afgeboekt en aile voor die fraude benodigde stukken in de boekhouding heeft
opgenomen » (telastlegging A 4); (3) dat
hij in de loop van het jaar 1975 << tal van
facturen op naam van de vereniging
zonder winstoogmerk Centre medical de
!'Est heeft doen opmaken en deze vervolgens in de boekhouding van bedoelde
vereniging
heeft
doen
opnemen,
ofschoon die facturen aan (eiser)
moesten worden gestuurd, zulks met de

bedoeling om de door laatstgenoemde
gepleegde verduisteringen te verbergen »
(telastlegging A 5); (4) << tussen 1972 en
31 maart 1976 verschillende miljoenen
Belgische
frank
bedrieglijk
heeft
verduisterd of verspild ten nadele van de
vereniging zonder winstoogmerk Centre
medical de !'Est, welke feiten voortvloeien uit een en hetzelfde misdadig
opzet >> (telastlegging C 7 tot C 21);
en doordat het arrest de door eiser
opgeworpen exceptie van verjaring van
de strafvordering verwerpt, op grond dat
<< uit de bij het dossier gevoegde boekhoudkundige stukken blijkt dat de voor
de jaren 1972 tot 1976 opgemaakte
balansen
die
valse
vermeldingen
bevatten, eerst op 30 juni 1980 in de door
de vennootschap Integrity opgemaakte
balans zijn verbeterd; het gebruik van de
als vals erkende vermeldingen aldus
"onvermijdelijk" heeft voortgeduurd tot
30 juni 1979 » en dat van de valse
facturen << jarenlang is gebruik gemaakt
tot 1979, vermits die vermeldingen voor
(eiser) het door hem gewenste gevolg
hadden dat hij
de onrechtmatig
verkregen goederen kon behouden ... ; dat
er eenheid van opzet bestaat tussen de
door (eiser) gepleegde verduisteringen
en de met het oog op het verhalen van
die verduisteringen gepleegde vervalsing
van de boekhoudkundige stukken die in
de telastlegging A 1 zijn aangegeven »,

terwijl, eerste onderdeel, het gebruik
van valse stukken voortduurt, zelfs
zonder een nieuw feit van de dader van
de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het door
hem beoogde doel niet volkomen is
bereikt en zolang de hem verweten
beginhandeling te zijnen voordele en
zonder verzet van zijn kant het nuttig
gevolg heeft dat hij ervan verwachtte;
dit nuttig gevolg noodzakelijkerwijze
ophoudt uiterlijk de dag waarop de benadeelde die de vervalsing heeft gemerkt
of Iucht heeft gekregen van de
misdrijven of de onregelmatigheden die
men door de vervalsing poogt te
verhalen, zich tegen de vervalser burgerlijke partij stelt, zelfs als de akte pas na
die burgerlijke partijstelling wordt
verbeterd;
de
vereniging
zonder
winstoogmerk Centre medical de !'Est
(C.M.E.) ten deze op 14 juni 1977 tegen
eiser een burgerlijke rechtsvordering
heeft ingesteld wegens de verduisteringen die eiser, volgens de feitenrechters, door middel van de in de telastlegging bedoelde valse stukken heeft
willen verbergen, waaruit volgt dat de
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strafvordering wei moest verjaard zijn
op 2 november 1983, dag waarop het
bestreden arrest werd uitgesproken
(schending van de artikelen 197 van het
Strafwetboek, 21 en 22 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van Strafvordering);
tweede onderdeel, ...

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het gebruik van
valse stukken, zelfs zonder een
nieuw feit van de dader van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege voortduurt,
zolang het door hem beoogde doel
niet volkomen is bereikt en zolang
de hem verweten beginhandeling te
zijnen voordele en zonder verzet
van zijn kant het nuttig gevolg heeft
dat hij ervan verwachtte;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat, wat de
voor de jaren 1972 tot 1976 opgemaakte en vervalste balansen
betreft, die akten pas op 30 juni
1980 in de door de vennootschap
Integrity opgemaakte balans zijn
verbeterd, zodat het gebruik van die
valse vermeldingen heeft voortgeduurd tot 30 juni 1979 en dat, wat de
facturen betreft waarvan sprake in
de telastlegging A 5, a, b, d, h en i,
de vervalsingen die met de hulp van
de eiser Guffens en diens medewerker, de eiser Frisque, als daders
zijn gepleegd in de boekhouding van
de vereniging zonder winstoogmerk
Centre medical de l'Est, voor de
eiser Guffens een onrechtmatig
voordeel hebben opgeleverd en dat
het gebruik van die valse stukken
jarenlang heeft voortgeduurd tot
1979, daar die vermeldingen voor de
eiser Guffens het door hem gewilde
voordeel bleven opleveren, namelijk
dat hij de onrechtmatig verkregen
goederen kon behouden;
Overwegende dat, om een beklaagde wettig te kunnen veroordelen als mededader van het
misdrijf « valsheid in geschriften »
en « gebruik van valse stukken »,
niet alle bestanddelen van het
misdrijf in de deelnemingshande-

lingen aanwezig moeten zijn; dat
het voldoende is dat vaststaat dat
een dader het misdrijf « valsheid in
geschriften >> en << gebruik van valse
stukken >> heeft gepleegd en dat de
mededader aan de uitvoering van
dat misdrijf bewust heeft meegewerkt op een van de bij de wet
bepaalde wijzen van deelneming;
Overwegende, derhalve, dat het
hof van beroep wettig heeft vastgesteld dat de valse stukken op zijn
minst tot 30 juni 1979 voor de eiser
Guffens de door hem gewenste voordelen hadden opgeleverd, zonder
verzet van zijnentwege, en dat de
eiser Frisque als dader had deelgenomen aan dat gebruik; dat het
aldus de beslissing dat het gebruik
van die valse stukken had voortgeduurd tot 30 juni 1979 en dat de
verjaring van de strafvordering
ingevolge het door het openbaar
ministerie tegen de beslissing van
de correctionele rechtbank ingestelde hoger beroep regelmatig was
gestuit op 4 januari 1982, naar recht
verantwoordt;
Dat de omstandigheid dat de
verweerster Centre medical de l'Est
op 14 juni 1977 een burgerlijke ·
rechtsvordering
heeft
ingesteld
tegen de eiser Frisque, in dat
opzicht niet ter zake dienend is;
Dat het eerste onderdeel niet kan
worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over
Over
Over
Over

het
het
het
het

tweede middel,
derde middel, .. .
vierde middel, .. .
vijfde middel, .. .

III. Op de voorzieningen van
Pierre Rubin, Michel Frankignoul,
Jacques Gach, Jean-Claude Odekerken, Antoine Grosjean, Gilbert
Alexandre, Fredy Denis, MariePaule Jacquemotte, Guy Mestdag, S.
Laboury, Claude Rubin, M. Riernaux, M. Lifrange, D. Rocour, echtgenote Mignon, R. Vandenbosch, G.
Romedenne, A. Cops, A. Dethier,
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Fran9oise Pesser, J.P. Boverie en
Luc Jardon, burgerlijke partijen :
A. In zoverre de voorzieningen
zijn gericht tegen het openbaar
ministerie :
Overwegende dat de eisers die
niet in kosten van de strafvordering
zijn veroordeeld, geen hoedanigheid
bezitten om zich tegen het openbaar
ministerie in cassatie te voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de door de eisers tegen de
verweerder
Guffens
ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 3 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
beslist dat het gebruik van de valse
vermeldingen in de boekhouding van de
vereniging zonder winstoogmerk Centre
medical de l'Est onvermijdelijk heeft
voortgeduurd tot 30 juni 1979, en na
verschillende telastleggingen van valsheid in geschriften, gebruik van valse
stukken en verduistering met name
tegen de verweerder Guffens bewezen te
hebben verklaard en na hem wegens die
feiten te hebben veroordeeld, de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers
ontvankelijk doch niet gegrond verklaart
en de eraan verbonden kosten te hunnen
laste legt, op grond << dat degenen die
pas na het vertrek van (verweerder) op
21 september 1976 toegetreden zijn tot
de vereniging zonder winstoogmerk,
vanzelfsprekend niet benadeeld konden
zijn door diens onrechtmatige handelingen », en dat << uit het dossier blijkt
dat zij die v66r 21 september 1976 lid
waren van de vereniging, niet alleen op
de hoogte moesten zijn van de financiiHe
toestand van de veremgmg zonder
winstoogmerk, doch bijna zeker hadden
vernomen dat de wijze waarop de boekhouding werd gevoerd en de geldmiddelen werden aangewend, heel wat
kritiek te verduren kreeg; dat zij nochtans niets hebben ondernomen om die
toestand te verhelpen, dat sommigen
zelfs, door hun stilzitten, de handelingen

(van verweerder) hebben gedoogd; dat de
burgerlijke partijen door aldus te
handelen geen aanspraak kunnen maken
op vergoeding van hun schade; dat hun
rechtsvorderingen ontvankelijk zijn doch
niet gegrond moeten worden verklaard »,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is met betrekking tot het tegen
de
verweerder
Guffens
bewezen
verklaarde feit dat hij in de boekhouding
van de vereniging zonder winstoogmerk
Centre medical de l'Est valsheid in
geschriften heeft gepleegd en van valse
stukken gebruik heeft gemaakt, te
beslissen, enerzijds, dat het gebruik van
de als vals erkende vermeldingen onvermijdelijk heeft voortgeduurd tot 30 juni
1979, dus tot na het vertrek van
verweerder, en anderzijds, dat de eisers
die pas na 21 september 1976, dag van
het vertrek van verweerder, toegetreden
zijn tot de vereniging zonder winstoogmerk, niet benadeeld konden zijn door
diens onrechtmatige handelingen, zodat
het arrest niet wettig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, de vergoeding van
de schade die zowel door de fout van
beklaagde als door die van het slachtoffer is veroorzaakt, tussen hen moet
worden verdeeld naar verhouding van
hun aansprakelijkheid voor de schade;
de fout van het slachtoffer weliswaar
mede aan de basis kan liggen van de
schade, doch zulks de aansprakelijkheid
niet uitsluit van de persoon of de
personen die door hun schuld de schade
mede hebben veroorzaakt; de omstandigheid dat een beklaagde wordt veroordeeld wegens misdrijven waarvoor een
burgerlijke rechtsvordering wordt ingesteld en dat de burgerlijke rechtsvorderingen ontvankelijk worden verklaard de
schuld van beklaagde en het oorzakelijk
verband tussen zijn fout en de schade
van de burgerlijke partijen bewijst, zo
niet wordt vastgesteld dat de schade zich
zonder beklaagdes fout toch zou hebben
voorgedaan, zodat het arrest, nu het, door
de verweerder Guffens strafrechtelijk te
veroordelen, diens fout bewezen acht en
nu het de burgerlijke rechtsvorderingen
van de v66r 21 september 1976 tot de
vereniging toegetreden eiser ontvankelijk verklaart, doch enkel de eisers
veroordeelt tot vergoeding van hun
schade, zonder vast te stellen dat die
schade, zoals ze zich heeft voorgedaan,
ook zou ontstaan zijn zonder de tegen
verweerder bewezen verklaarde fouten,
niet alle personen die door hun fout
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schade aan een ander hebben veroorzaakt, verplicht tot vergoeding van die
schade en, derhalve, de beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van
de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het arrest, nu het
beslist dat sommige eisers reeds bij de
oprichting toegetreden waren tot de
vereniging zonder winstoogmerk Centre
medical de l'Est, terwijl andere eerst na
het vertrek van verweerder lid geworden
zijn, nu het de burgerlijke rechtsvordering van de eerstgenoemden afwijst, op
grand dat zij niet benadeeld konden zijn
door de onrechtmatige handelingen van
verweerder en nu het de burgerlijke
rechtsvordering van de tweede groep
eisers afwijst op grand dat zij het risico
van de schade op zich hebben genomen,
zonder evenwel de in de eerste en de
tweede grand bedoelde eisers met name
te noemen, het Hof niet in de mogelijkheid stelt toezicht uit te oefenen op de
redengeving van de beslissing waarbij de
burgerlijke rechtsvordering van iedere
eiser wordt afgewezen, dubbelzinnig is
en derhalve niet wettig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het tegenstrijdig
is, enerzijds, op de strafvordering te
beslissen dat het gebruik van de
valse stukken door de verweerder
Guffens jarenlang heeft voortgeduurd tot 1979, vermits die valse
stukken voor verweerder het door
hem nagestreefde voordeel bleven
opleveren, namelijk dat hij de
onrechtmatig verkregen goederen
kon behouden en, anderzijds, op de
burgerlijke rechtsvorderingen, te
overwegen « dat degenen die pas na
het vertrek van Guffens, (dus) op
21 september 1976, toegetreden zijn
tot de vereniging zonder winstoogmerk, vanzelfsprekend niet benadeeld konden zijn door diens
onrechtmatige handelingen »;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest
beslist dat, hoewel de eisers die
reeds v66r 21 september 1976 lid
waren van die vereniging, toch op
de hoogte moesten zijn van de

financii=He toestand van die vereniging en toch « bijna zeker » hadden
vernomen dat de wijze waarop de
boekhouding werd gevoerd en de
geldmiddelen werden aangewend,
heel wat kritiek te verduren kreeg,
zij nochtans niets hebben ondernomen om die toestand te verhelpen
en dat sommigen onder hen zelfs,
door hun stilzitten, de handelingen
van de verweerder Guffens hebben
gedoogd; dat het arrest hieruit
afleidt dat die eisers het risico van
de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, op zich hebben genomen en
dat zij geen aanspraak kunnen
maken op vergoeding van hun
schade;
Dat het arrest nochtans niet vaststelt dat de door de burgerlijke
partijen geleden schade zich zonder
de fout van die partijen niet zou
hebben voorgedaan zoals ze gebeurd
is; dat het aldus de beslissing
waarbij de rechtsvorderingen van de
burgerlijke partijen worden afgewezen, niet naar recht verantwoordt;
Dat het eerste en tweede onderdee! gegrond zijn;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de aanvullende memorie
die voor de eiser Frisque op de
griffie van het Hof is neergelegd op
24 januari 1984, dat is buiten de
door artikel 420bis, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven termijn, en zonder
dat er grond bestaat tot onderzoek
van het derde onderdeel van het
door de burgerlijke partijen voorgedragen middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het
uitspraak doet over de door de
eisers sub III tegen de verweerder
Guffens ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt voor het
overige de voorzieningen van de
burgerlijke partijen; verwerpt de
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(SYSTERMANS)
voorzieningen van Guffens en
Frisque; beveelt dat van dit arrest
(A.R. nr. 3371)
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernie1 februari 1984 - 2• kamer - Voortigde arrest; veroordeelt zowel zitter en verslaggever : de h. Stranard,
Guffens als Frisque in de kosten afdelingsvoorzitter
Gelijkluider::de
van hun voorziening; veroordeelt conclusie van de h. Janssens de BlstGuffens in de kosten van de voorzie- hoven, advocaat-generaal - Advocaat :
ningen van de burgerlijke partijen, mr. Delahaye.
met uitzondering van de voor de
betekening van die voorzieningen
aan het openbaar ministerie gemaakte kosten die ten laste blijven
van de burgerlijke partijen; verwijst Nr. 300
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.

1 februari 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Kirkpatrick, De Bruyn
en Delahaye.

1'

KAMER -

2 februari 1984

CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - DUBBELZINNIGHEID - ONWETTIGHEID IN DE TWEE INTERPRETATIES.

Het middel ten betoge dat de redengeving van het arrest dubbelzinnig is, is
niet
ontvankelijk
wanneer
het
aanvoert dat de beslissing onwettig is
in de twee interpretaties die het van
de redenen geeft (1).
(VAN POUCKE T. VANDER TOORN E.A.)

Nr. 299
ARREST

2•

KAMER -

RECHTERLIJKE

1 februari 1984

ORGANISATIE

STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDJ.
GINGSTELLING - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - VERMELDINGEN IN HET
ARREST EN IN ANDERE GEDINGSTUKKEN
NIET VOLDOENDE OM UIT TE MAKEN HOE
HET RECHTSCOLLEGE WAS SAMENGESTELD
- NIETIGHEID VAN HET ARREST.

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is nietig wanneer noch
uit de vermeldingen van het arrest,
noch uit de overige gedingstukken kan
worden opgemaakt of de rechters die
zitting hadden de dag waarop de zaak
is onderzocht, de beslissing oak
hebben uitgesproken (1).
Nota arrest nr. 299 :
(1) Cass., 18 feb. 1963 (Bull. en Pas., 1963, I,
682), 27 mei 1977 (A.C., 1977, 993), 30 nov. 1981
(ibid., 1981-82, nr. 212).

(A.R. nr. 3703)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 2 februari 1982
door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
I. Op het cassatieberoep
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
betaling van een provisionele schadevergoeding
van
50.000
frank
aan
verweerder, onder meer op grand : « dat
appellante (de naamloze vennootschap
Algemene Bouwwerken Van Kerckhoven
Nota arrest nr. 300:
(1) Cass., 21 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1270),
22 april 1983, A.R. nr. 3612 (ibid., 1982-83,
nr. 462), 24 okt. 1983, A.R. nr. 3931
(ibid., 1983-84, nr. 104).
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& Gilson) in rechte de toepassing van

artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek tegenover haar betwist ...
bij afwezigheid van een intrinsiek
gebrek ... ; ... dat derde gei:ntimeerde
(eiser) betreffende het gebrek van de
zaak dezelfde stelling verdedigt, toeval of
overmacht en fout van derden inroepend,
en zich eveneens verdedigt ten aanzien
van de bewaring van de liften; ... dat de
bewaring in artikel 1384, eerste lid, in
fine, niet kan gelijk gesteld worden met
de juridische hoede maar tevens een
feitelijke hoede veronderstelt waardoor
de macht over de zaak, het beheer
ervan, de controle en het toezicht erover,
als reden van de aansprakelijkheid,
bewezen zijn - als materieel feit - en
niet louter op contractuele gronden van
verplaatsing van het risico of volgens het
aannemingscontract,
op
de
enkele
overweging dat de voorlopige oplevering
nog niet plaatshad zoals vastgesteld door
de eerste rechter; ... dat (eiser) ten
onrechte voorhoudt dat hij, na faling van
de installateur van de liften, het werk
van installateur niet heeft voortgezet en
een loutere onderhoudsopdracht uitgevoerd heeft (waaromtrent) volgende
feiten vooropgesteld worden : ... , ... dat
geen andere fout bewezen zijnde, zoals
aangetoond door de eerste rechter, de
opdracht en het toezicht van (eiser) op
de liften waarop hij uitsluitend de macht
had tijdens de werken door hemzelf
uitgevoerd, derhalve de bewaring, in die
mate gericht waren op de veiligheid, dat
de quasi-delictuele fout op grond van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek tegen hem - uiteraard voor
zijn aangestelden, artikel 1384, derde lid
- dient weerhouden, hetzij om door een
onjuiste uitvoering van herstellingen het
gebrek rechtstreeks te hebben veroorzaakt, hetzij om de elektrische installatie
niet te hebben gezuiverd of er de vreemde voorwerpen door een elementair onderzoek te ontdekken, niet te hebben
verwijderd, hetzij om door bijzondere
voorzieningen in een installatie waarvan
alle verbindingen onafgeschermd bleven,
te voorkomen dat vreemde voorwerpen
op de meest gevaarlijke plaatsen van de
installatie bij toeval - bij toeval volgens
de stelling van alle betrokken partijen konden terechtkomen »,

terwijl, eerste onderdeel, uit voormelde
motivering van het arrest, noch uit de
andere in het arrest vermelde motieven
kan worden opgemaakt of eiser aansprakelijk werd geacht voor de door het
ongeval ontstane schade, om reden dat

hij, overeenkomstig artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek,
bewaarder was van een gebrekkige zaak,
dan wel om reden dat hij persoonlijk of
(een van) zijn aangestelden een fout
hebben begaan in oorzakelijk verband
met de schade geleden door verweerder,
in de zin van de artikelen 1382, 1383 en
1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek; zodat het arrest behept is met
een dubbelzinnigheid in de motivering
en derhalve niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat een beslissing
gegrond
is
op
dubbelzinnige
redenen, wanneer die redenen op
verscheidene wijzen kunnen worden
uitgelegd; dat een dergelijke beslissing niet regelmatig met redenen
omkleed is als zij volgens een van
die uitleggingen wettelijk verantwoord is en volgens de andere niet;
Overwegende dat ten deze in het
eerste onderdeel wordt aangevoerd
dat de beslissing dubbelzinnig is,
omdat ze voor twee uitleggingen
vatbaar is; dat er evenwel in dit
onderdeel geen nadere uitleg wordt
gegeven over het al dan niet wettig
zijn van de beslissing in een van
beide uitleggingen;
Dat echter uit de stellingen van
de overige onderdelen blijkt dat
eiser oordeelt dat in beide uitleggingen de beslissing onwettig is;
Dat derhalve het middel geenszins
stoelt op een gebrek aan motivering
en de aangevoerde grief geen schending van artikel 97 van de Grondwet
uitmaakt;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede
treft :

onderdeel be-

Wat het derde onderdeel betreft :
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II. Op de vordering tot bindendverklaring :

(STAD GENT T. DE SUTTER E.A.)
ARREST

Overwegende dat de verwerping
van de voorziening tot gevolg heeft
dat deze vordering zonder belang
wordt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 februari 1984 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler, Van Ryn en De Gryse.

(A.R. nr. 3817)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 14 mei 1982
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 780 van het Gerechtelijk
Wetboek, 13, 14, 17 van de bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968 gecoi:irdineerde
wetten betreffende de politie van het
wegverkeer, 113, 114, 118, 119 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 78, in het
bijzonder 78.1.1, 80.1, 80.2, van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 50 van het
decreet van 14 december 1789 betreffende de inrichting der municipaliteiten
en 3, 1", van titel XI van het decreet van
16-24 augustus 1790 op de gerechtelijke
inrichting,

doordat het arrest - na in feite geconstateerd of beslist te hebben dat het litigieuze verkeersongeval te wijten was
aan het feit dat vroeger door eiseres een
verkeersbord B 15 in de Hofstraat en een
1' KAMER - 2 februari 1984
corresponderend verkeersbord B 1 in de
Gulden Spoorstraat werden geplaatst,
dat in februari 1976 de naamloze
vennootschap De Gezelle toelating
WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET,
verkreeg om op de hoek van de twee
ARTT. 13 EN 14- WEGVERKEERSREGLEMENT,
straten een afsluiting met uitsprong van
ART. 78.1.1 VOORRANGSTEKEN DOOR
1,50 meter op de openbare weg te
AANNEMER VAN WERKEN VERPLAATST EN
plaatsen, dat gezegde onderneming aldus
ACHTERAF VERDWENEN - VERPLICHTING
ertoe gebracht werd het verkeersbord
TOT HET HOUDEN VAN TOEZICHT BERUS·
B 1 in de Gulden Spoorstraat te
TEND BIJ DE BEVOEGDE OVERHEID.
vervangen ten einde de bestaande signalisatie in stand te houden, hetgeen
Dat een aannemer bij het uitvoeren van gebeurde met goedkeuring van eiseres,
werken op de openbare weg, met dat op 22 december 1976 de verkeerstoestemming van de bevoegde over- technische dienst van eiseres de aanweheid, een verkeersteken betreffende de zigheid van het vervangingsbord B 1
voorrang heeft verplaatst, belet niet constateerde, doch dat op 26 december
dat de verplichting toezicht te houden 1976, datum van de aanrijding, dit
op het plaatsen, de doelmatigheid van vervangingsbord was verdwenen
die plaatsing en het behoud van het verder beslist dat voormelde ondernealdus geplaatste verkeersteken, bij die ming in geen maat aansprakelijk was en
overheid blijft berusten en doet die dat daartegenover eiseres de volledige
verplichting niet op de aannemer over- aansprakelijkheid
droeg
voor
het
gaan. (Artt. 13 en 14 Wegverkeerswet; ongeval; en doordat het arrest zijn
art. 78.1.1 Wegverkeersreglement.)
beslissing stoelt op de beschouwing, dat
Nr. 301

-

678 -

op grond van de hoger ingeroepen bepalingen van de wetten en reglementen op
het verkeer het eventueel vervangen van
de bestaande signalisatie en het in stand
houden van die signalisatie niet door de
ondernemer maar door de bevoegde
overheid diende te gebeuren, dat
derhalve eiseres aansprakelijk was, dat
haar fout erin bestond het teken B 1 niet
te hebben doen herplaatsen zoals het
behoorde, dit is op een wijze die het
verdwijnen van het teken hoogstwaarschijnlijk zou hebben uitgesloten, en het
niet in die toestand te hebben behouden
zoals het haar opgelegd was bij de artikelen 13, 17, 19 van het Wegverkeersreglement en 80.1 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975, dat, uit het
hiaat van 22 tot 26 december 1976 in het
toezicht op de kwestieuze signalisatie,
blijkt dat eiseres niet voldaan heeft aan
de haar door voormelde decreten van
1789 en 1790 opgelegde waakzaamheid,
en dat in elk geval eiseres niet bewees
haar verbintenissen niet te hebben
kunnen nakomen ingevolge een vreemde
oorzaak,
terwijl, eerste onderdeel, nu luidens de
artikelen 14 van de gecoordineerde
wetten op het wegverkeer, 113 van het
Wegverkeersreglement van 14 maart
1968 en 78.1.1 van het Wegverkeersreglement van 1 december 1975 het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken ten laste valt van
diegene die de werken uitvoert, zulks in
de door de Koning bepaalde voorwaarden, en nu luidens de artikelen 119
van het Wegverkeersreglement van
1 december 1975 het verboden is op de
openbare weg inrichtingen aan te
brengen, die op enige wijze de doelmatigheid van de door de bevoegde
overheid
aangebrachte
signalisatie
verhinderen, hieruit volgt dat ten deze
de naamloze vennootschap De Gezelle,
en niet eiseres, de verplichting had, na
het bestaande verkeersbord B 1 ondoelmatig te hebben gemaakt of zelfs verwijderd, een vervangingsbord aan te
brengen en dit in stand te houden, en
dat de andere door het bestreden arrest
aangehaalde bepalingen van de wetten
en reglementen op het wegverkeer zulks
niet tegenspreken,

of een verbod inhouden, worden
geplaatst door de overheid die de
maatregel heeft genomen. Het
plaatsen van alle andere tekens op
de openbare weg berust bij de
overheid die het beheer over die
weg heeft >>;
Overwegende
dat
voor
de
verkeersbelemmeringen en werken
in artikel 14 van de Wegverkeerswet
als uitzondering op de algemene
regel wordt bepaald : << In afwijking
van artikel 13 moeten de verkeersbelemmeringen aangeduid worden
door degene die ze heeft doen
ontstaan. Ingeval hij hierin tekort
schiet neemt de overheid die het
beheer over de openbare weg heeft,
die verplichting op zich. Werken in
uitvoering op de openbare weg
worden onder de door de Koning te
bepalen voorwaarden aangeduid
door
degene
die
de werken
uitvoert »; dat de uitzondering, wat
de werken betreft, zich beperkt tot
de aanduiding van die werken zelf;
Overwegende dat het artikel 78.1.1
van het Wegverkeersreglement van
1 december 1975, dat gelijkaardig is
aan het artikel 113 van het Wegverkeersreglement van 14 maart 1968,
bepaalt dat het signaleren van de op
de openbare weg aangebrachte
werken ten laste valt van diegene
die de werken uitvoert en dat een
toelating van de bevoegde overheid
vereist is, in het Wegverkeersreglement van 1968 voor het aanwenden
van verbodsborden of gebodsborden,
in het Wegverkeersreglement van
1975 voor de verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden
bet:reffende
het
stilstaan
en
parkeren of voorlopige markeringen
die de rijstroken aanduiden;
Overwegende dat uit het geheel
van die bepalingen voortvloeit dat
voor de verkeerstekens, andere dan
die welke iouter het aanduiden van
werken en verkeersbelemmeringen
Wat het eerste onderdeel betreft : betreffen, het initiatief bij de
Overwegende dat de Wegver- bevoegde overheid blijft beruskn en
keerswet in artikel 13 als algemene haar toezicht erop onverminderd
regel stelt : « Tekens die een gebod blijft voortbestaan;
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Dat de omstandigheid dat uit Nr. 302
artikel 80.2 van het Wegverkeersreglement van
1975,
zoals
uit
1" KAMER - 2 februari 1984
artikel 119 van het Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, voortvloeit dat het verboden is op de
openbare weg inrichtingen aan te HUUR VAN GOEDEREN - PACHT PACHTWET. ART. 7, 1°, TWEEDE LID- OPZEGbrengen die op enige wijze de doelGING DOOR DE VERPACHTER VOOR DE
matigheid van de door de bevoegde
PERSOONLIJKE EXPLOITATIE TEN BEHOEVE
overheid aangebrachte signalisatie
VAN
EEN
MEDEEIGENAAR
VAN
HET
verminderen, daaraan geen afbreuk
VERPACHTE GOED MEDEEIGENAAR DIE
doet;
SLECHTS EEN DEEL VAN HET GOED DOOR
ERFOPVOLGING

OF

LEGAAT

HEEFT

Overwegende dat de ten deze door
VERKREGEN - WETTIGE OPZEGGING.
het arrest vastgestelde omstandigheid dat de uitvoerder van de Wettig is· de aan de pachter van een
goed die is gedaan voor persoonlijke
werken het teken B 1 met goedkeuexploitatie ten behoeve van een mering van eiseres verplaatste, niet
deeigenaar van het goed, als die mewegneemt dat het toezicht op de
deeigenaar een deel van dat goed door
plaatsing, op de doelmatigheid van
Jegaat en een ander dee] op een andede plaatsing en op het behoud van
re wijze dan door erfopvolging of lehet geplaatste teken, op eiseres
gaat, meer bepaald door een schenking
onder de levenden, heeft verkregen.
bleef rusten en die omstandigheid
(Art. 7, 1°, tweede lid, Pachtwet.)
niet van die aard is dat zij de op
eiseres rustende verplichting op de
uitvoerder van de werken doet
overgaan;
(ROSSEEL M. T. ROSSEEL A. E.A.)
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Wat het tweede onderdeel betreft :

Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel,

ARREST

(A.R. nr. 4128)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 8 september
1982 in hoger beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te leper
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 7, meer bepaald 1°,
tweede lid, van de regels betreffende de
pacht in het bijzonder, in het Burgerlijk
Wetboek ingelast bij artikel 1 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,

Om die redenen, verwerpt de
doordat het bestreden vonnis, na
voorziening; veroordeelt eiseres in
geconstateerd te hebben dat de verweerde kosten.
2 februari 1984 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Bayart, Simont, Butzler en De Bruyn.

ders onverdeelde medeeigenaars waren
van het aan eiser verpachte goed, waarvoor zij bij aangetekend schrijven van
23 februari 1980 opzegging van pacht
aan eiser hadden aangezegd tegen
30 september 1983, zulks op grond van
artikel 7, 1°, van de landpachtwet, en
meer bepaald om reden van eigen
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gebruik door tweede verweerder, dat
Dat tweede verweerder aldus
gezegde verweerder medeeigenaar was voldoet
aan het vereiste van
geworden van het litigieuze goed eerst artikef7, 1°, tweede lid, van de Pachtdoor legaat en later, voor een ander
onverdeeld dee! in hetzelfde goed, door wet, nu hij zijn eerste deel door leschending onder levenden, zonder noch- gaat heeft verkregen;
tans, aldus over minstens de onverdeelde
Dat daaraan niets afdoet het feit
helft te beschikken, de vordering van de
verweerders gegrond verklaart, welke dat tweede verweerder nog een
ertoe strekte de gegeven opzegging van ander deel heeft bekomen op een
pacht geldig te horen verklaren en eiser andere wijze dan door erfopvolging
te horen veroordelen om het verpachte of legaat, meer bepaald door een
goed tijdig te ontruimen; en doordat het schenking onder de levenden;
bestreden vonnis zijn beslissing laat
stoelen op de beschouwing dat tweede
Dat het middel faalt naar recht;
verweerder een dee! van zijn onverdeeld
aandeel door legaat had verkregen en
aldus het voordeel had verworven,
bepaald in artikel 7, 13, tweede lid, van
de pachtwetgeving, en dat hij dat voordeel niet had verloren door later andere
onverdeelde medeeigendomsrechten te
verwerven, daar dit erop zou neerkomen
Om die redenen, verwerpt de
aan de bepalingen van artikel 7, 1°, voorziening; veroordeelt eiser in de
tweede lid, bijkomende voorwaarden te kosten.
voegen,
2 februari 1984 - 1' kamer - Voorterwijl gezegd artikel 7, 1°, tweede lid,
van voormelde pachtwetgeving bepaalt zitter en verslaggever : de h. Janssens,
Gelijkluidende
dat, ingeval - het pachtgoed mede- afdelingsvoorzitter
eigendom is of wordt van verschei- conclusie van de h.' Velu, advocaat-genedene personen, aan de pachtovereen- raal - Advocaat : mr. Bayart.
komst slechts een einde kan worden
gemaakt voor persoonlijke exploitatie
ten behoeve van een medeeigenaar, zijn
echtgenoot, zijn kinderen, aangenomen
kinderen of die van zijn echtgenoot, voor
zover die medeeigenaar ten minste de
onverdeelde helft van het pachtgoed
bezit of zijn dee! heeft verkregen door
erfopvolging of legaat; zodat niet eiser Nr. 303
maar het bestreden vonnis aan gezegde
wettelijke bepaling een mogelijke toepasselijkheidsvoorwaarde voegt, door te
1' KAMER - 3 februari 1984
beslissen dat het ook volstaat dat de
kwestieuze medeeigenaar een dee! van
zijn dee! door erfopvolging of legaat zou
hebben verkregen en aldus gezegde REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN
wettelijke bepaling schendt
AFWEZIGHEID VAN REDENEN -

Overwegende dat de opzegging
werd gegeven voor persoonlijke
exploitatie ten behoeve van een
medeeigenaar, tweede verweerder;

BEGRIP.

Afwezigheid van redenen, in de zin van
art. 97 Gw., valt niet af te leiden uit de
enkele « onduidelijkheid » of « onvolledigheid » van motieven van een beslissing, wanneer geen gebrek aan
Overwegende
dat
uit
het
antwoord op de conclusie, dubbelzinbestreden vonnis blijkt dat tweede
nigheid of tegenstrijdigheid wordt
verweerder medeeigenaar is geaangevoerd en niet wordt gesteld dat
worden, voor een deel van de
de beweerde onvolledigheid of onduionderwerpelijke
goederen,
door
delijkheid het Hof zou verhinderen de
legaat en later, voor een ander deel,
wettigheid van de beslissing na te
gaan.
door een schenking onder levenden;
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(« LES CONSTRUCTIONS BRUXELLOISES » N.V.
T. SIBELGAZ N.V., GEMEENTE GRIMBERGEN)

ARREST

(A.R. nr. 3959)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 30 juni 1982
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

van de grand van eiseres kwam te liggen
en deze dientengevolge op deze grand
niet kon bouwen en alzo ook de door de
fout veroorzaakte schade bewezen had;
tweede verweerster die beweerde dat de
bouw ook niet zou kunnen uitgevoerd
geworden zijn zonder afbraak van_ de
gasleidingen indien deze op de voorz1ene
afstand gelegd waren geworden, deze
feiten die elisief waren van haar
aansprakelijkheid door betwisting van
het oorzakelijk verband, zelf diende te
bewijzen en het arrest ten onrechte deze
bewijslast op eiseres heeft gelegd (scherrding van artikel 1315 en, voor zoveel
nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiseres in haar
aanvullende conclusie in hoger beroep
uitdrukkelijk betwistte dat de door haar
ontworpen bouw niet zou kunnen opgericht geworden zijn zonder afbraak van
de gasleiding, indien deze zoals voorzien
op 1,20 meter van de ~oord van het
voetpad gelegen had en ziCh derhalve op
25 centimeter van haar perceelgrens
zou bevonden hebben in plaats van
0,04 meter; het arrest, door als feit te
stellen dat zulks niet zou gekund hebben
zonder desaangaande eiseres het tegenbewijs toe te laten, de rechten van de
verdediging van eiseres miskent (scherrding van het algemeen rechtsbeginsel);
derde onderdeel, het niet mogelijk is
uit te maken of het arrest oordeelt dat
de gasleiding in alle geval diende afgebroken te worden, ook indien ze op
25 centimeter van de perceelgrens van
het grondstuk van eiseres gelegen was,
omdat eiseres het haar ten onrechte
opgelegd tegenbewijs niet geleverd had,
of omdat verweerster het bewijs geleverd had, of omdat zulks evident was
zodat desaangaande geen verder bewijs
nodig werd geacht; het arrest alzo steunt
op onvolledige en onduidelijke motieven
(schending van artikel 97 van de
Grondwet) :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de
rechten van de verdediging,
doordat het arrest de door eiseres
tegen tweede verweerster ingestelde
vordering tot betaling van een bedrag
van 103.485 frank verwerpt op grond :
dat door de eerste rechter oordeelkundig
aanvaard werd dat de gemeente Strombeek-Bever een quasi-delictuele fout
beging door de werken door de naamloze
vennootschap Sibelgaz, haar aannemer,
uitgevoerd bij miskenning van de te
bewaren afstand met betrekking tot de
rooilijn, waardoor het naastliggend
eigendom schade onderging door krenking
van
het
gebruiksrecht
te
aanvaarden; dat, zoals door de gemeente
Grimbergen echter terecht in haar
conclusies in hoger beroep gesteld,
eiseres het bewijs niet levert, dat de ten
laste van voormelde gemeente weerhouden quasi-delictuele fout haar enige
schade heeft berokkend; dat inderdaad
de gasleiding, zelfs indien zij volgens
plan was geplaatst geweest en zich
derhalve op 25 centimeter van de
perceelgrens, hetzij 21 centimeter dichter
bij het voetpad zou bevonden hebben,
had moeten herplaatst worden; dat deze
afstand kennelijk niet volstond om
zonder gevaar voor beschadiging van de
gasleiding
de
paalfunderingen
te
W at het derde onderdeel betreft :
plaatsen en de ondergrondse metselOverwegende dat
de
enkele
werken aan de rooilijn uit te voeren; dat
het hof van beroep voor wat betreft het << onduidelijkheid ,, of << onvolledigdoor eiseres aan tweede verweerster heid ,, van motieven op zichzelf niet
verweten rechtsmisbruik en de buren- kan worden gelijkgesteld met afwehinder naar de oordeelkundige motieven zigheid van redenen in de zin van
van de eerste rechter verwijst,
artikel 97 van de Grondwet; dat
terwijl, eerste onderdeel, de gasleiding
niet gelegd was geworden op 1,20 meter
afstand van de boord van het voetpad,
zodat ze op 0,04 meter van de rooilijn

het onderdeel geen gebrek aan
antwoord, dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid
aanvoert,
noch
stelt dat de beweerde onvolledigheid
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RECHTBANK - GESCHILLEN VAN BURGERof onduidelijkheid het Hof zou
LIJKE AARD DIE HET GEVOLG ZIJN VAN EEN
verhinderen de wettigheid van de
OVERTREDING
VAN
DE
WETTEN
EN
beslissing na te gaan;
BESLUITEN BETREFFENDE DE ARBEIDSREDat het onderdeel niet ontvankeGLEMENTERING EN DE AANGELEGENHEDEN
lijk is;
ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK - BEGRIP.
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
geheel berust op de bewering in 2° OPENBAAR MINISTERIE - BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERINGEN MEDEDEELfeite dat het oorzakelijk verband en
BAAR AAN HET OPENBAAR MINISTERIE de schade bewezen worden door de
BEG RIP.
ligging van de aangebrachte leiding
op zichzelf; dat het onderdeel
derhalve opkomt tegen een feitelijke 3° VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERINGEN OP
beoordeling van de rechter;
STRAFFE VAN NIETIGHEID VAN HET OPENDat het onderdeel niet ontvankeBAAR lVIINSTERIE MEE TE DELEN - BESLISSING WAARIN DE NAAM VAN DE MAGISTRAAT
lijk is;
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE DIE ZIJN
W at het tweede onderdeel beADVIES ZOU HEBBEN GEGEVEN EN DIT
treft :
ADVIES NIET WORDEN VERMELD - GEVOLG.
Overwegende dat de rechter het
recht van verdediging van een partij 4° VONNISSEN EN ARRESTEN
niet miskent door haar loutere
BURGERLIJKE ZAKEN - VORM OP STRAFFE
bewering tegen te spreken en aldus
VAN
NIETIGHEID
VOORGESCHREVEN
de waarde daarvan te beoordelen,
VERZUIM - GEVOLG.
zonder desaangaande enige nadere
onderzoeksmaatregel te bevelen;
1" In de zin van art. 578, 7", Ger. W. zijn
geschillen van burgerlijke aard die het
Dat het onderdeel niet kan
gevolg zijn van een overtreding van de
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
3 februari 1984 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert,
wnd.
voorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier,
Van Ryn en van Heeke.

wetten en besluiten betreffende de
arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van
de arbeidsrechtbank, de geschillen
betreffende de betaling van het aan
een bediende verschuldigde vakantiegeld en van de bij het einde van
dienstbetrekking verschuldigde loon
(eerste zaak} en betreffende de betaling van het loon voor feestdagen en
van het loon verschuldigd krachtens
de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten
(tweede zaak). (Art. 578, 7°, Ger.W.;
art. 54 Vakantiewet; art. 56 C.A.O.-wet;
art. 42, 1", Wet Bescherming Loon;
art. 23 Feestdagenwet.)

2° De vorderingen bedoeld in art. 578, 7',
Ger. W. worden op straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie
meegedeeld. (Artt. 578, 7°, en 764, 12°,
Ger.W.) (Twee zaken.)

Nr. 304

3° Het arrest dat de naam van de magis-

3'
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6 februari 1984

1° BEVOEGDHEID
VOLSTREKTE

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID

-

ARBEIDS·

traat van het openbaar ministerie die
zijn advies over de vordering zou
hebben gegeven en dit advies niet
vermeldt, terwijl uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat het openbaar ministerie
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zijn advies heeft gegeven, is nietig
wanneer de vordering op straffe van
nietigheid aan het openbaar ministerie
moest worden· meegedeeld. (Artt. 764,
12", en 780, 1" en 2", Ger.W.) (Twee
zaken.)
4" Buiten de uitdrukkelijk bij de artt. 860
tot 864 Ger. W. bepaalde gevallen zijn
die bepalingen enkel van toepassing
op de vormen en proceshandelingen en
niet op de vonnissen en arresten (1).
(Tweede zaak.)

(Eerste zaak)
(KORELIKOWA T. MASSART-VERHAEGEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6715)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 1 oktober 1981
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;

de naam van de magistraat die zijn
advies heeft gegeven en de vermelding
van dat advies bevat,
terwijl de vorderingen tot betaling van
achterstallige lonen en ae:hterstallig
vakantiegeld voor bedienden geschillen
van burgerlijke aard zijn die het gevolg
zijn van een overtreding van de wetten
en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder
de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank,
in de zin van artikel 578, 7", van het
Gerechtelijk Wetboek; de zaak, waarin
het om dergelijke vorderingen ging, dus
op straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie moest worden medegedeeld overeenkomstig de bepaling van
artikel 764, 12", van het Gerechtelijk
Wetboek, en het arrest, op straffe van
nietigheid, de naam van de magistraat
die zijn advies heeft gegeven en de
vermelding van dat advies moest
bevatten overeenkomstig artikel 780, 1"
en 4", van het Gerechtelijk Wetboek; het
arrest derhalve nietig is, nu uit geen
enkel stuk waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat de zaak aan het openbaar ministerie is medegedeeld en het
arrest evenmin de naam van de magistraat die zijn advies heeft gegeven, noch
de vermelding van dat advies bevat
(schending van alle in het middel aangewezen bepalingen) :

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 578, 7", 764, 12", en
780, 1" en 4", van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest dat, bij de uitspraak
Overwegende dat het arrest vastover met name een vordering tot beta- stelt
dat
eiseres
de
betaling
ling van achterstallig loon en vakantie- vorderde van bedragen die met
geld van een bediende, vaststelt dat, zo name het vakantiegeld uitmaken
eiseres een bediende was geweest, zoals dat haar als bediende was verschulzij beweert maar wat door het arrest d d
h t 1
d t h
h
wordt ontkend, het niet nakomen van de
ig en e
oon a
aar 0 P et
verplichtingen van de werkgever een einde van haar dienstbetrekking zou
misdrijf zou zijn op grond van de bepa- zijn verschuldigd;
lingen die de overtreding van een algeOverwegende dat die vorderinger
meen verbindend verklaarde collectieve geschillen van burgerlijke aard zijn
arbeidsovereenkomst of het niet betalen die het gevolg zijn van een overtrevan vakantiegeld strafbaar stellen, en ding van de wetten en besluiten
dat voorts vaststelt dat, ongeacht de
omschrijving van het contract van betreffende de arbeidsreglementeeiseres, het niet betalen van het loon dat ring en de aangelegenheden onder
verschuldigd blijft bij het einde van de de bevoegdheid van de arbeidsrechtdienstbetrekking een misdrijf is, bepaald bank, in de zin van artikel 578, 7",
in artikel 42, 1", van de wet van 12 april van het Gerechtelijk Wetboek;
1965 betreffende de bescherming van het
Overwegende
dat,
krachtens
loon der werknemers, is uitgesproken artikel 764, 12°, van het GerechteliJ'k
zonder dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de Wetboek, de in voormeld artikel 578,
zaak aan het openbaar ministerie is 7", bepaalde vorderingen op straffe
medegedeeld, en zonder dat het arrest van nietigheid aan het openbaar
_ __:_______________-! ministerie worden medegedeeld; dat,
(1) Contra Cass., 13 sept. 1974 (A.C., 1975, ingevolge artikel 780, 1" en 4°, van
49).
genoemd wetboek, het vonnis op

I
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straffe van nietigheid de naam van
Over het eerste middel,
de magistraat van het openbaar
ministerie die zijn advies heeft
Over het tweede middel, afgeleid uit
gegeven en de vermelding van dat de schending van de artikelen 578, 7",
advies bevat; dat de voormelde wets- 764, 12", 780, 1" en 4", en 1138, 5", van het
bepalingen op die vorderingen Gerechtelijk Wetboek,
toepasselijk zijn;
doordat het arrest dat beslist, enerOverwegende dat het arrest ten zijds,
dat verweerders vordering tot betadeze de genoemde vermeldingen ling van het loon voor de feestdagen niet
niet bevat; dat uit geen enkel stuk verjaard is, op grond dat de werkgever
waarop het Hof vermag acht te wegens het blijvend verzuim dat loon te
slaan, blijkt dat het openbaar minis- betalen een voortdurend misdrijf begaat
terie zijn advies heeft gegeven; dat en, anderzijds, bij de vaststelling van de
het arrest aldus de voormelde wets- door verweerder gevorderde achterstallige lonen en eindejaarspremies, beslist
bepalingen schendt;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het
beslist dat de rechtsvordering tot
betaling van vakantiegeld niet
ontvankelijk is en dat die tot betaling van de lonen niet gegrond is;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Bergen.
6 februari 1984 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Draps.

( Tweede zaak)
(CREMER E.A. T. GOKA)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6912)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 15 september
1982 door het Arbeidshof te Luik
gewezen;

dat de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor de bedienden
toepasselijk zijn, is uitgesproken zonder
dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de zaak
aan het openbaar ministerie is medegedeeld en zonder dat het arrest de naam
van de magistraat die zijn advies heeft
gegeven en de vermelding van dat advies
bevat,

terwiji de vorderingen tot betaling van
het loon voor wettelijke feestdagen en
van de lonen en premies overeenkomstig
de mimimumloonschalen, indien zij
worden ingewilligd, noodzakelijk wijzen
op het bestaan van een misdrijf; het
derhalve gaat om geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een
overtreding van de wetten en besluiten
betreffende de arbeidsreglementering en
de aangelegenheden onder de bevoegd. heid van de arbeidsrechtbank, in de zin
van artikel 578, 7", van het Gerechtelijk
Wetboek; de zaak, waarin het om dergelijke vorderingen ging, dus op straffe
van nietigheid, op grond waarvan cassatieberoep openstaat naar luid van
artikel 1138, 5", van het Gerechtelijk
Wetboek, aan het openbaar ministerie
moest worden medegedeeld overeenkomstig de bepaling van artikel 764, 12",
van het Gerechtelijk Wetboek en het
arrest, op straffe van nietigheid, de
naam van de magistraat die zijn advies
heeft gegeven en de vermelding van dat
advies moest bevatten overeenkomstig
artikel 780, 1" en 4", van hetzelfde
wetboek; het arrest derhalve nietig is, nu
uit geen enkel stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de zaak
aan het openbaar ministerie is medegedeeld en het arrest evenmin de naam
van de magistraat die zijn advies heeft
gegeven, noch de vermelding van dat
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advies bevat (schending van aile in het
middel aangewezen bepalingen) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat met toepassing van artikel
864 van het Gerechtelijk Wetboek de
aangevoerde nietigheden gedekt
zijn;
Overwegende dat het arrest, dat
met name vaststelt dat het niet
betalen van het loon voor de wettelijke feestdagen een misdrijf is en
dat verweerder zijn rechtsvordering
daarop steunt, de vorderingen tot
betaling van het loon voor de wettelijke feestdagen, van het minimumloon en de eindejaarspremies vastgesteld
in
de
toepasselijke
collectieve arbeidsovereenkomsten
en van het vakantiegeld bij de beeindiging van de overeenkomst
verschuldigd op de niet betaalde
lonen, in beginsel gegrond verklaart
en een deskundige aanstelt om de
uit dien hoofde aan verweerder
verschuldigde bedragen vast te
stellen;
Overwegende
dat,
krachtens
artikel 764, 12°, van het Gerechtelijk
Wetboek,
onder
meer
de
in
artikel 578, 7°, van dat wetboek
bepaalde vorderingen op straffe van
nietigheid aan het openbaar ministerie worden medegedeeld; dat, ingevolge artikel 780, 1o en 4°, van
genoemd wetboek, het vonnis op
straffe van nietigheid de naam van
de magistraat van het openbaar
ministerie die zijn advies heeft
gegeven en de vermelding van dat
advies bevat;
Overwegende dat de voormelde
vorderingen geschillen van burgerlijke aard zijn die het gevolg zijn
van een overtreding van de wetten
en besluiten betreffende aangelegenheden onder de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank, in de zin van
artikel 578, 7°, van het Gerechtelijk
Wetboek;
Overwegende dat derhalve de artikelen 764, 12°, en 780, 1o en 4°, van
genoemd wetboek van toepassing

waren; dat het verzuim van de
vormen en vermeldingen vastgesteld
in die bepalingen de nietigheid van
-het arrest meebrengt zonder dat
die nietigheid overeenkomstig artikel 864 van hetzelfde wetboek
kan worden gedekt;
Overwegende dat de artikelen 860
tot 864 van het Gerechtelijk
Wetboek immers enkel toepasselijk
zijn op de vormen en proceshandelingen en niet op de vonnissen en
arresten, buiten de ten deze niet
dienende gevallen die uitdrukkelijk
!n deze bepalingen worden omschreven;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat het arrest ten
deze noch de naam van de magistraat van het openbaar ministerie
die zijn advies zou hebben gegeven,
noch de vermelding van dat advies
bevat; dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven;
Dat het arrest aldus de artikelen 764, 12°, en 780, 1o en 4°, van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het derde middel dat tot
geen ruimere vernietiging kan
leiden, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet
over de vorderingen betreffende het
loon voor de wettelijke feestdagen,
het minimumloon en de eindejaarspremies vastgeteld in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten en het vakantiegeld bij de
beeindiging van de overeenkomst
verschuldigd op het niet betaalde
loon; verwerpt het cassatieberoep
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
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op de kant van het gedeeltelijk
vernietigd arrest; houdt de kosten
aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.

de besluiten van de geneesheerdeskundige uitspraak doen zonder de
dienstplichtige te Jaten oproepen,
indien hij een nieuwe verschijning
nodeloos acht (1). (Art. 45, § 3, Dienstplichtwet.)
2" De herkeuringsraad die, in het geval

6 februari 1984 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - GelijkJuidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Draps en De Bruyn.

bedoeld in art. 45, § 3, Dienstplichtwet,
over de besluiten van de geneesheerdeskundige uitspraak doet zonder de
dienstplichtige te laten oproepen,
schendt het recht van verdediging niet,
wanneer die dienstplichtige geen
memorie heeft ingediend, niet heeft
gevraagd kennis te nemen van de
besluiten van de deskundige of te
worden opgeroepen voor de herkeuringsraad na zijn inobservatiestelling.

Nr. 305

(Algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging.)

3•
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1° DIENSTPLICHT -

HERKEUR!NGSRAAD
INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN NA
VERSCHIJNING VAN DE DIENSTPLICHTIGE BESLISSING NA BESLUITEN VAN DE GENEES·
HEER-DESKUNDIGE NIEUWE VERSCHIJNING NODELOOS OPROEPING VAN DE
DIENSTPLICHTIGE NIET VEREIST.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

DIENSTPLICHT HERKEURINGSRAAD
INOBSERVATIESTELLING
BEVOLEN
NA
VERSCHIJNING VAN DE DIENSTPLICHTIGE BESLISSING NA BESLUITEN VAN DE GENEESHEER-DESKUNDIGE - GEEN VERZOEK VAN
DE DIENSTPLICHTIGE OM KENNIS TE NEMEN
VAN DE BESLUITEN VAN DE DESKUNDIGE OF
TE WORDEN OPGEROEPEN VOOR DE HERKEURI:>IGSRAAD NA ZIJN INOBSERVATIESTELLING
NIEUWE VERSCHIJNING NODELOOS GEEN OPROEPING VAN DE DIENSTPLICHTIGE ·
- GEEN SCHENDING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING.

3° DIENSTPLICHT -

HERKEURINGSRAAD
- GENEESHEER, HOOFD VAN DE GEZONDHEIDSDIENST VAN HET RECRUTERINGS- EN
SELECTIECENTRUM DIE DE INOBSERVATIESTELLING VAN DE DIENSTPLICHTIGE IN EEN
HOSPITAAL HEEFT BEVOLEN EN DE BETROKKENE NAAR DE HERKEURINGSRAAD HEEFT
VERWEZEN - NIEUWE INOBSERVATIE STELLING IN DEZELFDE INRICHTING DOOR DE
HERKEURINGSRAAD BEVOLEN.

3" Art. 45, § 5, Dienstplichtwet, dat
bepaalt dat, zo een dienstplichtige die
vroeger na inobservatiestelling werd
afgekeurd, deze onderzoeksmaatregel
opnieuw moet ondergaan, de keuring
door een andere geneesheer moet
geschieden, is niet van toepassing op
de dienstplichtige die in observatie is
gesteld door het hoofd van de gezondheidsdienst van het recruterings- en
selectiecentrum, op diens besluiten
naar de herkeuringsraad is verwezen,
en door deze raad opnieuw in observatie wordt gesteld.

(DE B ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. M 352 F)

HET HOF;
Gelet op de
bestreden beslissing, op 25 oktober
1983 door de Herkeuringsraad van
de provincie Brabant gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
miskenning van het recht van verdediging, doordat eiser niet is opgeroepen
om te verschijnen voor de herkeuringsraad, terwijl de raad in het bezit was
van de besluiten die de geneesheerdeskundige heeft neergelegd na eisers
inobservatiestelling, en doordat het

1" De herkeuringsraad die, na verschij(1} Cass., 26 okt. 1981, A.R. nr. M 296 F
ning van de dienstplichtige, diens inobservatiestelling heeft bevolen, kan over (A.C., 1981-82, nr. 140}.
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advies van de herkeuringsraad strijdig is
met het eerste advies van de geneesheren van het militair hospitaal :

Overwegende dat de dienstplichtige, nu hij geen vrijstelling of voorlopige afkeuring van de dienst op
lichamelijke grond heeft gevraagd,
naar
de
herkeuringsraad
is
verwezen door het recruterings- en
selectiecentrum dat, op eensluidend
advies van de door dat centrum
aangewezen geneesheer-deskundige,
heeft geoordeeld dat belanghebbende voorgoed ongeschikt was;
Dat hij voor de Herkeuringsraad
van de provincie Brabant is
verschenen die zijn inobservatiestelling in hetzelfde militair hospitaal
heeft gelast waar hij door dezelfde
geneesheer is gekeurd, die besloot
dat eiser geschikt was voor de
dienst;
Overwegende dat artikel 45, § 3,
van de op 30 april 1962 gecoordineerde militiewetten bepaalt dat de
herkeuringsraad, wanneer hij in
bezit is van de besluiten van de
aangewezen geneesheer-deskundige,
en indien hij een nieuwe verschijning nodeloos acht, de dienstplichtige, welke reeds v66r de inobservatiestelling was verschenen, niet
laat oproepen;
Overwegende dat uit de beslissing
blijkt dat de dienstplichtige bij zijn
verschijning is gehoord; dat niet
blijkt dat hij een memorie heeft
ingediend, noch dat hij gevraagd
heeft kennis te nemen van de
besluiten van de deskundige of te
worden opgeroepen voor de herkeuringsraad na zijn inobservatiestelling;
Overwegende dat de beslissing
eisers recht van verdediging niet
miskent en evenmin voormeld
artikel 45, § 3, schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat eiser bij zijn door de herkeuringsraad gelaste inobservatiestelling in
het militair hospitaal te Brussel is
gekeurd door dezelfde geneesheer als bij

zijn eersta inobservatiestelling in het
militair ziekenhuis die door het recruterings- en selectiecentrum was gelast,
terwijl, ingevolge artikel 45, §§ 4 en 5,
van de gecoordineerde dienstplichtwetten, eisers twee inobservatiestelling in een andere inrichting had moeten
gebeuren en hij door een andere geneesheer had moeten worden gekeurd :

Overwegende dat de herkeuringsraad, wanneer hij met toepassing
van artikel 45, § 4, van de gecoordineerde
dienstplichtwetten
een
tweede inobservatiestelling gelast,
zulks enkel kan doen gebeuren in
een andere inrichting dan die
waarin de eerste inobservatiestelling heeft plaatsgehad;
Dat
die
wetsbepaling
enkel
betrekking heeft op de tweede inobservatiestelling die door de herkeuringsraad is gelast;
Dat in onderhavig geval een
eerste inobservatiestelling door het
recruterings- en selectiecentrum
was gelast en de herkeuringsraad
slechts eenmaal een inobservatiestelling heeft gelast;
Overwegende dat artikel 45, § 5,
van de gecoordineerde wetten
bepaalt dat, zo een dienstplichtige,
die vroeger na inobservatiestelling
voorlopig werd afgekeurd, deze
onderzoeksmaatregel opnieuw moet
ondergaan, de keuring door een
andere geneesheer moet worden
gedaan;
Overwegende dat eiser v66r de
beslissing van de herkeuringsraad
waarbij
zijn inobservatiestelling
wordt gelast, niet voorlopig was
afgekeurd;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep.
6 februari 1984 - a· kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Broder, Brussel.
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Nr. 306
3"

KAMER -

ARREST ( vertaJing)

6 februari 1984

(A.R. nr. M 353 F)

1° DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND KOSTWINNER - BEDR!JFSINKOMEN VAN DE
DIENSTPLICHTIGE IN AANMERKING TE
NEMEN BEDRIJFSINKOMEN.

2° GRONDWET -

GELIJKHEID VAN
BELGEN VOOR DE WET - BEGRIP.

DE

3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 14 - ONDERSCHEID IN DE UITOEFENING
VAN DE RECHTEN EN VRIJHEDEN - BEPALING NIET VAN TOEPASSING INZAKE DIENSTPLICHT.

1' Het bedrijfsinkomen van de dienst-

plichtige, in aanmerking te nemen om
hem als kostwinner te beschouwen, is,
buiten de gevallen van artt. 11, § 1, en
12, § 2, Dienstplichtwet, het inkomen
dat hij geniet v66r het verstrijken van
de termijnen waarbinnen de aanvraag
moet worden ingediend (1). (Art. 20,
§ 5, Dienstplichtwet.)
2' De in art. 6 Gw. vervatte regel van de
gelijkheid van de Belgen voor de wet
impliceert dat ieder die zich in
dezelfde toestand bevindt, op gelijke
wijze wordt behandeld, maar sluit niet
uit dat onderscheid wordt gemaakt
volgens bepaalde categorieen van
personen, op voorwaarde dat dit onderscheid niet willekeurig is, dit wil
zeggen dat het kan worden verantwoord (2).
3' Art. 14 Europees Verdrag Rechten van
de Mens dat elk onderscheid in de
uitoefening van de bij dit Verdrag
toegekende rechten en vrijheden
verbiedt, is niet van toepasswg op
de onderscheidingen betreffende de
uitoefening van de rechten voortvloeiend uit de dienstplichtwetgeving.
(1) Cass., 6 sept. 1982, A.R. nr. M 316 F
(A.C., 1982-83, nr. 6).
(2) Cass., 29 sept.
(A.C., 1982-83, nr. 3).

1981,

A.R.

nr.

1599

HET HOF;
Gelet op de
bestreden beslissing op 22 november 1983 door de Hoge Militieraad gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit
het feit dat de Hoge Militieraad, om te
beslissen dat eiser niet als kostwinner
voor zijn moeder kan worden beschouwd, ten onrechte enkel het
inkomen van de maand tijdens welke de
dienstplichtige zijn aanvraag heeft ingediend, in aanmerking heeft genomen :

Overwegende dat, onder voorbehoud van de bij artikel 11 van de
gecoi::irdineerde
dienstplichtwetten
bepaalde geval, dat ten deze niet
geldt, de voorwaarden van arfl-kel 10, § 1, 1', waarnaar artikel 12, § 1, 7", verwijst, voor het
verlenen van uitstel op morele
grond, omdat dt ingeschrevene de
kostwinner is, ver t:uld moeten zijn
op het ogenblik dat de aanvraag om
vrijlating wordt ingediend, of als
zijn aanvraag te laat was ingediend,
doch hij van het verval werd
ontheven, v66r het verstrijken van
de termijn die voor het indienen
van die aanvraag is voorgeschreven;
Dat de Hoge Militieraad, door
eisers inkomen tijdens de maand
januari 1983, de wettelijke referteperiode, in aanmerking te nemen, zijn
beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing, door
enkel rekening te houden met eisers
inkomen tijdens de maand waarop hij
zijn aanvraag heeft ingediend, een
discriminatoir onderscheid maakt tussen
mensen die werk hebben en werklozen
(schending van artikel 7 (lees 6) van de
Grondwet en 14 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) :

Overwegende dat de regel van de
gelijkheid van de Belgen voor de
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wet, vervat in artikel 6 van de Nr. 307
Grondwet, impliceert dat ieder die
zich in dezelfde toestand bevindt op
2•
gelijke wijze wordt behandeld;

KAMER -

8 februari 1984

Dat de beslissing, door te zeggen 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
dat om te beoordelen of een dienstSTRAFZAKEN - VERZET - VERG!SSING IN
plichtige kostwinner is, rekening
DE AKTE VAN VERZET - VERSCHRIJVING BEGRIP - GEVOLG.
moet worden gehouden met zijn
inkomen tijdens de maand waarop
hij zijn aanvraag heeft ingediend, 2° VERZET - STRAFZAKEN - VERGISSING
geen onderscheid maakt tussen de
IN DE AKTE VAN VERZET - VERSCHRIJVING
- BEGRIP - GEVOLG.
jonge werkloze die tijdens die
maand wachtgeld ontvangt en de
werknemer die tijdens dezelfde 1o en 2o Niet naar recht verantwoord is
de beslissing van de rechter waarin
referteperiode heeft gewerkt;
deze het verzet van de beklaagde niet
Overwegende dat artikel 11 van
het Europees Verdrag tot Bescher- ·
ming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden,
goedgekeurd bij akte van de wetgevende macht van 13 mei 1955,
bepaalt dat het genot van de
rechten en vrijheden, welke in dit
verdrag zijn vermeld, verzekerd is
zonder enig onderscheid op welke
grond ook; dat het genoemd verdrag
het recht op uitstel of vrijlating van
de dienstplicht op morele grond niet
erkent;

ontvankelijk verklaart, op grand dat
het vonnis waartegen dat rechtsmiddel
is gericht, in het exploot van verzet
een verkeerde dagtekening draagt en
dat die vergissing, « die aan de verzetdoende beklaagde is te wijten, een
onregelmatigheid in een processtuk
oplevert die de openbare orde raakt »,
terwijl de onjuistheid van dat exploot
het gevolg is van een verschrijving die
duidelijk blijkt zowel uit de processtukken, als uit de context zelf van de
akte van verzet.
(MONACO)
ARREST ( vertaling)

Dat de
bestreden beslissing
derhalve geen bij bedoeld verdrag
verboden onderscheid invoert;

(A.R. nr. 3288)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 27 september
Dat het middel niet kan worden 1983 in hoger beroep gewezen door
aangenomen;
de Correctionele Rechtbank te
Bergen;
1
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van Strafvordering :

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep.

Overwegende dat eiser die wegens
verkeersovertredingen werd vervolgd, door de Politierechtbank te
Le Roeulx is veroordeeld bij het
6 februari 1984 - 3• kamer - Voor- op 22 december 1982 gewezen
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter verstekvonnis;
Verslaggever : de h. Bosly - GelijkluiDat dit vonnis op 14 maart 1983
dende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat : aan eiser is betekend bij exploot
mr. Balate, Bergen.
van gerechtsdeurwaarder Yvette
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Pierart met standplaats te Frameries;
Dat, blijkens dit exploot, voornoemde gerechtsdeurwaarder dit
vonnis aan eiser heeft betekend '' en
samen met een afschrift van de
onderhavige stukken, bij hem een
afschrift heeft achtergelaten van de
uitgifte, in uitvoerbare vorm, van
een op 20 december 1982 door de
Politierechtbank te Le Rreulx tegen
voornoemde
betekende gewezen
verstekvonnis »;

Overwegende dat uit de bovenstaande vermeldingen blijkt dat wel
degelijk het door de Politierechtbank te . Le Ra:mlx tegen eiser
gewezen verstekvonnis van 22 december 1982 aan laatstgenoemde is
betekend en dat eiser tegen dat vonnis verzet heeft willen instellen;
Overwegende dat een verschrijving, die duidelijk blijkt zowel uit de
stukken van de rechtspleging als uit
de context zelf van de akte van
verzet, er de oorzaak van was dat in
Dat de uitgifte van het vonnis, dat de akte van verzet twintig in plaats
gevoegd is bij het exploot waarin op van tweeentwintig december negenauthentieke wijze wordt vastgesteld tienhonderd tweeentachtig werd
dat een afschrift ervan bij eiser vermeld als dagtekening van het
is achtergelaten, de dagtekening vonnis waartegen eiser verzet deed;
Overwegende, derhalve, dat het
draagt van tweeentwintig december
negentienhonderd
tweeentachtig, bestreden vonnis door op de bovenvoluit
geschreven
vooraan
en vermelde gronden te beslissen dat
het verzet van eiser niet ontvankeachteraan het betekende stuk;
lijk is, niet naar recht is verantOverwegende
dat
eiser
op woord;
28 maart 1983, bij exploot van
gerechtsdeurwaarder Gerard Goedfroit met standplaats te Zinnik, in
verzet is gekomen tegen " het door
Om die redenen, vernietigt het
de Politierechtbank te Le Rreulx
tegen hem gewezen verstekvonnis bestreden vonnis; beveelt dat van
dat, blijkens het exploot van dit arrest melding zal worden
gerechtsdeurwaarder Yvette Pierart gemaakt op de kant van het verniemet standplaats te Frameries, de tigde vonnis; laat de kosten ten laste
dagtekening draagt van twintig van de Staat; verwijst de zaak naar
december negentienhonderd twee- de Correctionele Rechtbank te Charleroi, zitting houdende in hoger
entachtig >>;
beroep.
Overwegende dat de Politierecht8 februari 1984 - 2' kamer - Voorbank te Le Rreulx dat verzet bij
vonnis van 13 april 1983 niet ontvan- . zitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluikelijk heeft verklaard;
dende conclusie van mevr. Liekendael,
I

Overwegende dat het bestreden advocaat-generaal.
vonnis die beslissing van de eerste
rechter bevestigt op grond dat op
20 december 1982 geen vonnis is
gewezen in de zaak van eiser en dat
trouwens op die dag het vredegerecht van het kanton Le Rceulx Nr. 308
geen terechtzitting heeft gehouden,
en dat de vergissing die door de
2' KAMER - 8 februari 1984
schuld van de verzetdoende beklaagde in het exploot van verzet
geslopen is, een onregelmatigheid in 1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN
een processtuk oplevert die de openBESLISSING VAN
VERMELDING,
IN
DE
bare orde raakt;
VERWIJZING OF IN DE DAGVAARDING, VAN
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DE DATUM WAAROP HET MISDRIJF IS
GEPLEEGD
BEVOEGDHEID VAN
DE
RECHTER OM ZE TE VERBETEREN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BEWIJSAANBOD VAN DE BEKLAAGDE - VERWERPING MET REDENEN OMKLEED - BEGRIP.

3° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN AANVULLENDE DAAD VAN ONDERZOEK - BEWIJSAANBOD VAN DE BEKLAAGDE - VERWERPING MET REDENEN OMKLEED- DAAD VAN
ONDERZOEK NUTTELOOS VOOR DE ONTHULLING VAN DE WAARHEID- GEEN SCHENDING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

4° GENEESKUNST-

VERHANDELEN VAN
VERDOVENDE MIDDELEN- WET VAN 24 FEB.
1921, ART. 6 - VRIJBLIJVEN VAN STRAFFEN
OF VERMINDERING VAN DE STRAFFEN
BEKENDMAKING AAN DE OVERHEID BEG RIP.

1o De vermelding, in het arrest of in de
beschikking van verwijzing of in de
dagvaarding, van de datum waarop de
feiten, die ten grondslag liggen aan de
vervolging, zijn gepleegd, is maar voorJopig; de feitenrechter dient die datum
definitief vast te stellen naar de
uitslag van het onderzoek, met inachtneming van het recht van verdediging
(1).

nutteloos beschouwt voor de onthulling
van de waarheid (3).
4o Door onthulling aan de overheid van
de identiteit van de daders van de
misdrijven of, indien de daders niet
bekend zijn, van het bestaan van die
misdrijven, zal luidens art. 6, tweede
en derde lid, wet van 24 feb. 1921
betreffende het verhandelen van de
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen
en antiseptica, gew. bij wet van 9 juli
1975, de schuldige, naar gelang van het
geval, vrij blijven van de correctionele
straffen of zullen de criminele straffen
worden verminderd; in de zin van die
wetsbepaling moet de onthulling van
die aard zijn dat de overheid in staat
is om vervolgingen in te stellen,
hetgeen veronderstelt dat ze volledig
oprecht is (4).

(VIENNE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3327)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 20 oktober 1983
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
2° Wanneer de beklaagde aanbod van Grondwet, 21 van de wet van 17 april
bewijs heeft gedaan van de datum 1878 houdende de voorafgaande titel van
waarop de hem ten Jaste gelegde het Wetboek van Strafvordering en van
feiten zijn gepleegd, is de verwerping het algemeen beginsel van het recht van
van het aanbod regelmatig met verdediging,
redenen omkleed wanneer de feitendoordat het bestreden arrest, na te
rechter die datum vaststelt aan de hebben vastgesteld « dat de eerste
hand van gegevens die hij nader rechter terecht de tijdsspanne waarbepaalt en waarop hij zijn overtuiging binnen beklaagde de hem verweten
doet steunen, nu hij aldus het aanbod misdrijven heeft gepleegd of, althans,
impliciet als nutteloos beschouwt voor zou hebben gepleegd, op zijn minst tot
de onthulling van de waarheid (2). 25 juli 1978 heeft verlengd, dat het bij
(Art. 97 Gw.)
verstek gewezen arrest door zich bij die
zienswijze aan te sluiten en ze over te
3° Schending van het recht van verdedi- nemen, akkoord ging met die datum en
ging valt niet af te Jeiden ut de enkele verklaarde dat het laatste heroi:netransomstandigheid dat de rechter een door port waarvan de datum nog precies kan
de beklaagde gedaan aanbod van
bewijs verwerpt, omdat hij het als

1-----------------(3) Zie Cass., 14 dec. 1982, A.R. nr. 7562,

(1) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 192).

22 dec. 1982, A.R. nr. 2677, 26 jan. 1983, A.R.
nr. 2711 (A.C., 1982-83, nrs. 224, 247, 304).

(2) Zie Cass., 15 okt. 1980, A.R. nr. 1070
(A.C., 1980-81, nr. 99).

(4) Zie Cass., 7 maart 1978 (A.C., 1978, 786)
en de noten 1 en 2.
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worden bepaald, het transport is waarbij enkel verband hield met vervoer van
gebruik is gemaakt van de op 24 juli drugs, die datum niet kon beschouwen
1978 in huur gegeven wagen "• eraan als de einddatum van de tijdsspanne
toevoegt « dat het juist is dat de opvat- waarbinnen
de
misdrijven
waren
ting volgens welke (die) huur verband gepleegd;
hield met de invoer van een nieuwe hetweede onderdeel, het bestreden arrest
ro!nelading vanuit Nederland naar Belgie, tegenstrijdig is, nu het beslist, enerzijds,
indruist tegen de logica van de feiten, dat de « vierde reis , die erop wijst dat
zoals deze - trouwens zeer onvolkomen de voorraden verdovende middelen in
- blijkt uit het dossier ,, en beslist dat Belgie uitgeput waren, buiten beschoude strafvordering niet is verjaard, op wing moet worden gelaten en, andergrond « dat, hoewel aile daden van zijds, dat de tijdsspanne waarbinnen de
invoer zijn verricht tussen 29 oktober · misdrijven werden gepleegd, in vergelij1975 en november 1977 (terugkeer van king met de datum die was bepaald in
Gigot) en niet maart 1978 (terugkeer van de op verzoek van het parket betekende
Vienne), het vanzelf spreekt ... dat de dagvaarding, tot 24 juli 1978 moet
tijdsspanne waarbinnen de misdrijven worden verlengd;
zijn gepleegd, niet verstreken was de
derde onderdeel, het bestreden arrest
dag waarop de vijfentwintig laatste kiloniet antwoordt op de conclusie waarin
gram Belgie is binnengekomen, doch wei eiser had betoogd dat de « vierde reis ,
de dag waarop de gehele, door Farcy en met de steun van de Belgische politie
diens rechterhand, de beklaagde Vienne, was ondernomen met het doel een
in het leven geroepen organisatie ofwel handel in verdovende middelen op te
is opgerold, hetgeen niet het geval was, rollen en niet, zoals het hof van beroep
ofwel de verkoop heeft gestaakt van het ten onrechte heeft verklaard, omdat de
gif dat het voorwerp is van die schande- voorraden verdovende middelen in
lijke handel, ... dat het hof (van beroep)
Belgie uitgeput waren :
dat verplicht was om de einddatum te
bepalen van de tijdsspanne gedurende
Over het geheel van het middel :
welke het hof volstrekte zekerheid bezat
Overwegende dat de datum,
omtrent het bestaan de bende en haar
onwettige en schandelijke activiteit, geen waarop, blijkens de beschikking tot
betere datum kon kiezen dan 24 juli verwijzing of de dagvaarding, de
1978, niet ... omdat die dag een onwettige tegen
beklaagde bewezen verinvoer plaatsvond van drugs vanuit klaarde feiten zijn gebeurd, enNederland, doch wei omdat beklaagde,
die voor rekening van Farcy werkte, die kel als een voorlopige aanwijzing
dag een bestelwagen heeft gehuurd moet worden beschouwd; dat het de
waarmee hij naar een aan het hoofd van taak is van de feitenrechter om een
de organisatie toebehorend gebouw reed definitieve datum vast te stellen en
om er verschillende werkjes op te hem, zo nodig, te verbeteren aan de
knappen, dat het hof (van beroep) dus op · hand van de bevindingen van het
grand van het dossier en na onderzoek onderzoek ter terechtzitting, op
van de feiten volledige zekerheid bezat ... voorwaarde dat de ten laste gelegde
omtrent het feit dat de misdadigersbende van Farcy waartoe ook Vienne feiten dezelfde zijn, hetgeen het hof
behoorde, ten minste nog tot 24 juli 1978 van beroep ten deze heeft vastgeactief was en leefde van de opbrengsten steld, en dat beklaagde in de gelevan de verkoop van de 25 kilogram he- genheid is gesteld om zijn verweer
roine die in november 1977 door Vienne, dienaangaande voor te dragen,
via Gigot, was ingevoerd »,
hetgeen ten deze ook is geschied;

terwijl, eerste onderdeel, eiser die de
verjaring
van
de
strafvordering
aanvoerde, aanbood te bewijzen dat op
24 juli 1978, dit is de dag die door de
eerste rechter en door het hof van
beroep in het op 23 juni 1983 gewezen
verstekarrest
in
aanmerking
was
genomen,
geen enkel misdrijf is
gepleegd, zodat het bestreden arrest, na
te hebben vastgesteld dat de huur van
de bestelwagen op 24 juli 1978 geen

Overwegende dat het arrest erop
wijst, enerzijds, dat « de misdadigersbende van Farcy waartoe ook
Vienne behoorde, ten minste nog tot
24 juli 1978 actief was en leefde van
de opbrengsten van de verkoop van
de 25 kilogram heroine die in
november 1977 door Vienne, via
Gigot, was ingevoerd "• anderzijds,
«
dat bijna elke dag tussen
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29 oktober 1975 en 24 juli 1978 het en hem nadien opnieuw ondervroeg,
door de organisatie in het groot reeds van bij het begin onoprecht was,
ingevoerd produkt in het klein is dat die indruk nog wordt verstrekt door
het geval Denis Marin die in stuk 69/104
verkocht »;
wordt beschouwd als een wederverkoper
Overwegende dat het arrest aldus van Farcy, hetgeen in het stuk 60/100 en
impliciet beslist dat het door eiser 101 aanzienlijk wordt afgezwakt, dat
gedane bewijsaanbod niet nodig is trouwens de aan beklaagde verweten
om de waarheid aan het licht te feiten met criminele straffen worden
brengen; dat het niet lijdt aan de in gestraft en dat de door hem gedane
het tweede onderdeel aangeklaagde onthullingen, in zoverre ze geloofwaardig
zijn, pas dagtekenen van na 4 oktober
tegenstrijdigheid, doch de beslissing 1978, dag waarop de procureur des
dat de aan eiser ten laste gelegde Konings de onderzoeksrechter heeft
feiten
hebben voortgeduurd tot gevorderd om een onderzoek in te
24 juli 1978 en dat, derhalve, de stellen, met name tegen de personen
strafvordering niet was verjaard, nu tegen wie dat hoort te gebeuren >>,
ze regelmatig was gestuit ingevolge
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
een op 22 juni 1981 door de bewa- tegenstrijdigheden bevat, nu het beslist,
kings- en opsporingsbrigade opge- enerzijds, in hoofdzaak dat eisers verklamaakt proces-verbaal, regelmatig ringen niet geloofwaardig zijn, andermet redenen omkleedt en naar recht zijds, dat de gedane vaststellingen « zijn
gegrond op de bekentenissen van
verantwoordt; dat het middel in dat beklaagde ,, en dat uit die vaststellingen
opzicht niet kan worden aange- « welke als een strikt minimum moeten
nomen;
worden beschouwd >>, blijkt « dat
Overwegende dat, nu de laatste beklaagde, door zijn daden, rechtstreeks
dag van de feiten aldus is bepaald, en bewust betrokken was bij de invoer
. het middel dat voor het overige · van een hoeveelheid heroi:ne van veel
meer dan 60 kilogram op het grondgeopkomt tegen consideransen die bied
van het Rijk >>;
geen gevolgen hebben voor de
tweede onderdeel, het arrest, door te
wettigheid van de bestreden beslis- beslissen dat de verklaringen van eiser
sing, niet ontvankelijk is bij gebrek niet oprecht zijn vooral omdat ze
aan belang;
onnauwkeurigheden bevatten,
onder
meer in verband met het aantal reizen,
Over het tweede middel, afgeleid uit of omdat dit gebrek aan oprechtheid is
de schending van de artikelen 97 van de bevestigd door de politieman die eiser
Grondwet en 6 van de wet van verschillende malen had verhoord en
24 februari 1921 betreffende het verhan- opnieuw had verhoord, of nog omdat
delen van de giftstoffen, slaapmiddelen eiser zijn verklaring betreffende een
en verdovende middelen, ontsmettings- medebeklaagde had gewijzigd, niet
stoffen en antiseptica, gewijzigd bij de antwoordt op de conclusie waarin eiser
had betoogd dat voor de toepassing van
wet van 9 juli 1975,
doordat het arrest eiser veroordeelt op artikel 6 van de wet van 24 februari 1921
grond dat artikel 6 van de wet van het doel van de wet in aanmerking
24 februari 1921, gewijzigd bij de wet moest worden genomen eerder dan de
van 9 juli 1975, ten deze niet van toepas- letterlijke tekst van een dossier dat meer
sing is,
nu de verklaringen die dan negen mappen en honderden bladbeklaagde aan majoor Vernaillen heeft zijden verklaringen telt;
derde onderdeel, het arrest, door de
afgelegd teen hij wegens een douanemisdrijf te Karachi opgesloten zat, verre van beslissing dat artikel 6 van de wet van
geloofwaardig zijn, dat hij immers ten 24 februari 1921 niet op eiser kon
overstaan van die politieman gewaagt worden toegepast, zelfs al zouden zijn
van drie reizen naar Bangkok, de reis onthullingen geloofwaardig zijn, te
waarvoor hij werd aangehouden niet . gronden op het feit dat hij die onthulinbegrepen, terwijl hij ten overstaan van lingen pas heeft gedaan na 4 oktober
de
onderzoeksrechter
van
Biseau 1978, dat is nadat de zaak bij de onderd'Hauteville spreekt van vijf reizen, zoeksrechter aanhangig was gemaakt op
vervolgens opnieuw van vier, dat vordering van de procureur des Konings,
beklaagde, naar het oordeel zelf van de geen acht slaat op de conclusie waarin
politieman die hem als eerste verhoorde eiser had aangevoerd dat zijn verkla-
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ringen en onthullingen dagtekenden van
v66r de aanvang van de vervolgingen,
vermits de datum van 4 oktober 1978
niet op hem doch op andere beklaagden
betrekking had :

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

8 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - GelijkluiOver het geheel van het middel : dende
conclusie van mevr. Liekendael,
Overwegende dat de schuldige, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
om vrij te blijven van straf of om Michele Hirsch, Brussel.

strafvermindering te krijgen zoals is
bepaald bij artikel 6 van de wet van
24 februari 1921, gewijzigd bij de
wet van 9 juli 1975, aan de overheid
de identiteit van de daders van de Nr. 309
misdrijven moet onthullen of, indien
de daders niet bekend zijn, het
2' KAMER - 8 februari 1984
bestaan van die misdrijven moet
kenbaar maken; dat in de zin van 1° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN
die wetsbepaling de onthulling van
VOORZIENING IN CASSATIE - MEMORIE GEdie aard moet zijn dat de overheid
STELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN
in staat is om vervolgingen in te
DE BESTREDEN BESLISSING - NIETIGH!'ID.
stellen, hetgeen veronderstelt dat ze
2° VOORZIENING IN CASSATIE
volledig oprecht is;
STRAFZAKEN

-

VORM

-

MEMORIE

MEMORIE GESTELD IN EEN ANDERE TAAL
Overwegende dat het bestreden
DAN DIE VAN DE BESTREDEN BESLISSINGarrest vaststelt dat de door eiser
NIETIGHEID.
afgelegde verklaringen verre van
geloofwaardig zijn en dat hij reeds
EUROvan bij het begin onoprecht was; dat 3° RECHTEN VAN DE MENS
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
het arrest aldus de in het eerste
ART. 6.3, E - SCHENDING - BEGRIP.
onderdeel aangeklaagde tegenstrijdigheid niet bevat, doch de beslis- 1' en 2o Nietig is de tot staving van een
sing dat er geen verschoningsgrond
cassatieberoep in strafzaken neergeJegde memorie, die is gesteld in een
bestaat voor de aan eiser ten laste
andere taal dan die van de bestreden
gelegde feiten, regelmatig met
beslissing (1). (Artt. 27 en 40 Taalwet
redenen omkleedt en naar recht
Gerechtszaken 15 juni 1935.)
verantwoordt;

Dat, voor het overige, het hof van
beroep niet verplicht was te
antwoorden op de in het tweede
en derde ·onderdeel weergegeven
conclusie van eiser, zodat die
conclusie, gelet op de beslissing van
het hof, niet meer ter zake dienend
was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

3' Schending van het Europees Verdrag

Rechten van de Mens, inz. van art. 6.3,
e, van dit verdrag, valt niet af te
Jeiden uit de enkele omstandigheid dat
geschriften die de beschuldigde of de
beklaagde ter griffie van het Hof heeft
neergelegd of naar die griffie heeft
gezonden en die als memories kunnen
worden aangemerkt, met toepassing
van de nationale Taalwet in Gerechtszaken, nietig zijn verklaard doordat zij
in een andere taal zijn gesteld dan die
van de bestreden beslissing (2).
(Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken
15 juni 1935.)
(1) Cass., 11 jan. 1977 (A.C., 1977, I, 527).
(2) I.e. was de bestreden beslissing in het
Frans en waren de als memories aan te
merken geschriften in het Turks gesteld.

(GUNAYDIN)
ARREST ( vertaling)

695 schreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

(A.R. nr. 3358)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 31 oktober 1983
door
het Assisenhof van de
provincie Luik gewezen;
Overwegende dat artikel 27 van
de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken
bepaalt dat « indien de bestreden
beslissing in het Frans of in het
Nederlands werd gewezen, de rechtspleging voor het Hof van Verbreking wordt gevoerd in de taal van
die beslissing »; dat volgens
artikel 40 van die wet deze regel op
straffe van nietigheid is voorgeschreven;
Overwegende dat de beslissing in
deze zaak in het Frans is gewezen;
Dat, overeenkomstig artikel 6.3, e,
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, de eiser
die verklaard heeft de taal die ter
zitting werd gebezigd, niet te
verstaan of niet te spreken, met
name tijdens de rechtspleging voor
het hof van assisen, kosteloos werd
bijgestaan door een tolk;
Overwegende dat op 17 november
en 28 december 1983 op de griffie
van het Hof twee geschriften zijn
ingediend die dagtekenen van
15 november en 26 december 1983
en die in een andere taal dan die
van de rechtspleging zijn gesteld;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat eiser om de bijstand van een
tolk of een vertaler heeft verzocht
om zijn geschriften op te maken in
de taal van de bestreden beslissing;
Dat die geschriften nietig zijn;
Overwegende dat het Hof ambtshalve de regelmatigheid van de
rechtspleging en de wettigheid van
de beslissing onderzoekt;
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorge-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 februari 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 310
2•

KAMER -

8 februari 1984

1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - WANBEDRIJVEN DOOR DE RAADKAMER WETTIG
AANHANGIG GEMAAKT BIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD BIJ DEZELFDE RECHTBANK AANHANGIG GEMAAKT DOOR EEN
DAGVAARDING VAN HET OPENBAAR MINISTERrE - VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART VOOR DE
MISDAAD - WETTIGE BESLISSING - VONNIS
WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH OP GROND
VAN SAMENHANG ONBEVOEGD VERKLAART
VOOR DE WANBEDRIJVEN ONWETTIGE
BESLISSING.

2° REGELING VAN

RECHTSGEBIED

STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE
NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK
WORDT VERWEZEN WEGENS WANBEDRIJVEN
- NIET GECORRECTIONALISEERDE :VIISDAAD
DIE AAN DE VERDACHTE WORDT TI:N LASTE
GELEGD,
BIJ
DEZELFDE
RECHTBANK
AANHANGIG GEMAAKT DOOR EEN DAGVAARDING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ONBEVOEGDVERKLARING VOOR DE GEHELE
ZAAK WEGENS DE DOOR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK VASTGESTELDE SAMENHANG
TUSSEN DE WANBEDRIJVEN EN DE MISDAAD
- BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE
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GEGAAN- REGELING VAN RECHTSGEBIEDONBEVOEGDVERKLARING VOOR DE WANBEGEDEELTELIJKE
DRIJVEN
ONWETTIG
VERNIETIGING VAN HET VONNIS - VERWIJZING
NAAR
DEZELFDE CORRECTIONELE
RECHTBANK, ANDERS SAMENGESTELD.

3° SAMENHANG

STRAFZAKEN
FElTEN
AANHANGIG
GEMAAKT
DOOR
VERSCHILLENDE AKTEN BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN
OVER DE FElTEN VOORGELEGD IN EEN VAN
DE AKTEN ONBEVOEGDHEID VOOR DE
FElTEN VOORGELEGD IN DE ANDERE AKTE GEVOLG.

verklaren voor de gehele zaak, in
zoverre het zelf vaststelt dat de
verschillende feiten samenhangend
zijn (3).
(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI
T. CARTUCCIA, BLAIZE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3412)

HET HOF;
Gelet op
verzoekschrift tot regeling
1" Wanneer de raadkamer een verdachte rechtsgebied, op 22 december
regelmatig wegens wanbedrijven naar ingediend door de procureur
de
correctionele rechtbank heeft Konings te Charleroi;

het
van
1983
des

verwezen en het openbaar ministerie
Overwegende dat Roberto Cardie verdachte wegens een niet gecorrectionaliseerde misdaad voor diezelfde tuccio, ongeschoold arbeider, gerechtbank heeft gedagvaard, kan deze boren op 1 november 1950 te Agrirechtbank, die onbevoegd is om van de gente
(Italii~),
verblijvende
te
misdaad kennis te nemen, zich niet Chapelle-lez-Herlaimont, en Michel
onbevoegd verklaren voor de gehele
zaak, in zoverre zij zelf vaststelt dat Blaize, geboren op 13 augustus 1963
die misdaad en de bij haar wettig te Binche, wonende te Chapelle-lezzijn verdacht van
aanhangig gemaakte wanbedrijven Herlaimont,
samenhangend zijn (1).
gewone diefstallen (telastleggingen
2" Wanneer

een beschikking van de
raadkamer een verdachte wegens
wanbedrijven naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen, bij die
rechtbank achteraf een aan dezelfde
beklaagde ten laste gelegde niet gecorrectionaliseerde misdaad aanhangig is
gemaakt door een dagvaarding van het
openbaar ministerie en die rechtbank
zich voor de gehele zaak onbevoegd
heeft verklaard op grand dat de feiten
samenhangend zijn, regelt het Hof het
rechtsgebied en vernietigt het vonnis
van de correctionele rechtbank, in
zoverre deze zich voor de in de
beschikking omschreven feiten onbevoegd heeft verklaard; het Hof
verwijst de aldus beperkte zaak naar
dezelfde
correctionele
rechtbank,
anders samengesteld (2).

3" Wanneer bij een vonnisgerecht door
onderscheiden
akten
verschillende
feiten aanhangig worden gemaakt
waarvan sommige wei en andere niet
tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat
gerecht zich niet wettig onbevoegd

I A), diefstallen door middel van
braak, inklimming of valse sleutels
(telastleggingen I B) en poging tot
gewone diefstallen (telastlegging II);
Overwegende dat de procureur
des Konings te Charleroi op 13 juli
1983, met het oog op de regeling van
de rechtspleging, de raadkamer op
grond van de overweging dat er
tegen de verdachten voldoende
bezwaren bestonden wat de telastleggingen I A en II betreft, doch
niet voldoende wat de telastlegging
I B betreft, heeft gevorderd om de
verdachten naar de correctionele
rechtbank te verwijzen uit hoofde
van de telastleggingen I A en II en
te beslissen dat er geen reden is tot
· vervolging wat de telastlegging I B
betreft;
Overwegende dat de vakantiekamer die optrad als raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi, bij beschikking van
1 augustus 1983, met aanneming

(1) en (2) Zie Cass., 19 jan. 1976 (A.C., 1976,
590) en de noot; zie ook Cass., 5 dec. 1979 · (3) Zie de noot bij
,A.C., 1979-80, nr 224).
(A.C., 1976, 590).

Cass., 19 jan. 1976

- 697 van de gronden van het openbaar verwijzen wegens de in de verdeministerie, de verdachten naar de ring van de procureur des Konings
correctionele rechtbank heeft ver- te Charleroi vermelde telastlegwezen « voor uitspraak als naar gingen, hen enkel wegens de telastrecht over de in die vordering leggingen I A en II naar die rechtomschreven telastleggingen »;
bank verwijst;
Overwegende dat op 27 en
Overwegende dat het vonnisge28 oktober 1983 respectievelijk recht, op grond van verschillende
Roberto Cartuccia en Michel Blaize titels, namelijk de op 1 augustus
op verzoek van de procureur des 1983 gewezen beschikking van de
Konings te Charleroi voor de raadkamer van de Rechtbank van
Correctionele Rechtbank te Char- Eerste Aanleg te Charleroi en de op
leroi werden gedagvaard wegens de 27 en 28 oktober 1983 op verzoek
hierboven vermelde telastleggingen van de procureur des Konings te
I A, I B en II;
Charleroi betekende dagvaardingen,
kennis heeft genomen, enerzijds,
Overwegende dat de Correctionele van de in de telastlegging 1 A en II
Rechtbank te Charleroi zich bij omschreven feiten, anderzijds, van·
vonnis van 9 november 1983 onbe- de in de telastlegging I B vermelde
voegd heeft verklaard om kennis te feiten, zodat de correctionele rechtnemen van het geheel van de zaak, bank niet kon vaststellen dat er
op grond dat de beschikking van samenhang bestond tussen de sub
1 augustus 1983 de verdachten naar I A en II omschreven feiten
het vonnisgerecht verwij st, niet waarvan ze wettelijk kennis had
alleen wegens de telastleggingen I A genomen, en de sub I B omschreven
en II, doch ook wegens de telastleg- en niet gecorrectionaliseerde zware
ging I B, dat de correctionele recht- diefstal;
bank niet bevoegd is om kennis te
Dat de correctionele rechtbank
nemen van de in laatstgenoemde derhalve niet wettig heeft beslist dat
telastlegging
omschreven
zware ze niet bevoegd was om kennis te
diefstal die immers een misdaad nemen van de in de telastleggingen
oplevert, en dat er tussen deze I A en II omschreven feiten;
feiten en de overige, aan de
beklaagden sub I A en II ten laste
gelegde feiten samenhang bestaat;
Overwegende dat die beschikking
en dat vonnis in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun
Om die redenen, beslissende tot
strijdigheid een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat het verloop regeling van rechtsgebied, vernietigt
van de procedure hindert; dat er het op 9 november 1983 door de
grond bestaat tot regeling van Correctionele Rechtbank te Charleroi gewezen vonnis, in zoverre het
rechtsgebied;
die
rechtbank
niet
beyoegd
Overwegende
dat
voormelde verklaart om uitspraak te doen over
beschikking van de raadkamer van de in de telastleggingen I A en II
1 augustus 1983, met overneming omschreven feiten; beslist dat er
van de gronden van het openbaar geen grond bestaat tot regeling van
ministerie, oordeelt dat er tegen rechtsgebied voor de in de telastlegde verdachten geen voldoende ging I B omschreven feiten; beveelt
bezwaren bestaan wat de telastleg- dat van dit arrest melding zal
ging I B betreft en impliciet beslist worden gemaakt op de kant van het
dat er geen gronden zijn tot vervol- gedeeltelijk
vernietigde
vonnis;
ging wat die telastlegging betreft; verwijst de aldus beperkte zaak
dat ze derhalve, door de verdachten naar de Correctionele Rechtbank te
naar de correctionele rechtbank te Charleroi, anders samengesteld.
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8 februari 1984 - 2" kamer - Voor-~ mits hij de bewijskracht van dat
verslag niet miskent (1}.
zitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever: de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, 5° Uit het enkele feit dat de rechter
advocaat-generaal.
anders beslist dan de deskundige adviseert, kan niet worden afgeleid dat de
bewijskracht van het deskundigenverslag is miskend (2}. (Artt. 1319, 1320,
1322 B.W.)
6° De rechter oordeelt in feite of de

verdachte dan wei de beklaagde al dan
niet verkeert in een staat van krankzinnigheid, in een ernstige staat van
geestesstoornis of van zwakzinnigheid,
die hem ongeschikt maakt tot het
controleren van zijn daden (3}. (Artt. 1
en 7 Wet Bescherming Maatschappij.)

Nr. 311
2" KAMER - 8 februari 1984

1° BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ BESLISSINGEN

MAAT-

VAN DE
RAADKAMER - INTERNERING OF WEIGERING
VAN INTERNERING - HOGER BEROEP.

(SONTROP)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3437}
2° HOGER BEROEP- BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSINGEN VAN DE
RAADKAiVIER - INTERNERING OF WEIGERING
VAN INTERNERING.

3° BEWIJS -

STRAFZAKEN - DESKUNDIGENVERSLAG - BEWIJSWAARDE - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

4° DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN - DESKUNDIGEI\TVERSLAG BEWIJSWAARDE - BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.

5° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAKEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BEGRIP.

6° BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - INTERNERING -

MAAT-

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

lo en 2" Het openbaar ministerie en de

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 30 november
1983 gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 133, 134, 135
van het Wetboek van Strafvordering en 9
van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest het hager beroep,
dat door de procureur des Konings is
ingesteld tegen de op 18 oktober 1983
door de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel gewezen
beschikking tot gevangenneming, ontvankelijk verklaart,
terwijl, enerzijds, de raadkamer door
de gevangenneming te gelasten, geen
uitspraak doet over de inbeschuldigingstelling van een verdachte en diens
verwijzing naar het hof van assisen niet
beveelt, vermits die beschikking, naar
luid van het artikel 133 van het Wetboek
van Strafvordering, enkel tot gevolg

verdachte of zijn advocaat kunnen
voor de kamer van inbeschuldigingstelling hager beroep instellen tegen
beslissingen
van
de raadkamer,
(1) Cass., 24 maart 1981, A.R. nr. 6242
waarbij de internering wordt gelast of (A.C., 1980-81, nr. 422} en 8 nov. 1983, A.R.
geweigerd. (Art. 8 Wet Bescherming nr. 8332 (ibid., 1983-84, nr. 137}.
Maatschappij.)
3° en 4° De rechter beoordeelt op onaan-

tastbare wijze, in feite, de bewijswaarde van een deskundigenverslag,

(2} Cass., 24 maart 1981, A.R. nr.
(A.C., 1980-81, nr. 422).

6242

(3} Cass., 8 nov. 1983,
(A.C., 1983-84, nr. 137).

8332

A.R.

nr.
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heeft dat de stukken aan de kamer van
inbeschuldigingstelling worden toegestuurd hetgeen geschiedt via de procureur-generaal; dat ze als loutere beschikking tot toezending van de stukken niet
vatbaar is voor hager beroep; dat de
beschikking van de raadkamer waarbij
in criminele zaken wordt verklaard dat
de telastlegging voldoende bewezen is,
de zaak van rechtswege voor de kamer
van inbeschuldigingstelling brengt, zodat
het hager beroep, ongeacht of het door
beklaagde, een burgerlijke partij of het
openbaar ministerie wordt ingesteld,
overtollig is; anderzijds, artikel 19 van de
wet van 20 april 1874 een beperkende
opsomming geeft van de gevallen waarin
de beschikkingen van de raadkamer
inzake voorlopige hechtenis vatbaar zijn
voor hager beroep; daarin niet zijn
begrepen de beschikkingen tot gevangenneming die worden uitgevaardigd krachtens artikel 9 van die wet en van
artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering; het arrest door het ontvankelijk verklaren van het hager beroep dat
door de procureur des Konings was ingesteld tegen de door de raadkamer op
18 oktober 1983 gewezen beschikking tot
gevangenneming van eiser aldus een
geval toevoegt aan de bij artikel 19 van
de wet van 20 april 1874 bepaalde
gevallen en de door de wetgever van
1874 ingevoerde orde van de gerechten
miskent :

Overwegende dat op 16 september
1983 bij de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
een vordering van de procureur des
Konings aanhangig werd gemaakt
die ertoe strekte de internering van
eiser te gelasten nadat was vastgesteld dat laatstgenoemde op het
ogenblik van de feiten verkeerde in
een van de bij artikel 1 van de wet
van 1 juli 1964 bepaalde staten,
meer bepaald in een ernstige staat
van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakte
tot het controleren van zijn daden;
dat de raadkamer in haar beschikking van 18 oktober 1983 besliste
dat er geen gronden waren om de
internering te gelasten en dat de
beschikking, te zamen met de
stukken van de rechtspleging, waaronder het proces-verbaal waarin het
bestaan van het misdrijf werd vastgesteld en een staat van de overtui-

gingsstukken onverwijld aan de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel zouden worden
toegestuurd;
Overwegende dat de procureur
des Konings op 18 oktober 1983
tegen die beschikking hager beroep
heeft ingesteld, in zoverre ze de
internering van verdachte weigert te
gelasten;
Dat, luidens artikel 8 van de wet
tot bescherming van de maatschappij, het openbaar ministerie .en
de verdachte of zijn advocaat vpor
de kamer van inbeschuldigingstelling hager beroep kunnen instellen
tegen de beschikkingen van de raadkamer, waarbij de internering wordt
gelast of geweigerd;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 7 van
de wet tot bescherming van de maatschappij van 1 juli 1964, 97 van de
Grondwet en van het beginsel dat akten
bewijskracht hebben,
doordat het arrest vaststelt dat eiser
ten tijde van de feiten in een van de bij
artikel 1 van de wet tot bescherming van
de
maatschappij
bepaalde
staten
verkeerde, meer bepaald in een ernstige
staat van geestesstoornis die hem ongeschikt maakte tot het controleren van
zijn daden, en dat hij thans nog in die
staat verkeert,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
door de internering te gelasten, aan het
psychiatrisch deskundigenverslag van de
door mevrouw de onderzoeksrechter
Vanbellaiengh
opgevorderde
dokter
Crochelet een draagwijdte toekent die
ermee onverenigbaar is en derhalve de
bewijskracht van de akten miskent; het
arrest immers erop wijst dat, « volgens
de gerechtelijke deskundige, eiser in de
loop van de laatste tien jaar aan een
" vrij errtstige geestesstoornis " is gaan
lijden en dat uit alle van verdachte afgenomen testen duidelijk een uitgesproken
zenuwstoornis van hysterische aard is
gebleken
waarvoor
hij
langdurige
psychotherapeutische hulp en veel
psycho-sociale bijstand behoeft >>; het
arrest met name op grand van die vaststelling de internering van eiser gelast
in strijd met het advies van de deskundige die uit dezelfde vaststelling had
afgeleid dat er geen grand was tot inter-
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nering van eiser en hij alleen een
psychoanalyse zou moeten ondergaan;
tweede onderdeel, het arrest door de
internering te gelasten, de artikelen 1 en
7 van de wet van 1 juli 1964 schendt,
aangezien er geen enkele reden was om
te verklaren dat eiser verkeerde in een
van de bij artikel 1 van die wet bepaalde
staten; de wet tot bescherming van de
maatschappij niet strekt tot bescherming
van de maatschappij tegen voorbijgaande geestesstoornissen, zelfs al zijn
ze ernstig; het arrest derhalve, nu het de
beslissing om eiser te interneren grondt
op de overweging dat eiser zich « in
bepaalde situaties '' onmogelijk maatschappelijk kan gedragen en dat hij een
gevaar oplevert voor de maatschappij,
niet naar recht is verantwoord;

zwakzinnigheid die hem ongeschikt
maakt tot het controleren van zijn
daden;
Dat het middel in geen van zijn
onderdelen kan worden aange··
nomen;
En overwegende dat de substantHHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
Wat het eerste onderdeel betreft : voorziening; veroordeelt eiser in de
Overwegende dat de feitenrechter kosten.
op onaantastbare wijze in feite de
8 februari 1984 - 2• kamer - Voorbewijswaarde van een deskundigen- zitter : de h. Screvens, voorzitter verslag beoordeelt, mits hij de Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluibewijskracht van dat verslag niet dende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
miskent;
Dat een schending van de bewijs- Graindorge, Brussel.
kracht van een deskundigenverslag
niet kan worden afgeleid uit het
enkele feit dat de beslissing van de
rechter in strijd is met het door de
deskundige uitgebrachte advies;
Nr. 312
Wat het tweede onderdeel betreft :
2' KAMER - 8 februari 1984
Overwegende dat het arrest zich
niet ertoe beperkt te beslissen dat
1° VERWIJZING VAN EEN RECHT<< (eiser) zich in bepaalde situtaties
onmogelijk maatschappelijk kan
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF·
gedragen en dat hij voor de maatZAKEN - VERZET TEGEN EEN ARREST VAN
HET HOF, UITSPRAAK DOENDE OVER EEN
schappij een gevaar oplevert »;
VERZOEK TOT VERWIJZING VAN EEN RECHTDat het op grond van het geheel
BANK NAAR EEN ANDERE - GEEN VERZET
der vaststellingen en consideransen
TOEGELATEN VANWEGE DE PARTIJ DIE DE
die het vermeldt, zowel door een
VORDERING HEEFT INGESTELD.
eigen redengeving als door verwijzing naar de gronden van de vorde- 2° VERZET - STRAFZAKEN - VERZET
ring van de procureur-generaal,
TEGEN
EEN
ARREST
VAN
HET
HOF,
beslist dat eiser « thans nog
UITSPRAAK DOENDE OVER EEN VERZOEK
verkeert in een ernstige staat van
TOT VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR
geestesstoornis die hem ongeschikt
EI:N ANDERE - GEEN VERZET TOEGELATEN
VANWEGE DE PARTIJ DIE DE VORDERING
maakt tot het controleren van zijn
HEEFT INGESTELD.
daden »;
Overwegende dat de feitenrechter 1o en 2o De partij die de vordering heeft
in feite oordeelt of de verdachte al
ingesteld, heeft niet het recht om in
dan niet vereert in een ernstige
verzet te komen tegen een arrest,
waarbij het Hof uitspraak doet over
staat van geestesstoornis of van
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een verzoek tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere (1).
(Artt. 532, 533 en 547 Sv.)
(SABLON)

8 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Graindorge, Brussel.

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3408)

RET HOF; - Gelet op het door
eiser op 23 december 1983 ter griffie
van het Hof gedane verzet tegen het
op 1 december 1983 door het Hof
gewezen arrest waarbij uitspraak is
gedaan over het door eiser op
3 oktober 1983 ter griffie van het
Hof ingediende verzoekschrift dat
ertoe strekt de door de tweede
correctionele kamer van de Rechtbank te Nijvel tegen eiser aanhangige
zaak
met
volgnummer
75.50.2593/80 in de parketnotities, op
grond van gewettigde verdenking te
doen verwijzen van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Nijvel naar
een andere rechtbank;
Overwegende dat de partij die de
vordering heeft ingesteld niet het
recht heeft om in verzet te komen
tegen een arrest waarbij het Hof
uitspraak doet over een verzoek tot
verwijzing van een rechtbank naar
een andere;
Dat het verzet van eiser niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt het
verzet; veroordeelt eiser in de
kosten.
Nota arrest nr. 312:
(1) Zie Cass., 14 feb. 1843 (Belg. jud., 369),
29 okt. 1888 (Bull. en Pas., 1889, I, 15)en 19 mei
1983, A.R. nr. 2970 (A.C., 1982-83, nr. 520); zie
PANDECTES, v" Renvoi d'un tribunal a un autre
nrs. 87-88; Rep. prat. du dr. beige, v" Renvoi
d'un tribunal a un autre, nrs. 120, 121, 122, 125;
« Optreden van het Hof van cassatie bij
onttrekking van de zaak aan de rechter en
verwijzing van een rechtbank naar een
andere >>, plecht. openingsrede van proc.-gen.
Delange, voor het Hof van 2 sept. 1974, A.C.,
1974, nr. 14, biz. 20.

Nr. 313
2'

KAMER -

8 februari 1984

1° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - AANGIFTE VAN MISDADEN DIE IN
DE UITOEFENING VAN HET Al'v!BT, O.M. DOOR
EEN GEHELE RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG OF RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ZIJN GEPLEEGD - INCIDENTELE AANGIFTE
IN EEN CASSATIEGEDING - BEGRIP.

2° CASSATIE -

PROCEDURE STRAFZAKEN - AANGIFTE VAN MISDADEN DIE IN
DE UITOEFENING VAN HET AMBT, O.M. DOOR
EEN GEHELE RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG OF RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ZIJN GEPLEEGD ARREST WAARIN DE
AANGIFTE
NIET ONTVANKELIJK WORDT
VERKLAARD, OMDAT ZIJ NIET INCIDENTEEL
GEDAAN IS IN EEN CASSATIEGEDING
ARREST IN RAADKAMER.

1" Het Hof is bevoegd om kennis te

nemen van de rechtstreekse aangifte
van misdaden die in de uitoefening
van het ambt, a.m. door een gehele
rechtbank van eerste aanleg of rechtbank van koophandel zijn gepleegd,· in
zoverre de persoon die beweert bimadeeld te zijn, een aanvraag tot verhaal
op de rechtbank of op de rechter
indient, of wanneer de aangifte incic
denteel gedaan wordt in een zaak die
voor het Hof aanhangig is, d. w.z.
wanneer de aangifte rechtsgevolgen
kan hebben voor de beslissing of voor
de beslechting van de zaak; zulks kan
niet het geval zijn wanneer de voorziening in die zaak niet ontvankelijk is
verklaard (1). (Artt. 485, 486 en 493
Sv.)

1-----------------Nota's arrest nr. 313 .
(1) en (2) Zie Cass., 25 sept. 1973 (A.C., 1974,
92), 4 jan. 1977 (ibid., 1977, 477) en 20 dec. 1977
(ibid., 1978, 486).
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702 medeplichtigheid aan valsheid en
de aangifte van misdaden die in de gebruik van valse stukken, in
uitoefening van het ambt, a.m. door zoverre ze in strijd met of met
een gehele rechtbank van eerste
aanleg of rechtbank van koophandel miskenning van hetgeen uit het bij
berustende dossier bleek,
zijn gepleegd, niet incidenteel gedaan hen
handelingen
hebben
is in een zaak die voor het Hof verkeerde
en
foutief
gewezen
aanhangig is en derhalve niet ontvan- verricht
kelijk wordt verklaard, wordt in raad- vonnissen hebben overgelegd, nu ze
kamer gewezen (2).
hun beslissing hebben gegrond op
het op 14 september 1971 door de
Rechtbank van Koophandel te
(SABLON)
Nijvel gewezen vonnis »;
Dat die « incidentele aangifte is
ARREST ( vertaling)
gegrond op de artikelen 193 tot 197
(A.R. nr. 3455)
en 213 van het Strafwetboek, in
zoverre ze betrekking heeft op de
HET HOF; - Gelet op het door valsheid en het gebruik van valse
eiser op 23 december 1983 ter griffie stukken, op de artikelen 189, 193
van het Hof gedane verzet tegen het en/of 194 van het Gerechtelijk
door het Hof op 1 december 1983 Wetboek, in zoverre ze zich beroept
gewezen arrest waarbij uitspraak is op het vertrouwen in de compegedaan over het door voornoemde tentie van de magistraten tegen wie
op 3 oktober 1983 op de griffie van deze aangifte is gericht, competentie
het Hof ingediende verzoekschrift die uiteraard een juist inzicht in de
dat ertoe strekt de voor de tweede gevolgen van de door hen gewezen
correctionele kamer van de Recht- vonnissen en de door hen verrichte
bank te Nijvel tegen eiser aan- handelingen impliceert; dat het
hangige zaak met volgnummer werkelijk en reeel gevolg van het
75.50.2593/80 in de parketnotities, op gebeurde is dat ondergetekende
grond van gewettigde verdenking te gerui:neerd is; dat uiteraard ook uit
doen verwijzen van de Rechtbank de in deze aangifte aangewezen
van Eerste Aanleg te Nijvel naar handelingen het oogmerk blijkt om
een andere rechtbank;
te schaden »;
Gelet op de incidentele aangifte,
Overwegende dat de wetgever aan
door eiser op 17 januari 1984 gedaan de partij die beweert benadeeld te
ter griffie van het Hof;
zijn, het recht heeft willen geven
Overwegende dat eiser in zijn om rechtstreeks bij het Hof van
verzoekschrift « de rechtsmacht in Cassatie, incidenteel in een voor het
eerste aanleg te Nijvel, en meer Hof aanhangige zaak, aangifte te
bepaald de Rechtbank van Koop- doen, wanneer de aangifte juridihandel te Nijvel » rechtstreeks bij sche gevolgen kon hebben voor de
het Hof aangeeft, << in zoverre die beslissing of de beslechting van de
rechtbank van koophandel onder zaak;
voorzitterschap de h. Leonard aan
Overwegende dat zulks ten deze
de basis ligt van verschillende vals- niet het geval is, nu het verzet van
heden en gebruik van valse eiser tegen het door het Hof op
stukken », « de curatoren Bourlee en 1 december 1983 gewezen arrest
Delande aangeeft wegens valsheid door het Hof, bij het op die dag
en gebruik van valse stukken gewezen arrest, niet ontvankelijk is
alsook, voor zover nodig, eventueel, verklaard;
de leden van de rechtmacht in
eerste aanleg te Nijvel wegens
Dat daaruit volgt dat de aangifte
----------------1 niet als incidenteel kan worden
beschouwd en derhalve niet ontvan(2) Zie nota 1 op vorige biz., tweede kolom.
kelijk is;
2° Het arrest waarbij het Hof beslist dat
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geding in het ongelijk zou zijn gesteld,
Om die redenen, gelet op de artiveroordelen ingevolge art. 1017 Ger. W:
kelen 485, 486, 493 en 502 van
(1).
het Wetboek van Strafvordering,
uitspraak doende in raadkamer,
(JOSSA G. T. JOSSA A.)
verwerpt de incidenteel genoemde
aangifte; veroordeelt eiser in de
kosten.
ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 6945)

8 februari 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Graindorge, Brussel.

Nr. 314

1• KAMER - 9 februari 1984

1° RECHTBANKEN

BURGERLIJKE
ZAKEN - VORDERING IN RECHTE - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER VAN
DE OORZAAK VAN DE VORDERING - ONWETTIGE BESLISSING.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

BURGERLIJKE ZAKBN- AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER VAN DE OORZAAK
VAN DE VORDERING - ONWETTIGE BESLISSING.

3° GERECHTSKOSTEN _

BURGERLIJKE.

ZAKEN- VORDERING TOT BETALING VAN DE
GERECHTSKOSTEN IN EEN KORT GEDING VORDERING GEGROND OP ART. 1382 B.W. VEROORDELING INGEVOLGE ART. 1017 GER.W.
VAN DE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK ZOU
ZIJN GESTELD - ONWETTIGE VEROORDELING.

1°, 2° en 3° Wanneer de rechtbank kennis

heeft genomen van een op art. 1382
B. W: gegronde vordering tot betaling
van de gerechtskosten in een kart
geding, kan zij de oorzaak van die
vordering niet ambtshalve wijzigen en
evenmin de partij, die in het kart

RET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 23 september
1983 in hoger beroep gewezen door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 702, 807,
1017, 1138, 2", van het Gerechtelijk
Wetboek, 97 van de Grondwet, uit de
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak
te doen over niet gevorderde zaken en
van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging,
doordat het bestreden vonnis vaststelt .
« dat de eerste rechter de historiek van
het geschil tussen partijen, broer en
zuster, volmaakt heeft weergegeven; dat
verweerder in juni 1980 zijn moeder in
een ziekenhuis wilde laten opnemen
terwijl eiseres zich daartegen verzette en
beide partijen een geneesheer hadden
geraadpleegd en zich achter dat -advies
schaarden; dat verweerder op 5 juni 1980
zijn zuster voor de rechter in kort geding
heeft gedagvaard om de opname van
mevrouw Hensenne te horen bevelen;
dat bij beschikking van dezelfde dag een
deskundige werd aangesteld en dat, bij
beschikking van 6 juni 1980, aan eiseres
verbod werd opgelegd de opname van
haar moeder in het ziekenhuis "Valdor"
te verhinderen; dat verweerder nadien
heeft gevraagd dat de rechter in kort
geding uitspraak zou doen over de
kosten, wat echter werd geweigerd op

I-----------------(1) Zie Cass., 20 maart 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 458, met cone!. proc.-gen. Krings, toen adv.gen., in Bull. en Pas., 1980, I, 887) en 29 april
1982, A.R. nr. 6555 (A.C., 1981-82, nr. 509),
alsmede « Het ambt van de rechter bij de
leiding van het rechtsgeding » : plecht.
openingsrede van proc.-gen. Krings, voor het
Hof, van 1 sept. 1983.
Zie ook « Chronique de jurisprudence », van
E. GU'IT en A.M. STRANARD-THILLY, R.C.J.B.,
1974, nrs. 84 en 87, i.v.m. de niet-toepasselijkheid van art. 1017 Ger.W. op het kort geding.
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gtond dat de rechter in kort geding
enkel de kosten kan aanhouden en deze
door de bevoegde feitenrechter moeten
worden beoordeeld; dat de partijen ten
gevolge van het overlijden van mevrouw
Hensenne vrijwillig voor de vrederechter
zijn verschenen om een uitspraak over
de kosten te vragen; dat verweerder
werd afgewezen op grond dat de juridische oorzaak van zijn vordering niet
werd verduidelijkt "• en voorts, met
wijziging van het beroepen vonnis,
eiseres veroordeelt. om aan verweerder
het bedrag van 20.522 frank te betalen,
zijnde de uitgaven en kosten van de
twee instanties in kort geding, zegt dat
de tussenvordering ontvankelijk maar
niet gegrond is, die vordering van
eiseres afwijst en haar in de kosten
veroordeelt, enkel op grond « dat, nu ten
gevolge van het overlijden van mevrouw
Hensenne een rechtsvordering ten
gronde niet meer mogelijk is, uitspraak
moet worden gedaan over de uitgaven en
kosten van het geding voor de rechter in
kort geding, overeenkomstig artikel 1017
van het Gerechtelijk Wetboek, en de in
het ongelijk gestelde partij, ten deze de
huidige gei:ntimeerde (thans eiseres), in
de kosten moet worden veroordeeld »,

terwijl, eerste onderdeel, het beroepen
vonnis, na erop te hebben gewezen « dat
het voorwerp van de vordering weliswaar van bij de aanvang duidelijk werd
gesteld, maar dat zulks niet het geval is
voor de tot staving ervan ontwikkelde
middelen, aangezien zij niet werden
aangevoerd in het proces-verbaal van
vrijwillige verschijning, noch in daaropvolgende conclusie (waar ze konden
worden verduidelijkt) », zegt « dat,
aangezien wij de rechtsgrond van de
vordering niet kennen, wij slechts
ernaar kunnen gissen », vaststelt dat
eiseres « in beginsel enkel ten grande
kan worden veroordeeld indien eiser
aantoont dat zij een zijner juridisch
beschermde rechten heeft aangetast;
tijdens de debatten ter terechtzitting
uiteindelijk op een vrij vage en beknopte
wijze
gewag
werd
gemaakt
van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
als grondslag van de vordering » en de
vordering verwerpt op grond dat « rechtens niet genoegzaam is aangetoond dat
er een noodzakelijk oorzakelijk verband
bestaat tussen de eventuele fout van
eiseres en de " schade " die verweerder
thans vergoed wil zien (en die hij zichzelf vrijwillig heeft toegebracht, nu hij
meende in het belang van een derde te
handelen) "• aangezien de eerste rechter

bovendien de aangevoerde zaakwaarneming heeft afgewezen; de eerste rechter
aldus verweerders vordering afwijst op
grond dat hij niet aantoont dat aan de
toepassingsvereisten
van
de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek is voldaan, nadat anderzijds
elke andere mogelijke rechtsgrond werd
uitgesloten;
het
bestreden
vonnis
derhalve, door te oordelen dat verweerders eis door de eerste rechter is afgewezen « omdat de juridische oorzaak van
zijn vordering niet is verduidelijkt >>, het
beroepen vonnis uitlegt op een wijze die
onverenigbaar is met de zin en de draagwijdte ervan en de bewijskracht ervan
miskent
(schending
van
de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, verweerder in zijn
conclusie van hoger beroep betoogde
« dat eiseres ontegensprekelijk een fout
heeft begaan die een oorzakelijk
verband vertoont met de door haar broer
(thans verweerder) aangetoonde schade >>; verweerder aldus zijn rechtsvordering op de quasi-delictuele aansprakelijkheid heeft gegrond, tot welk besluit ook
de eerste rechter was gekomen; het
bestreden vonnis, door eiseres met
toepassing van artikel 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek te veroordelen in
de uitgaven en kosten van de twee
instanties in kort geding, het voorwerp
van de vordering (de schadevergoeding)
en de oorzaak (de quasi-delictuele
aansprakelijkheid van eiseres op grond
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) heeft gewijzigd; het
derhalve de artikelen 702, 807, 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek schendt en
het algemeen rechtsbeginsel miskent dat
de rechter verbiedt uitspraak te doen
over
niet
gevorderde
zaken;
het
bestreden vonnis bovendien, door geen
heropening van de debatten te bevelen
om de partijen de mogelijkheid te bieden
het voorwerp en de oorzaak te
bespreken die het in de plaats wilde
stellen van het voorwerp en de oorzaak
die bij de rechtbank aanhangig waren
gemaakt, het recht van verdediging van
eiseres miskent (miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging);
derde onderdeel, eiseres in haar
conclusie van hoger beroep betoogde
« dat niets erop wees dat de moeder van
de twee partijen, ondanks haar hoge
leeftijd, niet meer wist wat ze deed; dat
men heeft gepoogd de opname te verantwoorden van iemand die zeer goed haar
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eigen Ieven kon " leiden ", zoals de eerste
rechter zeer terecht opmerkt, waarbij
men steunde op de beslissing in kart
geding en het daarin bevolen deskundigenonderzoek, en vergat dat die beslissing slechts voorlopig was, de rechten
van de partijen onaangetast liet en preciseerde dat zij (kart geding 6 juni 1980 rep. 4963) overeenkomstig artikel 584
van het Gerechtelijk Wetboek uitspraak
deed, gelet op de volstrekte noodzakelijkheid, alvorens een nieuw tegensprekelijk
debat na deskundigenonderzoek kon
worden gehouden; de eerste appellant
(thans verweerder) zorgvuldig dat debat
heeft vermeden waar hij 1o zijn belang
bij de rechtsvordering, zo zijn eventueel
mandaat had moeten verantwoorden,
want in een dergelijk geval, waar het
gaat om de vrije keuze en de vrijheid
van gaan en komen van mevrouw
Hensenne, er geen sprake van zaakwaarneming kan zijn >>; het bestreden vonnis
oordeelt dat « ten gevolge van het overlij den van mevrouw Hensenne geen
rechtsvordering ten gronde meer kan
worden gevoerd >>, en bijgevolg impliciet
doch zeker, dat die rechtsvordering v66r
dat overlijden mogelijk zou zijn geweest,
zonder te antwoorden op de conclusie
van eiseres ten betoge dat verweerder
nooit de hoedanigheid of het belang
heeft gehad om een dergelijke rechtsvordering in te stellen tot opname van een
derde persoon die zijn eigen leven kan
« leiden >>; het derhalve niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, het de rechter
waarbij een rechtsvordering tot terugvordering van de gedane kosten aanhangig
is, buiten elke rechtspleging ten gronde,
in het kader van een rechtsvordering in
kart geding, behoort te beoordelen of de
partij, aan wie de terugbetaling van de
kosten wordt gevorderd, in het geschil
dat tot de procedure in kort geding heeft
geleid, aanspraken heeft doen gelden die
niet gegrond waren en haar, enkel in dit
geval als de in het ongelijk gestelde
partij, in de kosten van die rechtsvordering te veroordelen; het bestreden
vonnis, dat enkel oordeelt dat eiseres
" de in het ongelijk gestelde partij » is
zonder aan te geven uit welke omstandigheden het afleidt dat zij in het
geschil, en niet enkel in de procedure in
kort geding, ongegronde aanspraken
heeft doen gelden, het wettelijk begrip
" in het ongelijk gestelde partij ,,
miskent (schending van artikel 1017 van
het Gerechtelijk Wetboek) of althans het

Hof niet in staat stelt zijn toezicht op die
kwalificatie uit te oefenen en de
conclusie van eiseres, weergegeven in
het derde onderdeel van het middel, niet
beantwoordt; het derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de beroepen
beslissing blijkt dat de vrederechter,
bij gebrek aan verduidelijking van
de « juridische grondslag >> van
verweerders rechtsvordering, na te
hebben overwogen dat hij slechts
kon « gissen naar die grondslag >> en
dat « tijdens de debatten ter terechtzitting uiteindelijk op een vrij vage
en beknopte wijze gewag werd
gemaakt van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek als grondslag
van de vordering », de vordering
heeft verworpen door te beslissen
dat niet genoegzaam naar recht is
aangetoond dat er een noodzakelijk
oorzakelijk verband bestaat tussen
de eventuele fout van eiseres en de
schade die verweerder vergoed wil
zien;
Dat verweerder in zijn conclusie
voor het appelgerecht betoogde dat
eiseres onbetwistbaar een fout had
begaan die een oorzakelijk verband
vertoonde met de door hem aangetoonde schade en aldus zijn vordering op artikel 1382 van het Burgerr 'k
tb k h ft
d
lJ
e oe
ee gegron ;
Overwegende dat het vonnis, na
te hebben beslist dat het door
verweerder gevorderde bedrag de
kosten omvatte van de twee instanties in kort geding en dat, wegens
de redenen die hij preciseert, een

w

rechtsvordering ten gronde niet
meer mogelijk is, enerzijds, eiseres
veroordeelt om aan verweerder
« het bedrag van 20.522 frank te
betalen, zijnde de uitgaven en
kosten van de beide instanties in
kort geding » en, anderzijds, zegt
dat de tussenvordering en tegenvordering niet gegrond is, door te
beslissen dat over de genoemde
kosten en uitgaven overeenkomstig
artikel 1017 van het Gerechtelijk
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Wetboek uitspraak moet worden Nr. 315
gedaan en dat die ten laste moeten
worden gelegd van de in het onge1"
lijk gestelde partij, ten deze eiseres;
Dat de beslissing bijgevolg niet
gegrond is op de quasi-delictuele
fout van eiseres, maar op het feit
dat zij in het ongelijk zou zijn
gesteld in het geding dat verweerder
voor de rechter in kart geding heeft
gebracht, en bijgevolg in de kosten
moet worden veroordeeld ingevolge
artikel 1017 van het Gerechtelijk
Wetboek;

KAMER -

9 februari 1984

1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1- RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN
GENEESHEREN NIET-ONTVANKELIJKVERKLARING VAN EEN VERZOEK TOT WRAKING
- VERWIJZING NAAR DE PROVINCIALE RAAD
VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN, VOORGEZETEN DOOR DE GEWRAAKTE PERSOON WETTIGE VERWIJZING.

2° WRAKING-

RAAD VAN BEROEP VAN DE

ORDE VAN GENEESHEREN - NIET-ONTVANOverwegende dat uit geen enkel
KELIJKVERKLARING VAN EEN VERZOEK TOT
stuk van de rechtspleging blijkt dat
WRAKING - VERWIJZING NAAR DE PROVINverweerder in de loop van het
CIALE RAAD VAN BEROEP, VOORGEZETEN
geding zijn vordering op artikel 1017
DOOR DE GEWRAAKTE PERSOON - GEEN
van het Gerechtelijk Wetboek heeft
SCHENDING
VAN
ART.
6.1
EUROPEES
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
gegrond, noch op het feit dat eiseres
in het geding voor de rechter in kart
geding in het ongelijk zou zijn 3° GENEESKUNST - ORDE VAN GENEESgesteld;
HEREN - NIET-ONTVANKELIJKVERKLARING
DOOR

DE

RAAD

VAN

BEROEP VAN

EEN

VERZOEK TOT WRAKING VERWIJZING
Dat het bestreden vonnis, door
NAAR DE PROVINCIALE RAAD, VOORGEZETEN
ambtshalve de oorzaak van de
DOOR DE GEWRAAKTE PERSOON - GEEN
vordering te wijzigen, de in dit
SCHENDING
VAN
ART.
6.1
EUROPEES
onderdeel van het middel aangeVERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
wezen wetsbepalingen en algemene
rechtsbeginselen schendt;
1°, 2° en 3° Uit de enkele omstandigheid

Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei, zitting
houdend in hager beroep.
9 februari 1984 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Draps.

dat de raad van beroep van de Orde
van Geneesheren een verzoek tot
wraking wegens laattijdigheid niet
ontvankelijk heeft verklaard en de
zaak heeft verwezen naar de provinciale raad, voorgezeten door de
gewraakte persoon, valt geen schending at te leiden van art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens (1).

1----------------(1) Zie Cass., 22 juni 1976 (A.C., 1976, 1192)
en de voetnoot.
Het geannoteerde arrest verwerpt het eerste
middel met zijn zeven onderdelen, op grond
enerzijds, naar 's Hofs rechtspraak van 22 juni
1976, dat het aan een gewraakt lid van de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren
niet verboden is om bij de debatten tegenwoordig te zijn of dee! te nemen aan de bes!issing over de vraag of het verzoek tot wraking
ontvankelijk is en, anderzijds, dat uit de vaststellingen van de bestreden bes!issing bleek
dat dit verzoek was ingediend toen reeds over
de zaak werd gepleit, terwijl luidens art. 42
K.B. van 6 feb. 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde
(Zie vervolg nota volgende biz.)

707 (NOEL T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7001)

HET HOF;
Gelet op de
bestreden beslissing, op 10 juni 1983
door de franstalige raad van beroep
van de Orde van Geneesheren
gewezen :
Over het eerste middel, ...
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6.1 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
de wet van 13 mei 1955,
doordat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser in cassatie zowel op
28 januari 1983 als op 2 februari 1983
vervallen was van het recht wraking
voor te dragen en de zaak naar de
provinciale raad verwijst tot verdere
behandeling van de zaak, om uitspraak
te doen over het verzet, op grond dat uit
de processen-verbaal van de zittingen
van 7 januari 1983, 28 januari 1983 en
4 februari 1983 blijkt dat er v66r het
verzoek tot wraking zowel werd gepleit
over het utistel als over de grand van de
zaak; dat eiser op straffe van verval aan
de voorzitter van de raad, ten laatste
v66r de pleidooien, een gedagtekend en
ondertekend schrijven met de namen
van de gewraakte !eden en de redenen
van zijn wraking had moeten sturen; dat
eiser bovendien van oordeel is dat de
beroepen beslissing moet worden vernietigd doordat de heer Fernand Boever, de
gewraakte voorzitter van de provinciale
raad van Namen, op geen enkel ogenblik
de zaal heeft verlaten waar de provinciale raad beraadslaagde; dat het
bezwaar afdoende zou zijn indien het
verzoek tot wraking bevredigend was en
dat het duidelijk is dat in bevestigend
geval de provinciale raad daarover had
moeten beslissen in afwezigheid van het
gewraakte Ild, na het te hebben gehoord;
dat zulks niet het geval is en dat, nu

eiser vervallen was van het recht de
wraking voor te dragen, de procedure
van artikel 43, eerste lid, van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 niet
kon worden toegepast; dat wordt
aangenomen dat de gewraakte rechter
mag deelnemen aan het vonnis over de
ontvankelijkheid en dat de bedoelde
magistraat daardoor helemaal geen
uitspraak doet over het bestaan zelf van
de wrakingsgrond jegens hem,
terwijl eiser in zijn conclusie van
hager beroep, zonder dienstaangaande te
worden tegengesproken, uitdrukkelijk
heeft betoogd dat uit de talrijke tussenkomsten van de heer Boever, voorzitter
van de provinciale raad van Namen,
bleek dat hij een persoonlijke kennis
had van de zaak en dat uit zijn tussenkomsten op de zitting van 28 januari
1983 bleek dat hij en eiser aartsvijanden
waren en dat er geen serene rechtsbedeling mogelijk was; de bestreden beslissing, door in die omstandigheden de
zaak te verwijzen naar de provinciale
raad, voorgezeten door dezelfde persoon,
die reeds aan het vonnis over zijn eigen
wraking heeft deelgenomen, eisers recht
op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank niet waarborgt; de
bestreden bes!issing aldus de aangevoerde bepaling schendt :

Overwegende dat een schending
van artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, inzake het recht op een
eerlijke behandeling door een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank, niet kan worden afgeleid uit
de enkele omstandigheid dat de
bestreden beslissing eisers zaak
heeft verwezen naar de provinciale
raad van de Orde van Geneesheren,
voorgezeten door een door eiser
gewraakt persoon, terwijl is geoordeeld dat die vordering tot wraking
niet ontvankelijk is omdat ze te
laat, met name na het begin van de
pleidooien, is ingesteld;
Dat het middel naar recht faalt;

•. (Vervolg nota van vorige blz.)
van· Geneesheren de geneesheer, op straffe
van verval, ten laatste v66r het pleidooi het
verzoek tot wraking moet richten aan de voorzitter van de raad die over de zaak uitspraak
moet doen.

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

1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Bruyn.

Nr. 316
1•

KAMER -

9 februari 1984

HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT _
OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER OM ZELF
HET VERPACHTE GOED IN BEDRIJF TE
NEMEN - NIET-UITVOERING VAN HET VOORNEMEN RECHT VAN DE PACHTER OP
TERUGKEER OP HET GEPACHTE GOED,
BEHOUDENS GEWICHTIGE REDEN VOOR DE
VERPACHTER.

Niet-uitvoering door de verpachter
binnen zes maanden na het vertrek
van de pachter van het voornemen om
zelf het verpachte goed in bedrijf te
nemen, waarop hij zich heeft beroepen
om de opzegging van de pacht te
verkrijgen, geeft aan de pachter het
recht om zijn terugkeer op het
gepachte goed te vorderen, tenzij de
verpachter een gewichtige reden heeft
(1). (Art. 1775, negende lid, B.W.)
(COLLET T. LAMORT, ISTAS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7002)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 1 oktober 1982
in hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 12 juni 1980 (2);
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1775, negende lid, van
(1) Zie Cass., 3 juni 1977 (A.C., 1977, I, 1026)
en 15 april 1983, A.R. nr. 3503 (ibid., 1982-83,
nr. 444).
(2) A.C., 1979-80, nr. 639, en de noot.

het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij
artikel 14 van de wet van 7 juli 1951,
toepasselijk op het geschil krachtens
artikel IV, inzonderheid 1°, van de wet
van 4 november 1969 tot wijziging van
de pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten
gunste van de huurders van landeigendommen (en, voor zoveel nodig, scherrding van de artikelen 14 van de wet van
7 juli 1951 en IV, inzonderheid 1°, van de
wet van 4 november 1969) en van
artikel 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden vonnis de terugkeer van de eisers Op het pachtgoed
weigert, op grond dat de wettest van
7 juli 1951 inzake de terugkeer
« derhalve het geval van de nieuwe
huurder die te goeder trouw is, niet
heeft voorzien en de modaliteiten van de
terugkeer niet heeft bepaald >> ••• ; « dat
men derhalve meet beklemtonen dat de
verschillende sprekers steeds van de
veronderstelling zijn uitgegaan dat de
wettelijke sanctie van toepassing was op
de oneerlijke eigenaar die listige kunstgrepen aanwendt en daardoor schade
berokkent aan zijn pachter , ... « dat die
vereiste van listige kunstgrepen, die de
wetgever steeds voor ogen heeft
gehouden, onmogelijk over het hoofd
kan worden gezien, daar zij het blijvend
element uitmaakt, dat in de verschillende geuite meningen steeds aanwezig
is, ook al wordt het in de wettekst niet
· uitdrukkelijk vermeld; dat ten deze niet
· blijkt dat de verpachters enige listige
kunstgreep hebben aangewend of bedrog
hebben gepleegd »; ... « dat ten deze niet
is aangetoond dat de toepassingsvereisten voor de terugkeer, die op beperkende wijze moeten worden beschouwd,
aanwezig zijn, nu de verpachter geen
listige kunstgrepen heeft aangewend en
de nieuwe pachter niet te kwader trouw
was»,

terwijl het recht van de uitgezette
pachter om zijn terugkeer op het pachtgoed en schadevergoeding te vorderen,
tenzij hij uitsluitend schadevergoeding
verkiest, een absoluut recht is dat niet
kan worden aangetast door de aanwezigheid van een nieuwe pachter of koper te
goeder trouw noch door de goede trouw,
van de verpachter; zodat het vonnis, dat
de terugkeer van de eisers op het pachtgoed ontzegt bij gebreke van listige
kunstgrepen van de verpachter en van
kwade trouw van de nieuwe pachter, aan
de tekst van artikel 177 5, negende lid,
van het Burgerlijk Wetboek toepassings-
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vereisten toevoegt die daarin niet zijn INr. 317
gesteld en derhalve dat artikel schendt :

Overwegende
dat,
krachtens
artikel 1775, negende lid, van het
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de
wet van 7 juli 1951, toepasselijk in
dit geval ingevolge artikel IV van de
wet van 4 november 1969, indien de
verpachter zonder gewichtige reden
binnen zes maanden na het vertrek
van de pachter het voornemen om
het verpachte goed zelf in bedrijf te
nemen,
niet heeft
uitgevoerd,
waarop hij zich heeft beroepen om
de opzegging van de pacht en de
uitzetting van de pachter te
verkrijgen, deze of schadevergoeding, of zijn terugkeer in het
gepachte goed, onverminderd schadevergoeding, kan vorderen;
Dat het recht van de pachter om
zijn terugkeer te vorderen geen
enkele andere beperking kent dan
het bestaan van een gewichtige
reden voor de verpachter;
Dat het bestreden vonnis, nu het
oordeelt dat ten deze de vereisten
voor de terugkeer niet zijn vervuld
bij gebreke van listige kunstgrepen
van de verpachter en van kwade
trouw van de nieuwe pachter, de
voormelde wetsbepaling schendt;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Doornik, zitting
houdende in hoger beroep.
9 februari 1984 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en van
Heeke.

1•

KAMER -

10 februari 1984

RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN
OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN - UITZONDERINGEN.

Art. 96 Ger. W. bepaalt dat de terechtzittingen van de rechtbanken openbaar
zijn, tenzij de openbaarheid gevaar
aflevert voor de orde of de goede
zeden, in welk geval zulks door de
rechtbank bij vonnis wordt verklaard;
die bepaling wordt geschonden door de
rechter die een burgerlijke zaak niet
in het openbaar behandelt, zonder
vooraf te hebben vastgesteld dat de
openbaarheid gevaar zou opleveren
voor de orde of de goede zeden (1).
(GILLIS T. JACOBS}
ARREST

(A.R. nr. 3813)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 6 april 1982
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 96, 97 van de
Grondwet, 6, lid 1, van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, en 757 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het hager beroep
van eiser ontvankelijk doch ongegrond
verklaart, nadat partijen in de raadkamer gehoord werden,
terwijl, eerste onderdeel, eiser, overeenkomstig de artikelen 96 van de
Grondwet, 6, lid 1, van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en 757 van het Gerechtelijk Wetboek, recht had op een openbare
behandeling van zijn zaak; van deze
regel slechts kon afgeweken worden in

1..;...---------------(1) Zie Cass., 20 jan. 1966 (Bull. en
Pas., 1966, I, 651) en de noot 1, get. R.H., op
blz. 652.
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de in artikel 96 van de Grondwet of
artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag
genoemde gevallen; het arrest evenwel
niet de redenen opgeeft waarom van het
beginsel van de openbaarheid der
terechtzittingen is afgeweken, zodat het
arrest, bij onmogelijkheid voor het Hof
om de wettelijkheid van de behandeling
met gesloten deuren te toetsen, niet
regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet);

niet wettelijk verantwoord is (schending
van artikel 96 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest eisers
hager beroep tegen een vonnis van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, waarbij hij wordt veroordeeld om aan verweerder 236.889
frank te betalen, vermeerderd met
de gerechtelijke interesten, en
waarbij zijn tegeneis wordt afgewezen, ongegrond verklaart;
tweede onderdeel, eiser, overeenkomWat het derde onderdeel betreft:
stig de in het eerste onderdeel genoemde
Overwegende dat artikel 96 van
bepalingen, recht had op een openbare
behandeling van zijn zaak; van deze de Grondwet bepaalt dat de terechtregel slechts kon afgeweken worden in zittingen van de rechtbanken opende in artikel 96 van de Grondwet of baar zijn, tenzij de openbaarheid
artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag gevaar oplevert voor de orde of de
genoemde gevallen; de openbaarheid in goede zeden, in welk geval zulks
de voorliggende zaak evenwel geen
gevaar opleverde voor de openbare orde door de rechtbank bij vonnis wordt
of de goede zeden, zoals bedoeld in verklaard;
artikel 96 van de Grondwet; de behandeOverwegende dat de conclusies
ling met gesloten deuren evenmin werden neergelegd « in de raadverantwoord was in het belang van de kamer »; dat ook uit de vermelgoede zeden, van de openbare orde of 's dingen van het proces-verbaal van
lands veiligheid in een democratische
samenleving, noch terwille van de de terechtzittingen, ten deze onderbelangen van minderjarigen of het prive- tekend door de voorzitter en de grifblijkt dat de zaak op
leven van partijen bij het proces, en het fier,
hof van beroep ten slotte niet geoordeeld 10 februari en 15 maart 1982 door
had dat de openbaarheid, op grand van het hof van beroep werd behandeld
bijzondere omstandigheden, de belangen in raadkamer; dat het arrest zich
van de rechtspraak zou schaden, zoals ertoe beperkt vast te stellen dat
bedoeld in artikel 6, lid 1, van het Euro- eiser en zijn raadsman, alsook de
pees Verdrag; zodat het arrest, dat
gewezen werd na een behandeling met raadsman van verweerder, in raadgesloten deuren in een geval waar zulks kamer werden gehoord; dat het hof
niet wettelijk toegelaten was, niet wette- van beroep niet vaststelt dat de
lijk verantwoord is (schending van de openbaarheid gevaar zou hebben
artikelen 96 van de Grondwet, 6, lid 1, opgeleverd voor de orde of de goede
van het Europees Verdrag tot Bescher- zeden;

ming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, en 757 van het
Gerechtelijk Wetboek);

derde onderdeel, de sluiting der
deuren, overeenkomstig artikel 96 van de
Grondwet, slechts kan bevolen worden
nadat de rechter bij vonnis vaststelt dat
de openbaarheid gevaar zou opleveren
voor de openbare orde of de goede
zeden; de behandeling van de voorliggende zaak evenwel voor het hof van
beroep met gesloten deuren werd
gevoerd, zonder dat het hof zulks vooraf,
bij een met redenen omkleed arrest, had
bevolen, zodat het arrest, dat gewezen
werd na een behandeling met gesloten
deuren die niet wettelijk bevolen was,

Dat het arrest artikel 96 van de
Grondwet schendt en het onderdeel
gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de overige door eiser
aangevoerde middelen en op de
overige onderdelen van het vijfde
middel, die niet tot ruimere cassatie
kunnen
leiden,
vernietigt
het
bestreden arrest; beveelt dat van
onderhavig arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
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vernietigde arrest; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Gent.

(GAUD!SSABOIS R., GAUD!SSABOIS M., GAUDISSABOIS A. T. GAUDISSABOIS PL, GAUD!SSABO!S J.)
ARREST

(A.R. nr. 4015)

10 februari 1984 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
HET HOF;
Gelet op de
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende bestreden vonnissen, op 19 deconclusie van de h. Tillekaerts, advocaat- cember 1980 en 23 juni 1982 in
generaal - Advocaat : mr. De Gryse.
hager beroep door de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Gent gewezen;
Over het eerste middel, ...
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 4 van
de wet van 16 mei 1900 op de erfregeling
van de kleine nalatenschappen, gewijzigd door het enig artikel van de wet van
Nr. 318
23 april 1935 en door de artikelen 2 en 3
van de wet van 20 december 1961,
doordat de rechtbank, om in haar
vonnis van 23 juni 1982 de oorspronke1' KAMER - 10 februari 1984
lijke vordering van de eisers ontvankelijk doch ongegrond te verklaren,
overweegt : « Opdat met betrekking tot
landbouwgronden de wet van 16 mei
ERFENISSEN
KLEINE
NALATEN1900 op de kleine nalatenschappen
SCHAPPEN - LANDBOUWBEDRIJF - OVERNEtoepassing zou kunnen vinden, is onder
MING- VOORWAARDEN.
meer vereist dat die gronden tot een
ingevolge het overlijden van de de cujus
Voor de toepassing van art. 4 van de wet ontstane onverdeeldheid behoren die ook
van 16 mei 1900 op de erfregeling van een hoevewoning omvat. Ter zake
de kleine nalatenschappen, v66r de behoort tot die onverdeeldheid geen
wijziging van die wet door art. 34 van hoevewoning, zoals de gei:ntimeerden
de wet van 14 mei 1981 (1), is vereist (verweerders) terecht opwerpen. Ten
dat de goederen die de Jandbouwex- onrechte stellen de appellanten (eisers)
ploitatie uitmaken, met inbegrip van dat ten deze rekening kan worden
de hoevewoning, volledig behoren tot gehouden met de hoevewoning, die
de huwelijksgemeenschap of de nala- destijds eigen goed was van de vader
tenschap van de erflater en dat zij, bij van de partijen, doch waarvan hij bij
het overlijden van deze laatste, van notariele akte van 10 januari 1970 de
alle erfgenamen in onverdeeldheid naakte eigendom aan eerste appellant
toebehoren; de rechter die vaststelt dat (eerste eiser) had geschonken na reeds
tot de onverdeeldheid geen hoevewo- in 1967 de hoevebekleding, materieel en
ning meer behoort, beslist derhalve bestialen aan (eerste en derde eiser) te
wettig dat de voormelde wet van hebben verkocht; (eisers) stellen dat, nu
16 mei 1900 geen · toepassing kan Roger Gaudissabois (eerste eiser) reeds
eigenaar is van de hoevewoning, hij nu
vinden (2).
in een laatste fase ook de overname van
de landerijen kan opeisen. Kan inder(1) De wijzigingsbepalingen, vervat in de daad de overneming in meerdere fasen
wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het geschieden, dan is echter toch steeds
erfrecht van de langstlevende echtgenoot, vereist dat het voorwerp van de ondernewaren ter zake niet toepasselijk.
mingen afhangt van de huwelijksgemeenschap of van de nalatenschap van
(2) Cass., 4 april 1979 (A.C., 1978-79, 918);
de de cujus en derhalve bij het
ERNsT, Regime successoral des petits heritages, druk 1900, nrs. 66 tot 68, 81 en 82; DE overlijden van deze laatste tussen diens
ZECHER, in Alg. Prakt. Rechtsverzam., trefw. erfgerechtigden onverdeeld is. De hoeveKleine nalatenschappen, druk 1955, nrs. 97-98.
woning in kwestie behoorde echter bij
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zijn overlijden niet meer tot de nalatenschap van de de cujus en is dus nooit
onverdeeld eigendom geweest van zijn
erfgerechtigden. Dat de de cujus zich het
vruchtgebruik ervan bij de schending
had voorbehouden, doet aan deze vaststelling niets af. Bedoeld vruchtgebruik
hield op bij het overlijden van de
schenker en maakte nooit deel uit van
zijn nalatenschap. De problematiek had
eventueel anders kunnen liggen, indien
het geschonken goed naar de nalatenschap had moeten terugkeren ingevolge
inbreng in natura of inkorting, maar ten
deze blijken de (verweerders) geen
aansprak te maken op inbreng in natura
of inkorting en zeker niet aan te tonen
dat daartoe enige aanleiding zou kunnen
bestaan; zij kwamen immers in de
schenkingsakte (die uitdrukkelijk verwijst naar artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek) tussen om ze goed te
keuren en aile vordering tot inbreng te
verzaken, mits de begiftigde (eerste
eiser) hun elk een bedrag van 100.000
frank zou uitkeren, uitkering die de
begiftigde ook blijkt te hebben gedaan.
Zelfs indien men zou aannemen dat de
schenking van 10 januari 1970 een
ouderlijke boedelverdeling uitmaakte
(zoals de appeilanten steilen), dan nog
blijft het een feit dat de geschonken
goederen voorgoed uit het vermogen van
de schenker gingen en buiten zijn nalatenschap bleven,

bevatte (schending van aile in
middel ingeroepen wetsbepalingen)

het

Overwegende dat, voor de toepassing van artikel 4 van de wet van
16 mei 1900 op de erfregeling van de
kleine nalatenschappen, zoals het
ten deze gold, vereist is dat de
goederen die de landbouwexploitatie
uitmaken, met inbegrip van de
hoevewoning, volledig behoren tot
de huwelijksgemeenschap of tot de
nalatenschap van de erflater en dat
zij bij het overlijden van deze
Iaatste aan aile erfgenamen in
onverdeeldheid toebehoren;
Overwegende dat de rechtbank
derhalve, nu zij vaststelt dat tot de
onverdeeldheid geen hoevewoning
meer behoort, en hoewel zij
aanneemt dat eerste eiser destijds
de hoevewoning met instemming
van de overige erfgenamen bij
schenking van de erflater heeft
bekomen, wettig beslist dat ten deze
de genoemde wet geen toepassing
kan vinden;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
terwijl de artikelen 1 en 4 van de wet
van 16 mei 1900 op de erfregeling van de voorziening; veroordeelt de eisers in
kleine nalatenschappen tot doel hebben de kosten.
de versnippering tegen te gaan van
10 februari 1984 - 1• kamer - Voormoeizaam tot stand gekomen ondernemingen, derhalve het recht van overne- zitter en verslaggever : de h. Janssens,
Gelijkluidende
ming niet uitsluiten wanneer de openge- afdelingsvoorzitter
vailen nalatenschap slechts landbouw- conclusie van de h. Tillekaerts, advocaatgronden inhoudt zonder hoeve, wanneer generaal - Advocaten : mrs. De Gryse
hij die wil overnemen, de hoevewoning en Biitzler.
voorafgaand bij schenking van de
erflater en met instemming van de
overige erfgenamen heeft bekomen,
zodat de rechtbank, na te hebben vastgesteld dat de erflater de hoeve voorafgaand aan eerste eiser heeft geschonken
en dat dit gebeurde met de instemming Nr. 319
van de verweerders, die in de schenkingsakte tussenkwamen om de schending goed te keuren en aile vordering tot
3• KAMER - 13 februari 1984
inbreng te verzaken, de artikelen 1 en 4
van de wet van 16 mei 1900 op de erfregeling van de kleine nalatenschappen
schendt door te beslissen dat die wet DIENSTPLICHT - UITSTEL OF VRIJLATING
niet kon worden toegepast, omdat de te
OP MORELE GROND KOSTWINNER -.
verdelen nalatenschap geen hoeve meer
INKOMEN VAN HET GEZINSLID- MAXIMUM-

BEDRAG TEN LASTE.
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VERHOGING VOOR PERSONEN

Oak wanneer, bij het onderzoek van een
aanvraag om uitstel of vrijlating als
kostwinner, het inkomen van het
gezinslid van het lopende jaar in
aanmerking wordt genomen, mag, om
te bepalen of het wettelijk maximumbedrag dat dit inkomen niet mag overschrijden, dient te worden verhoogd
voor personen ten laste, geen rekening
worden gehouden met wijzigingen in
de belastingwetgeving of in de gezinstoestand die zich hebben voorgedaan
na de termijn die voor het indienen
van de aanvraag is bepaald. (Artt. 10,
§ 1, 1°, en 20, § 5, Dienstplichtwet.)
(RAES)
ARREST

(A.R. nr. M 525 N)

HET HOF;
Gelet op de
bestreden beslissing, op 1 december
1983 door de Hoge Militieraad
gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 20, § 5,
van de dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd
op 30 april 1962, en 14 van het koninklijk
besluit van 30 april 1962 tot regeling van
de toepassing van de gecoi:irdineerde
dienstplichtwetten,
doordat de beslissing het wettelijk
maximuminkomen voor het jaar 1982
vaststelt op 160.000 frank, dit is het
basisbedrag bepaald door artikel 1 van
het koninklijk besluit van 15 januari
1980, zonder dit bedrag te verhogen met
een vierde voor de vooroverleden echtgenoot en met het bedrag van de kinderbijslag voor Gwendolina Raes, op grond dat
« bij de vaststelling van dit wettelijk
maximum immers de zuster Gwendolina
niet meer als ten laste mag worden
beschouwd krachtens artikel 82, § 1, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, aangezien zij op 25 september
1982 in het huwelijk is getreden en op
1 januari van het aanslagjaar 1983 niet
meer deel uitmaakte van het gezin van
haar moeder; dat de vooroverleden vader
evenmin nog als persoon ten laste in
aanmerking mag worden genomen,
aangezien de al dan niet overleden echtgenoot vanaf voormeld aanslagjaar niet
meer hernomen is in de opsomming van

de personen die als ten laste mogen
worden
beschouwd,
gegeven
bij
artikel 82, § 1, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij de
wet van 11 april 1983 "•
terwijl, eerste onderdeel, ingevolge
artikel 20, § 5, van de gecoi:irdineerde
dienstplichtwetten, de Hoge Militieraad
dient te oordelen of de vereisten voor
vrijlating bestaan voor het einde van de
reglementaire termijn, die voor de indiening van de aanvraag is bepaald, ten
deze 31 januari 1982, overeenkomstig
artikel 14, b, van het koninklijk besluit
van 30 april 1962 tot regeling van de
toepassing van de gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, daar eiser tot de lichting
1983 behoort, en gebeurtenissen na
laatstgenoemde datum bij het bepalen
van de grens die het geheel der nettoinkomsten niet mag overschrijden, niet
in aanmerking mogen genomen worden,
indien zij tot gevolg hebben dat de vrijlating wordt geweigerd aan de dienstplichtige die op het einde van de termijn voor
de aanvraag aan de vereisten voor de
vrijlating voldeed; de beslissing derhalve,
bij het vaststellen van de grens die het
geheel van de netto-inkomsten niet mag
overschrijden, ten onrechte rekening
houdt met een gebeurtenis die na
31 januari 1982 heeft plaatsgevonden,
met name dat de zuster van eiser, Gwendolina Raes, op 25 september 1982 in het
huwelijk is getreden en bijgevolg op
1 januari 1983 geen deel meer uitmaakte
van het gezin van haar moeder (schen. ding van alle voormelde wettelijke bepalingen);
tweede -onderdeel, ingevolge artikel 20,
§ 5, van de gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, de Hoge Militieraad dient te
oordelen of de vereisten voor vrijlating
bestaan voor het einde van de reglementaire termijn, die voor de indiening van
de aanvraag is bepaald, ten deze
31 januari 1982, daar eiser tot de lichting
1983 behoort, en wetswijzigingen na
laatstgenoemde datum, bij het bepalen
van de grens die het geheel van de
netto-inkomsten niet mag overschrijden,
niet in aanmerking mogen genomen
worden, indien zij tot gevolg hebben dat
de vrijlating wordt geweigerd aan de
dienstplichtige die op het einde van de
termijn voor de aanvraag aan de
vereisten voor de vrijlating voldeed; de
beslissing derhalve bij het vaststellen
van de grens die het geheel van de
netto-inkomsten niet mag overschrijden,
ten onrechte rekening heeft gehouden
met een wetswijziging die na 31 januari
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1982 heeft plaatsgevonden, met name de
wet van 11 april 1983 die, met wijziging
van artikel 82, § 1, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, de echtgenoot
als persoon ten laste heeft uitgesloten
(schending van aile voormelde wettelijke
bepalingen) :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 20, § 5, van de Dienstplichtwet, de militiegerechten, behoudens
de gevallen van de artikelen 11, § 1,
en 12, § 2, die hier geen toepassing
vinden, het uitstel en de vrijlating
op morele grond niet mogen
toekennen aan de dienstplichtige die
de daartoe gestelde voorwaarden
niet vervult voor het verstrijken van
de reglementaire termijn die voor
de indiening van de aanvraag is
bepaald; dat die termijn is bepaald
bij artikel 14, b, van het koninklijk
besluit van 30 april 1962 tot regeling
van de toepassing van de gecoordineerde dienstplichtwetten, luidens
hetwelk de aanvragen moeten
worden ingediend in de loop van
januari van het jaar voorafgaand
aan
de
lichting waarvan
de
aanvrager deel uitmaakt;
Overwegende dat de beslissing
vaststelt dat eiser tot de lichting
1983 behoort; dat de reglementaire
termijn, die ten deze voor de indiening van eisers aanvraag diende te
worden in acht genom en, j anuari
1982 was;
Overwegende dat, ingeval de
Hoge Militieraad, zoals ten deze,
conform artikel 10, § 1, 1°, van de
Dienstplichtwet, rekening houdt met
het in het zesde lid van dat artikel
bedoelde inkomen van het lopende
j aar waarin de aanvraag werd ingediend, omdat dit inkomen lager is
dan dat van de vorige twee jaren, de
grens, die het geheel van de nettoinkomsten niet mag overschrijden,
moet worden vastgesteld op het
einde van de voor de indiening van
de aanvraag bepaalde termijn;
Dat de Hoge Militieraad derhalve
niet mocht weigeren dat wettelijk
maximuminkomen te verhogen met
de kinderbijslag voor eisers zuster,
omdat deze in september 1982 in het

huwelijk is getredim; dat de raad
evenmin
mocht
weigeren
het
maximum met een vierde te
verhogen voor de vooroverleden
vader, omdat deze niet als persoon
ten laste kan worden beschouwd
krachtens de wet van 11 april 1983,
die het toegepaste artikel 82, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen slechts wijzigt met
ingang van het aanslagjaar 1983;
Dat het middel 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; verwijst de zaak
naar de Hoge Militieraad, uit andere
leden samengesteld.
13 februari 1984 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal.

Nr. 320
3' KAMER - 13 februari 1984

ARBEIDSOVEREENKOMST -

ONTSLAG
DRINGENDE REDEN TERMIJN
INGANGSDATUM VAN HET ONTSLAG IN DE
ONTSLAGBRIEF BEPAALD.

Wanneer de ontslagbrief bepaalt dat het
on tslag wegens dringende reden op
een Jatere datum ingaat, komt deze
datum in aanmerking om vast te
stellen of het ontslag werd gegeven
binnen drie dagen nadat de ontslaggevende partij de dringende reden
kende. [Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden (1).]
1----------------(1) Thans
stenwet.

art.

35

Arbeidsovereenkom-
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(KEMPISCHE MAALDERIJ N.V. T. WELTJENS)
ARREST

(A.R. nr. 4120)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 1 februari 1983
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 18, 20 van de bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract, gewijzigd door de wetten van 10
december 1962 en 21 november 1969, en
15 van de wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers,

dat er geen dringende redenen aanwezig
waren, hetgeen betekent dat eiseres
contractbreuk pleegde, die de toekenning
van de gevraagde vergoeding verantwoordt »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij
conclusie staande hield dat zij, bij het
inroepen van de dringende reden, nag
enkele dagen tijd aan verweerder had
gegeven daar nag een aantal formaliteiten moesten worden vervuld, namelijk
regelen van openstaande facturen, afrekenen, wisseling van formulieren, vrijmaken van graansilo's; dat echter, anderzijds, geen verdere samenwerking mogelijk was en verweerder sinds 24 februari
1978 niet meer is komen werken; dat ):let
arrest op deze conclusie niet antwoordt
(schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de door eiseres in
haar opzeggingsbrief van 24 februari
1978 ingeroepen dringende redenen om
de a~:,beidsovereenkomst van verweerder
te verbreken, namelijk onvoldoende
prestaties en gebruik van veevoeders
van de concurrentie, het karakter van
dringende reden niet verliezen door het
feit dat eiseres aan verweerder enkele
bijkomende dagen gegeven heeft om
bepaalde administratieve formaliteiten
bij het einde van zijn contract te kunnen
vervullen, nu verweerder vanaf 24 februari 1978 niet meer is komen werken
(schending van de artikelen 18, 20 van
het koninklijk besluit van 20 juli 1955 en
15 van de wet van 30 juli 1963);
derde onderdeel, het feit dat de op
24 februari 1978 verstuurde ontslagbrief
wegens
dringende
redenen
aan
verweerder nag enkele dagen tijd gaf om
de administratieve formaliteiten te
vervullen en het ontslag derhalve liet
ingaan op 1 maart 1978, geenszins tot
gevolg heeft dat het ontslag slechts op
1 maart 1978 zou zijn gegeven, zodat de
dringende redenen alsdan reeds meer
dan drie dagen door eiseres gekend
waren; de datum van 24 februari 1978,
datum waarop de dringende redenen
werden betekend, integendeel bepalend
is voor het ingaan van deze term1jn van
drie dagen (schending van de artikelen 18 en 20 van het koninklijk beslmt
van 20 JUli 1955)

doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder een opzeggingsvergoeding van 277.308 frank te beta! en en
verweerder machtigt, met aile middelen
van recht, getuigen inbegrepen, te
bewijzen dat hij clienteel ten voordele
van eiseres had aangebracht, op de
volgende gronden : « eiseres meent geen
opzeggingsvergoeding verschuldigd te
zijn omdat zij verweerder bij aangetekend schrijven van 24 februari 1978
heeft ontslagen; in dat verband dient
evenwel vastgesteld dat dit schrijven van
24 februari 1978 uitdrukkelijk vermeldt
dat ontslag wordt verleend " met ingang
van 1 maart toekomend " en dat het op
1 maart 1978 opgestelde bewijs van volledige werkloosheid "C4" aanduidt dat
een opzegging werd betekend die de
periode dekt van 24 februari tot
28 februari 1978; onder dringende reden
wordt verstaan de ernstige tekortkomingen die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken; op oordeelkundige wijze
wordt door de eerste rechter gesteld dat
de werkgever, door de overeenkomst nog
te laten voortduren van 24 februari tot
28 februari, impliciet doch zeker te
kennen gaf dat de ten laste gelegde
feiten niet van die aard waren dat ze de
arbe1dsrelahe onm1ddellijk onmogelijk
maakten; bovendien kon, krachtens
artikel 18 van de gecoordmeerde wetten
Wat het tweede en het derde
betreffende het bediendencontract, een onderdeel betreft
ontslag op 1 maart 1978 niet steunen op
Overwegende dat het arrest vastfe1ten d1e reeds op 24 (februari), d1t 1s
meer dan dne dagen, aan de werkgever stelt dat e1seres verweerder bij
bekend waren, het staat derhalve vast aangetekende bnef van 24 februan
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1978 om dringende redenen ontsloeg
aan die rechtspraak een algemene en
als regel geldende draagwijdte en
« met ingang van 1 maart toekoschendt derhalve art. 6 Ger. W. (1).
mend »; dat het derhalve wettig
oordeelt dat eiseres de arbeidsovereenkomst op 1 maart 1978 had be(HOUBEN T. DE ZWALUW P.V.B.A.)
eindigd en dat zij op die datum niet
meer kon steunen op de aangeARREST
voerde dringende redenen, nu zij
(A.R. nr. 4121)
die alsdan sedert ten minste drie
dagen kende;
HET HOF;
Gelet op de
W at het eerste onderdeel betreft : bestreden arresten, op 27 mei 1981
Overwegende dat de rechters, en 10 november 1982 door het
wegens de getroffen beslissing, niet Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
meer behoefden te antwoorden op
Over het eerste middel, afgeleid uit de
het verweer waarin eiseres de schending van de artikelen 97 van de
motieven opsomde waarom zij de Grondwet, 6 van het Gerechtelijk
arbeidsovereenkomst pas op 1 Wetboek, 29, §§ 1 en 2, 29bis van de wet
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenmaart 1978 had beeindigd;

UITSPRAAK BIJ WEGE
VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE
BESCHIKKING - BESLISSING GEGROND OP
DE RECHTSPRAAK.

komst, gewijzigd door de wetten van
10 december 1962 en 21 november 1969,
en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 28 juni 1973 in de
Nationale Arbeidsraad, betreffende het
toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de arbeiders in geval van
arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte,
ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
11 januari 1974,
doordat de arresten de vordering van
eiseres tot betaling van een gewaarborgd
weekloon voor de periode van 16 tot 23
februari 1978, op grond van de artikelen 29, § 1, van de wet van 10 maart
1900 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973, ongegrond
verklaren, onder meer op grond : dat het
arbeidshof « bevindt dat het zich niet bij
de opvatting van (eiseres) kan aansluiten
waar deze betoogt dat de onderbreking
meer dan veertien dagen geduurd heeft
omdat men ze vanaf 2 februari 1978 zou
moeten berekenen; dat uit de toepasselijke wetsbepaling voortvloeit dat de
onderbreking eerst vanaf 4 februari 1978,
begon te lopen aangezien de ziekteperiode tot dan geduurd heeft; dat de tijdspanne van 2 tot en met 3 februari 1978,
gedurende welke de werkneemster op
advies van haar behandelend geneesheer
thuis gebleven is, moet beschouwd
worden als elke andere ziekteperiode
doorlopend na gewaarborgd loon; dat
(eiseres) ten onrechte aanvoert dat de

De rechter die zijn oordeel laat steunen
op de rechtspraak, zonder te zeggen
waarom hij zich daarbij aansluit, geeft

(1) Zie Cass., 27 mei 1975 (A.C., 1975, 1020)
en 7 sept. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 18).

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
13 februari 1984 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslagge.ver : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.

Nr. 321
3'
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RECHTBANKEN -
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werkgever deze dagen als een periode
van ongewettigde afwezigheid moest
behandelen; dat luidens de rechtspraak
van dit hof het advies van de controlerende geneesheer aileen betrekking
heeft op het recht op gewaarborgd loon
maar de ziekteperiode als dusdanig niet
diskwalificeert; dat de werkgever inzonderheid niet gemachtigd wordt om tot
ongewettigde afwezigheid te besluiten en
sancties toe te passen; dat de stelling
van (eiseres) niet coherent is met deze
oplossing en dat geen overtuigende
reden wordt aangevoerd om anders te
gaan beschikken »,
terwijl, eerste onderdeel, het de
rechter verboden is om, in de zaken die
aan zijn oordeel onderworpen zijn,
uitspraak te doen bij wege van algemene
en als regel geldende beschikking, en de
redengeving van het arrest van 27 mei
1981 impliceert dat de aanvoering van
eiseres dat zij op 2 en 3 februari 1978
arbeidsgeschikt was, verworpen wordt
louter op grond van een dusdanige algemene en als regel geldende beschikking,
« rechtspraak van dit hof , genoemd,
namelijk « dat het advies van de controlerend geneesheer aileen betrekking
heeft op het recht op gewaarborgd loon
maar de ziekteperiode als dusdanig niet
diskwalificeert , (schending van artikel 6
van het Gerechtelijk Wetboek);

gegeven tot betaling van gewaarborgd weekloon; dat dit oordeeL
berust op de in het middel geciteerde consideransen, waaruit blijkt
dat de appelrechters, om het
verweer van eiseres te verwerpen,
zonder meer steunen op « de rechtspraak van dit (arbeids)hof »; dat
het arbeidshof zodoende, in strijd
met artikel 6 van het Gerechtelijk
Wetboek, aan zijn rechtspraak het
kenmerk toekent van een algemene
en als regel geldende beschikking;
Dat het onderdeel gegrond is;

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

13 februari 1984 - 3' kamer - Voor~
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - GelijkluiW at het eerste onderdeel betreft : dende conclusie van de h. Lenaerts,
Overwegende dat het arrest van advocaat-generaal - Advocaat : mr.
27 mei 1981 onder meer vaststelt : Bi.itzler.

dat eiseres zich van 26 januari 1978
tot 3 februari 1978 arbeidsongeschikt had gemeld met een attest
van haar behandelende geneesheer,
dat de controlerende arts haar vanaf
2 februari 1978 arbeidsgeschikt had Nr. 322
verklaard maar dat zij pas op
4 februari 1978 het werk had hervat,
3' KAMER - 13 februari 1984
dat verweerster gewaarborgd weekloon had betaald tot 1 februari 1978
en dat eiseres zich opnieuw arbeids- ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGongeschikt had gemeld van 16
HEIDSCOMITE - WERKNEMERSAFGEfebruari 1978 tot 26 februari 1978;
VAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIEOverwegende dat het arrest
oordeelt dat de arbeidsongeschiktheid die op 16 februari 1978
aanving,
zich
had voorgedaan
binnen de eerste veertien dagen die
volgden op een periode van arbeidsongeschiktheid die aanleiding had

ZINGEN ONTSLAG WEGENS DRINGENDE
REDEN - AANNEMING VAN DE DRINGENDE
REDEN DOOR DE ARBEIDSRECHTBANK ONTSLAG ALVORENS DE BESLISSING VAN DE
RECHTBANK IN KRACHT VAN GEWIJSDE IS
GEGAAN - GEVOLG.

Wanneer de werkgever een werknemersafgevaardigde in het veiligheidscomite
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wegens dringende reden ontslaat alvorens de beslissing van de arbeidsrechtbank die de dringende reden heeft
aangenomen, in kracht van gewijsde is
gegaan, wordt de procedure tot aanneming van de dringende reden door het
arbeidshof zonder voorwerp, oak al
heeft de werkgever de ontslagen werknemer intussen in de onderneming
herplaatst (1}. (Art. 1bis, §§ 2, 5 en 7,
Gezondheids- en Veiligheidswet.)
(OGAL N.V. T. NOBLESSE)
ARREST

(A.R. nr. 4151}

grond van de zaak »; het arrest vervolgens overweegt « dat de stelling van
(eiseres) betreffende de draagwijdte van
de briefwisseling niet kan bijgetreden
worden; dat (verweersters) aanvraag tot
re'integratie ten aanzien van een werkgever, die op dat ogenblik reeds de
arbeidsovereenkomst op onregelmatige
wijze beio!indigd heeft, eerder op te
vatten is als een aanbod om het recht op
schadeloosstelling in te ruilen voor het
herstel van de dienstbetrekking »; het
arrest op grond van deze overweging
beslist « dat huidig geding zonder voorwerp
geworden
is,
ingevolge
de
contractbreuk welke door (eiseres) op
3 maart 1983 betekend werd, hangende
het geding >>,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
vaststelt « dat de Landelijke Bediendencentrale, aangesloten bij het Algemeen
Christelijk Vakverbond, bij schrijven van
8 maart 1983 aan de werkgever de re'integratie van haar lid heeft aangeOver het middel, afgeleid uit de schen- vraagd >>; de Landelijke Bediendencending van de artikelen 1319, 1320, 1322 trale in dit schrijven van 8 maart 1983
van het Burgerlijk Wetboek en 1bis, §§ 5 aan eiseres meedeelt : « Naar aanleiding
en 7, van de wet van 10 juni 1952 betref- van uw brief van 3 maart 1983 wensen
fende de gezondheid en de veiligheid van wij de rei'ntegratie van ons bovengede werknemers, alsmede de salubriteit noemd lid (verweerster}, aan te vragen
van het werk en van de werkplaatsen, en
dit
in
overeenstemming
met
gewijzigd, wat § 7 betreft, door het artikel 1bis, § 2 en § 5, van de wet van
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 10 juni 1952 betreffende de gezondheid
1978,
en de veiligheid van de werknemers,
doordat het arrest eerst vaststelt, ener- alsmede de salubriteit van het werk en
zijds, dat verweerster « in haar tweede van de werkplaatsen. Indien dit niet
conclusie stelt dat het geding zonder gebeurt binnen de wettelijke bepalingen
voorwerp geworden is; dat zij in dit ter zake zullen wij dienaangaande onze
verband verwijst naar een arrest van rechten voorbehouden >>; het arrest vast24 mei 1982 van het Hof van Cassatie in stelt « dat de werkgever, bij schrijven
de zaak N.V. Hessenatie-Neptunus tegen van 24 maart 1983, hierop heeft geantPoelmans en de Belgische Transportar- woord dat het verzoek om re'integratie
beidersbond, hetwelk stelt dat de werk- de afdanking per brief van 3 maart 1983
gever de beschermde werknemer maar ongedaan gemaakt heeft, dat Nicole
regelmatig kan ontslaan nadat de proce- Noblesse in het bedrijf gerei:ntegreerd
dure haar volledig beslag heeft gekend wordt, onverminderd ieders rechten in
in eerste aanleg en eventueel in hoger verband met het hangend hoger beroep
beroep en de beslissing aldus, overeen- voor het arbeidshof, en dat de arbeidskomstig artikel 28 van het Gerechtelijk overeenkomst ondertussen geschorst
Wetboek, kracht van gewijsde heeft blijft tot de afhandeling van het hoger
gekregen • en, anderzijds, dat eiseres beroep >>; het arrest, door te oordelen dat
« voorhoudt dat het ontslag weliswaar verweersters aanvraag tot herplaatsing
door het later beroep voorbarig bleek te « op te vatten is als een aanbod om het
zijn, do<::h door de briefwisseling in recht op schadeloosstelling in te ruilen
verband met de aanvraag om re'inte- voor het herstel van de dienstbetrekgratre ongedaan gemaakt werd, zodat king >> en op grond van dit oordeel te
het beroep voor het arbeidshof verder beslissen dat het geding, gelet op het
kan afgehandeld worden omtrent de voortijdig onregelmatig ontslag, zonder
------------------! voorwerp geworden rs, aan het aangetekend schnJven, door de Landel!jke
(1) Z1e Cass., 28 apnl 1980 (AC., 1979-80, Bed1endencentrale op 8 maart 1983 aan
nr 547) en 24 mer 1982 (1b1d., 1981 82, nr 568)
erseres gencht, een urtleggmg geeft d1e

HET

HOF;

Gelet op het
bestreden arrest, op 26 april 1983
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
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onverenigbaar is met de bewoordingen,
de zin en de draagwijdte ervan,
zodoende de bewijskracht van dit
schrijven miskent en derhalve de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, luidens artikel 1bis,
§ 5, van de wet van 10 juni 1952,
wanneer de werkgever de overeenkomst
van de beschermde werknemer op onregelmatige wijze beEHndigt, 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
volgend op a)
de datum van
de
beeindiging
zonder
opzegging;
artikel 1 bis, § 7, van dezelfde wet de
betaling van een schadevergoeding
wegens onregelmatige beeindiging van
de
arbeidsovereenkomst
van
een
beschermde werknemer slechts oplegt
aan de werkgever die de ontslagen werknemer niet herplaatst binnen dertig
dagen na de aanvraag tot herplaatsing,
zodat met andere woorden de schadevergoeding wegens onrechtmatige beeindiging slechts verschuldigd is op voorwaarde dat de werknemer niet in de
anderneming werd herplaatst; artikel lbis van de wet van 10 juni 1952
aan de werknemer of aan de werknemersorganisatie die, na een onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, een aanvraag
tot herplaatsing aan de werkgever richt,
niet de mogelijkht:id biedt een aanbod te
doen « om het recht op schadeloosstelling in te ruilen voor het herstel van de
dienstbetrekking »; zowel uit § 5 als uit
§ 7 van artikel 1bis van de wet van
10 juni 1952 volgt dat, voor de herplaatsing van een onregelmatig ontslagen
beschermde werknemer in de onderneming, niet meer vereist is dan een
aanvraag daartoe vanwege de werknemer zelf of zijn organisatie binnen
dertig dagen na het onregelmatig ontslag
en een inwilliging van dit verzoek door
de werkgever overeenkomstig de wettelijke voorwaarden en binnen dertig
dagen na de aanvraag tot herplaatsing;
een werknemer, die in de onderneming
is herplaatst onder de voormelde wettelijke voorwaarden, zijn arbeidsovereenkomst herneemt en alle gevolgen van
het ontslag ongedaan worden gemaakt,
wat impliceert dat een geschil over een
toekomstig ontslag wegens dringende

reden geenszins zonder voorwerp is; het
arrest, door te oordelen dat de stelling
van eiseres, die beweerde dat het voorbarig ontslag door de herplaatsing van
verweerster ongedaan werd gemaakt
zodat het hager beroep voor het
arbeidshof verder kon worden afgehandeld nopens de grand van de zaak, niet
kan worden bijgetreden, dat het voortijdig ontslag door de briefwisseling
betreffende de herplaatsing ,waarvan het
arrest de inhoud weergeeft, niet ongedaan is gemaakt, dat verweersters
aanvraag tot herplaatsing ten aanzien
van een werkgever die op dat ogenblik
de arbeidsovereenkomst reeds op onregelmatige wijze beeindigd heeft, eerder
op te vatten is als een aanbod om het
recht op schadeloosstelling in te ruilen
voor het herstel van de dienstbetrekking
en dat het geding zonder voorwerp is
geworden « ingevolge de contractbreuk
welke door (eiseres) op 3 maart 1983
betekend werd », artikel 1bis, §§ 5 en 7,
van de wet van 10 juni 1952 schendt :

Overwegende dat het duidelijke
ontslag van een beschermde werknemer, dat zonder wilsgebrek is
gegeven, de arbeidsovereenkomst
beeindigt, al werd de dringende
reden niet vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen;
Dat het arbeidsgerecht de dringende reden niet nuttig meer kan
aannemen nadat het ontslag reeds
is gegeven; dat hieraan niet afdoet
de omstandigheid dat de werkgever
nadien de ontslagen werknemer in
de onderneming herplaatst, vermits
de herplaatsing dan impliceert dat
de werkgever het wegens dringende
reden gegeven ontslag verzaakt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres op 3 maart 1983
verweerster heeft ontslagen, hoewel
deze laatste tegen het vonnis van de
eerste rechter, dat de dringende
reden had aangenomen, hoger
beroep had ingesteld; dat verweerster derhalve is ontslagen vooraleer
de procedure tot aanneming van de
door eiseres aangevoerde dringende
reden haar volledig beslag heeft
gekregen met een in kracht van
gewijsde gegane beslissing; dat het
arrest ook constateert dat eiseres
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zich niet op rechtsdwaling kan
beroepen om het voortijdige ontslag
ongedaan te maken;
Dat het arbeidshof, op grond van
die vaststellingen, wettig beslist dat,
wegens de onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst
door eiseres in de loop van het
geding, de procedure tot aanneming
van de dringende reden door het
arbeidshof zonder voorwerp is
geworden;
Dat, ook indien de in het middel
aangevoerde grieven gegrond zijn,
de aangevochten beslissing naar
recht verantwoord blijft;
Dat het middel, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
13 februari 1984 - 3• kamer - Voorzftter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluideilde conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Biitzler.

(NATIONALE BOND DER LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE T. BEYNAERTS)
ARREST

(A.R. nr. 4154)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 20 januari 1983
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 40, inzonderheid eerste lid, van de wet van
15 juni 1935 betreffende het gebruik der
talen in gerechtszaken en, voor zover
nodig, 580, 2°, 628, 14", van het Gerechtelijk Wetboek en 100 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het arbeidshof vaststelt : " op
22 december 1980 tekende (verweerder)
beroep aan, doch in de Franse taal,
terwijl hij bij verzoekschrift van
22 oktober 1981 opnieuw beroep aantekende, ditmaal in de Nederlandse taal,
ter vervanging van het nietig beroep van
22 december 1980 ''• beslist : « de nietigheid van het beroep ingesteld op
22 december 1980 heeft enkel betrekking
op het gebruik der talen in gerechtszaken en treft dus niet de inhoud ervan
die geldig blijft "• oordeelt : " uit de
inhoud van zijn beroep ingesteld op
22 december 1980 blijkt dat (verweerder)
het globaal gemunt heeft op de beslissingen zowel van 25 november 1980 als
van 5 en 12 december 1980 " en het
hager beroep ontvankelijk en gegrond
verklaart,

terwijl, krachtens de artikelen 100 van
de wet van 9 augustus 1963, 580, 2°, en
628, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek,
Nr. 323
het geschil ten deze diende te worden
aanhangig gemaakt bij de Arbeidsrechtbank
te
Leuven;
overeenkomstig
artikel 2 van de wet van 15 juni 1935, in
3• KAMER - 13 februari 1984
het arrondissement Leuven het geheel
van de rechtspleging in het Nederlands
dient te geschieden; de regels bepaald in
TAALGEBRUIK - GERECHTSKOSTEN
de wet op het gebruik der talen in
NIETIGHEID - BEGRIP.
gerechtszaken, en dus ook het voormelde
ten deze toepasselijke artikel 2, krachtens artikel 40 van diezelfde wet zijn
De nietigheid van een akte van rechts- voorgeschreven op straffe van nietigheid;
pleging ten gevolge van overtreding de nietigheid van een in strijd met die
van de Taalwet Gerechtszaken treft wet opgestelde akte zich uitstrekt tot de
zowel de vorm als de inhoud van de gehele nietig verklaarde akte en
akte. (Art. 40 Taalwet Gerechtszaken.)
derhalve niet als gedeeltelijk of partieel
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kan worden beschouwd; het arbeidshof Nr. 324
derhalve niet, zonder de in het middel aangehaalde wetsbepalingen te
schenden, kon oordelen dat de vastge3' KAMER - 13 februari 1984
stelde nietigheid van de akte van
22 december 1980 niet de inhoud ervan
treft en bovendien niet vermocht de 1° ARBEIDSOVEREENKOMST
draagwijdte van deze nietig verklaarde
HIERARCHIE VAN DE BRONNEN DER VERBINakte na te gaan :
TENISSEN IN DE ARBEIDSBETREKKING GEBRUIK.

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 2 en 40, eerste lid, van de 2° OVEREENKOMST - GEBRUIK - VOORWAARDEN
WAARONDER
VAN
GEBRUIK
wet van 15 juni 1935 op het gebruik
SPRAKE KAN ZIJN.
der talen in gerechtszaken, van
rechtswege nietig is de akte, gesteld 1o Het gebruik kan niet afwijken van
in een andere taal dan het Nedereen uitdrukkelijk beding van de
lands, waarbij een geding wordt
arbeidsovereenkomst (1). (Art. 51
ingeleid voor de burgerlijke rechtC.A.O.-wet.)
banken van eerste aanleg waarvan
de zetel gevestigd is in het arrondis- 2o Het gebruik is geen aanvullende bran
van verbintenissen, wanneer de oversement Leuven; dat die nietigheid
eenkomst, zij het oak impliciet, het
zowel de vorm als de inhoud van de
gebruik als zodanige bran heeft
akte treft;
geweerd (2). (Artt. 1135 en 1160 B.W.)
Dat het arrest de voormelde wetsbepalingen schendt door te beslissen
(GESMA N.V. T. BRUYNINCKX)
dat het
door verweerder op
22 december 1980 bij de ArbeidsARREST
rechtbank te Leuven ingediende en
(A.R. nr. 4156)
in het Frans gestelde verzoekschrift
enkel nietig is voor wat de
gebruikte taal, maar niet voor wat
HET HOF;
Gelet op het
zijn inhoud aangaat;
bestreden arrest, op 20 januari 1983
door het Arbeidshof te Antwerpen
Dat het middel gegrond is;
gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1135, 1160, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 51 van de
Om die redenen, vernietigt het wet van 5 december 1968 betreffende de
bestreden arrest; beveelt dat van dit collectieve arbeidsovereenkomsten en de
arrest melding zal worden gemaakt paritaire comites,
doordat het arbeidshof, met betrekking
op de kant van het vernietigde
arrest; gelet op artikel 1017, tweede tot de vordering tot loonregularisatie
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voor de periode v66r 1 augustus 1975, die
gegrond was op het door het gebruik
veroordeelt eiser in de kosten; vastgestelde
loon, vaststelt « dat dit
verwijst
de
zaak
naar
het gebruikelijke loon voor een concierge in
Arbeidshof te Antwerpen.
het arrondissement Antwerpen hager lag
dan het in de arbeidsovereenkomst
13 februari 1984 - 3' kamer - Voor- vanaf 1 augustus 1974 vastgestelde loon,
zodat (verweerster) recht had op dit
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - G e l i j k l u i - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - dende conclusie van de h. Lenaerts,
(1) en (2) Cass., 3 april 1978 (A.C., 1978, 872)
advocaat-generaal Advocaat : mr. met cone!. O.M. in R. W:, 1977-78, 2441 en
J.T.T., 1978, 173.
.
Biitzler.
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gebruikelijke loon; dat inderdaad in het
bestreden vonnis terecht werd gesteld
dat wanneer een gebruik, als lagere
rechtsbron, een hager loon bepaalt dan
een arbeidsovereenkomst, als hogere
rechtsbron, de lagere rechtsbron haar
volledige uitwerking dient te kennen; dat
bovendien niet wordt betwist dat het
gebruikelijke loon, zoals door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd
opgegeven, met de werkelijkheid overeenstemt »; het arbeidshof de vordering
op dat vlak inwilligt,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 51 van
de wet van 5 december 1968 een hierarchie van de bronnen van de verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen
werkgever en werknemer vaststelt,
waarbij sub 4 voorkomt de « geschreven
individuele overeenkomst » en sub 9
« het gebruik >>; deze wettelijk vastgestelde hierarchie strikt dient te worden
opgevat, dat wil zeggen dat, in geval van
strijdigheid tussen twee bronnen en
verbintenissen, de lager aangeschreven
rechtsbron wijkt voor de hogere rechtsbron, ook als de lagere rechtsbron voordeliger zou zijn voor de werknemer;
artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek
weliswaar bepaalt dat overeenkomsten
niet alleen verbinden tot hetgeen daarin
uitdrukkelijk is bepaald, maar ook tot
alle gevolgen die door de billijkheid, het
gebruik of de wet aan de verbintenis
worden toegekend, en artikel 1160 van
hetzelfde wetboek daarenboven bepaalt
dat men het contract moet aanvullen
met de daarbij gebruikelijke bedingen,
hoewel die er niet zijn in uitgedrukt,
doch deze bepalingen geenszins tot
gevolg hebben
wel integendeel
verbieden - dat het gebruik een aanvullende bron van verbintenissen zou zijn
wanneer de overeenkomst - weze het
impliciet - het gebruik als zodanige '
bron heeft geweerd; ten deze, zoals door
het arbeidshof zelf wordt vastgesteld, de
arbeidsovereenkomst die ingang had
vanaf 1 augustus 1974, een lager loon
bepaalde dan het door het door het
gebruik vastgestelde loon en hierdoor,
weze het impliciet, de toepassing van het
gebruikelijke loon uitsloot; het arbeidshof derhalve, door te oordelen dat
het gebruik, als lagere rechtsbron, zijn
volledige uitwerking diende te krijgen,
spijt een strijdige bepaling in een hogere
rechtsnorm - de schriftelijke arbeidsovereenkomst -, de artikelen 51 van de
wet van 5 december 1968, 1135 en 1160
van het Burgerlijk Wetboek schendt;

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arbeidshof,
hoewel het vaststelt dat het loon
van verweerster in de arbeidsovereenkomst was bepaald, niettemin
beslist dat, voor de periode van
1 augustus 1974 tot 31 juli 1975, het
door het gebruik bepaalde loon in
aanmerking
dient
te
worden
genomen, omdat het hoger is dan
het contractueel vastgestelde loon
en in dit geval de lagere rechtsbron
volledig uitwerking moet krijgen;
Dat het arbeidshof zodoende,
benevens de hierarchie van de
bronnen van de verbintenissen in de
arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers, die door
artikel 51 van de wet van
5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten
en de paritaire comites is bepaald,
ook de artikelen 1135 en 1160 van
het Burgerlijk Wetboek schendt, nu
krachtens
die
bepalingen
het
gebruik nooit een aanvullende bron
van verbintenissen is wanneer de
individuele arbeidsovereenkomst, zij
het ook impliciet zoals ten deze, het
gebruik als zodanige bron heeft
uitgesloten;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest doch enkel in
zoverre het de vordering van
verweerster om betaling te bekomen
van loonaanpassingen en vakantiegeld op die loonaanpassingen gegrond verklaart 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 vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.

- 723 13 februari 1984 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal
Advocaat : mr.
Btitzler.
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WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDEN OP
WERKLOOSHEIDSUITKERING - JONGE WERKNEMERS - AANVRAAG BINNEN RET JAAR NA
DE BEEINDIGING VAN SECUNDAIRE STUDIES
- VERLENGING VAN DE TERMIJN- STUDIES
VAN EEN HOGERE CYCLUS OF NIVEAU BEG RIP.

Studies die slechts toegankelijk zijn voor
houders van een getuigschrift van
hager secundair onderwijs zijn studies
van een hogere cyclus of niveau die
leiden tot verlenging van de termijn
van een jaar binnen welke jonge werknemers na het beeindigen van studies
van de hogere secundaire cylus hun
aanvraag om werkloosheidsuitkering
moeten indienen met toepassing van
art. 124 Werkloosheidsbesluit (1) (2).
(DE COCK T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 4176)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 17 januari 1983
door het Arbeidshof te Gent
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 124 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende

arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd door de koninklijke besluiten
van 3 oktober 1968 en 22 november 1976,
meer bepaald van het wettelijk begrip
« studies van een hogere cyclus of
niveau », dat vermeld is in het tweede lid
van dat artikel,
doordat het arbeidshof vaststelt dat
eiser zijn studies van hoger secundair
onderwij s A2/ A6 Handel beeindigde op
30 juni 1977, vervolgens tot einde 1979
twee jaar topografie volgde te Gent en
ten slotte vanaf 1 september 1979 tot
30 juni 1980 een specialisatiejaar meetkundig schatter doorliep aan het Vrij
Technisch Instituut te leper; het
arbeidshof voorts releveert : « hoe onbillijk het ook mag voorkomen, dient te
worden vastgesteld dat (eiser) in casu
aan
de
voorwaarden
vereist
bij
artikel 124 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 niet beantwoordt; de
periode van een jaar, bepaald in gezegd
artikel 124, 2", kan slechts worden
verlengd, krachtens het tweede lid van
dit artikel, met een duur gelijkwaardig
aan die tijdens welke belanghebbende,
zonder zijn toelaatbaarheid tot het genot
van de werkloosheidsuitkeringen aan te
vragen, studies heeft gevolgd van een
hogere cyclus of niveau; de feitelijke
gegevens van het dossier vertonen dat
(eiser), na zijn studies van hoger secundair onderwijs A2/A6 Handel beeindigd
te hebben, twee jaar studies hoger
onderwijs heeft gevolgd (topografie te
Gent) om dan opnieuw studies van een
lager niveau te volgen van 1 september
1979 tot 30 juni 1980; laatstgenoemde
studies komen in dergelijk geval niet in
aanmerking om de periode van een jaar
te verlengen >>; het arbeidshof beslist dat
eiser, aangezien tussen het beeindigen
van zijn studies op 30 juni 1979 en zijn
aanvraag tot werkloosheidsuitkering op
29 oktober 1980 meer dan een jaar is
verstreken, niet in aanmerking kan
komen om werkloosheidsuitkering te
genieten, en het hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaart,
terwijl, overeenkomstig artikel 124,
eerste lid, 2", en tweede lid, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werk-

-------------------! van
loosheid, zoals het in voege was ten tijde
onderhavig geschil, jonge werkne-

(1) In deze zaak wordt toepassing gemaakt
van art. 124 Werkloosheidsbesluit, als gewijzigd bij koninklijke besluiten van 3 okt. 1968
en 22 nov. 1976.
(2) Zie Cass., 24 okt. 1983, A.R. nr. 4038
(A.C., 1983-84, nr. 107).

mers die studies met volledig leerplan,
onder meer studies van een hogere
secundaire cyclus, hebben beeindigd, op
werkloosheidsuitkering gerechtigd zijn
indien tussen de beeindiging van deze
studies en de aanvraag om uitkering niet
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724 jaar onder meer wordt verlengd met
een duur gelijkwaardig aan die
tijdens welke de belanghebbende
studies van een hogere cyclus of
niveau heeft gevolgd;
Dat studies die slechts toegankelijk zijn voor houders van een
getuigschrift van hager secundair
onderwijs, studies van een hogere
cyclus of niveau in de zin van deze
bepaling zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser van 1 september 1979
tot 30 juni 1980 een specialisatiejaar
meetkundig schatter heeft gevolgd,
waarvoor men in het bezit van een
getuigschrift van hager secundair
onderwijs moet zijn; dat het
derhalve niet wettig beslist dat deze
studies niet in aanmerking komen
voor de verlenging van de periode
van een jaar als bepaald in voormeld artikel 124, tweede lid;
Dat het middel gegrond is;

meer dan een jaar is verlopen, met dien
verstande dat deze periode van een jaar
onder meer wordt verlengd met een duur
gelijkwaardig aan die tijdens welke de
belanghebbende cursussen van een
hogere cyclus of niveau heeft gevolgd;
als cursus van een hogere cyclus of
niveau, onder meer dienen te worden
beschouwd studies waartoe men slechts
toegang verkrijgt indien voorafgaandelijk de studies van de hogere secundaire
cyclus met succes werden beeindigd; ten
deze eiser, zoals door het arbeidshof
wordt vastgesteld, zijn studies van hoger
secundair onderwijs had beeindigd op 30
juni 1977, waarna twee jaren niet-universitair hoger onderwijs werden gevolgd;
de studies die eiser van 1 september
1979 tot 30 juni 1980 volgde, slechts
toegankelijk zijn, zoals tevens door het
arbeidshof wordt vastgesteld, voor hen
die in het bezit zijn van een getuigschrift
van hoger secundair onderwijs; de
studies van meetkundig schatter aldus
het niveau van het hoger secundair
onderwijs
overstijgen
en
derhalve
moeten worden beschouwd als studies
van een hogere cyclus of niveau, die de
schorsing van de termijn van een jaar,
waarbinnen de afgestudeerden overeenkomstig artikel 124 van het Werkloosheidsbesluit uitkeringen dienen aan te
vragen, tot gevolg hebben; het arbeidshof
derhalve niet, zonder de in het middel
vermelde wetsbepaling en meer bepaald
het daarin vermelde wettelijk begrip
<<
studies van een hogere cyclus of
niveau » te schenden, kon oordelen dat
ten deze bedoelde studies van meetkundig schatter van een lager niveau
waren dan het hoger secundair onderwijs en bijgevolg niet in aanmerking
konden komen om de periode van een
jaar, bedoeld in artikel 124 van het
Werkloosheidsbesluit, te schorsen :

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 verweerder in de kosten;
verwij st
de
zaak
naar
het
Arbeidshof te Brussel.

13 februari 1984 - 3' kamer - Voorzitter: de h. Delva, afdelingsvoorzitter Overwegende dat, volgens arti- Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkkel 124, eerste lid, 2o en 4°, en luidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
tweede lid, van het koninklijk Hutzler.
besluit van 20 december 1963, gewij-

zigd bij koninklijke besluiten van
3 oktober 1968 en 22 november 1976,
jonge werknemers die studies van
de hogere secundaire cyclus met Nr. 326
volledig leerplan hebben beeindigd,
op
werkloosheidsuitkering
gerechtigd zijn, indien tussen de
2' KAMER - 14 februari 1984
beeindiging van deze studies en de
aanvraag om uitkering niet meer 1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFdan een jaar verlopen is, met dien
VORDERING - GECONTRAVENTIONALISEERD
WANBEDRIJF EN OVERTREDING VAN DE
verstande dat deze periode van een
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WEGVERKEERSWET OF VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT VERJARING DOOR
VERLOOP VAN EEN JAAR.

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- STUITING VAN DE VERJARING
- DAAD VAN ONDERZOEK- BEGRIP.

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENSTRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE EN VAN DE VOOR HEM
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - VERN!ETIGING OP HET CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - UITBREIDING
VAN DE VERNIETIGING TOT HET BESCHIKKENDE GEDEELTE BETREFFENDE DE BURGERRECHTEL!JK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.

4° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERL!JKE RECHTSVORDERING - BESLISSING OP DE STRAFVORDER!NG VERNIETIGD
WEGENS
VERJARING
VERNIETIGING
ZONDER GEVOLG OP HET BESCH!KKENDE
GEDEELTE BETREFFENDE DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.

1o De strafvordering wegens een gecontraventionaliseerd wanbedriff en een
overtreding van de Wegverkeerswet of
van het Weverkeersreglement verfaart,
bij ontstentenis van enige grand tot
schorsing van de verjaring, door
verloop van een jaar te rekenen van
de Jaatste daad van onderzoek of van
vervolging, verricht binnen de term1jn
van een jaar te rekenen van de dag
waarop de misdrijven werden gepleegd
(1}. (Art. 21, tweede lid, wet 17 april
1878; art. 68 Wegverkeerswet.)
2° Geen daad van onderzoek waardoor

de strafvordering wordt gestuit, omdat
het geen daad is van een daartoe
bevoegde overheid, is het opmaken
van een uittreksel uit het strafregister
van de beklaagde door het hoofd van
l1et centraal strafregister op verzoek
van de procureur des Konings (2).
(Art. 22 wet van 17 april 1878.}
3° Wanneer

de beslissing houdende
veroordeling van de beklaagde op de
strafvordering wordt vernietigd op zijn
cassatieberoep en de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij zich regelmatig
in cassatie heeft voorzien, brengt die

(1) Cass., 22 juni 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 588).

A.R.

nr.

2848

(2) Cass., 5 nov. 1980,
(A.C., 1980-81, nr. 146).

A.R.

nr.

1185

cassatie vernietiging mee van de
beslissing dat de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij gehouden is tot
betaling van de geldboete en de kosten
(3}.
4" Vernietiging van de beslissing op de

strafvordering, uitgesproken zonder
verwijzing, wegens verfaring van die
vordering, strekt zich niet uit tot de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, indien deze tijdig voor de strafrechter werd ingesteld (4).
(BOGAERT, " TRIMETAL PAINT BELGIUM " N.V.
T. LANDSBOND DER CHRISTEL!JKE MUTUALITEITEN, VANDER WIELEN)
ARREST

(A.R. nr. 8324)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 26 augustus
1983 in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te
Brussel;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel bij beschikking
van 18 februari 1983, met aanneming van verzachtende omstandigheden, eiser naar de Politierechtbank te Brussel heeft verwezen ter
zake van te Sint-Pieters-Woluwe op
26 januari 1982, door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg, maar
zonder het oogmerk om de persoon
van een ander aan de randen, onopzettelijk slagen of verwondingen te
hebben toegebracht;
Overwegende dat de eisers voor
de Politierechtbank te Brussel
werden gedagvaard
eensdeels,
eiser, wegens het in de beschikking
van de raadkamer van 18 februari
1983 vermelde feit (telastlegging A)
alsmede ter zake van te SintPieters-Woluwe op 26 januari 1982,
als bestuurder op de openbare weg,
(3) Cass., 11 jan. 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 274).

A.R.

nr.

7406

(4) Zie Cass., 25 jan. 1978 (A.C., 1978, 625) en
21 okt. 1981, A.R. nr. 1977 (ibid., 1981-82,
nr. 132) met voetnoot B.J.B.
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verzuimd te hebben zijn snelheid te
regelen zoals vereist wegens de
plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht,
de staat van de weg, de staat en de
lading van zijn voertuig, opdat de
snelheid
geen
ongevallen
zou
kunnen veroorzaken noch
het
verkeer hinderen (telastlegging B)
en, op dezelfde plaats en datum, als
bestuurder op de openbare weg, niet
in staat te zijn geweest aile nodige
rijbewegingen uit te voeren en niet
voortdurend zijn voertuig in de
hand te hebben gehad (telastlegging
C), anderdeels, eiseres, om zich
burgerrechtelijk aansprakelijk te
horen verklaren met eiser, haar
aangestelde, voor de geldboete en de
kosten;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, met bevestiging van het
beroepen vonnis, op strafgebied
eiser wegens de samengevoegde
feiten A, B en C tot een geldboete
veroordeelt en eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de
geldboete en de kosten die ten laste
van eiser zijn gelegd; dat het op
civielrechtelijk gebied de eisers in
solidum veroordeelt tot betaling aan
de verweerders van voorschotten en
een deskundigenonderzoek beveelt;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 21, 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 vonnis
vermeldt dat de verjaring van de
strafvordering « rechtsgeldig werd
gestuit door ... het uittreksel van het
centraal strafregister van 27 augustus 1982 »;
Overwegende dat een handeling
die tot voorwerp heeft bewijzen te
verzamelen of de zaak in staat te
stellen om te worden gevonnist, de
verj aring van de strafvordering
slechts stuit wanneer zij wordt
verricht door een daartoe bevoegde
overheid;
Overwegende dat de verjaring van
de strafvordering niet wordt gestuit
door
het
opmaken
van
een
uittreksel uit het strafregister door
het hoofd van het centraal strafregister, die als bestuursambtenaar de
in de vorige alinea bedoelde
bevoegdheid niet heeft;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de laatste nuttige
daad van stuiting op 6 augustus
1982 is verricht;
Overwegende dat, bij ontstentenis
van een grond van schorsing van de
verjaring, de strafvordering met
betrekking tot de aan eiser ten laste
gelegde feiten op 26 augustus 1983,
dag van de uitspraak, was verjaard;
dat de kosten van de strafvordering
ten laste van de Staat moeten
blijven;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
vordering van het openbaar ministerie tot vaststelling van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
eiseres :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt van de beslissing
waarbij
eiseres
burgerrechtelijk
aansprakelijk wordt verklaard voor
de boete en de kosten die ten laste
van eiser zijn gelegd, beslissing
waartegen eiseres zich regelmatig
heeft voorzien;

Overwegende dat de strafvordering, volgend uit een gecontraventionaliseerd wanbedrijf en uit overtredingen van het Wegverkeersreglement, verj aart, bij ontstentenis van
een grond tot schorsing van de
verjaring, door verloop van een jaar
na de laatste daad van onderzoek of
van vervolging verricht binnen een
j aar te rekenen van de dag waarop
III. In zoverre de voorzieningen
het wanbedrijf en de verkeersovergericht zijn tegen de beslissingen op
tredingen werden gepleegd;
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GEVALLEN BEPAALD BIJ DE ARTT. 32 TOT 46
de civielrechtelijke vorderingen van
SV. - EEDAFLEGGING NIET VEREIST.
de verweerders tegen de eisers :
Overwegende dat de civielrechte- Buiten de gevallen bepaald bij de artt. 32
lijke vorderingen door de verweertot 46 Sv. legt een deskundige die door
ders werden ingesteld vooraleer de
de procureur des Konings met daden
strafvordering door verjaring was
van vooronderzoek belast is, niet de
bij art. 44 van dat wetboek bedoelde
vervallen; dat het verval van de
eed af (1).
strafvordering en de vernietiging die
er het gevolg van is, mitsdien
zonder invloed zijn op die vorde(DE SWERT T. GORIS A., GORIS C., BOSMANS,
ringen;
« ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENOverwegende
dat de
eisers,
BOND " N.V., DE WINTER)
zonder berusting, afstand doen van
hun voorziening omdat die beslisARREST
singen geen eindbeslissingen zijn in
de zin van artikel 416 van het
(A.R. nr. 8366)
Wetboek van Strafvordering;
HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 3 oktober 1983
Om die redenen, ongeacht de door door het Hof van Beroep te Brussel
de eisers aangevoerde middelen die gewezen;
niet tot ruimere cassatie kunnen
I. In zoverre de voorziening
leiden, verleent akte van de afstand
met betrekking tot de beslissingen gericht is tegen de beslissingen op
op civielrechtelijk gebied; vernietigt de civielrechtelijke vordering van
het bestreden vonnis, voor zover het tweede verweerster Carine Goris
uitspraak doet op de strafvordering tegen eiser :
en over de door het openbaar minisOverwegende dat het arrest,
terie tegen eiseres ingestelde vordezonder
uitspraak te doen over een
ring; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de geschil inzake bevoegdheid, de
kant van het gedeeltelijk vernie- beslissing van de eerste rechter
tigde vonnis; laat de kosten ten laste bevestigt, waarbij eiser in solidum
van de Staat; zegt dat er geen grond met een vrijwillig tussengekomen
partij werd verorodeeld tot betaling
is tot verwijzing.
aan tweede verweerster, de burger14 februari 1984 - 2' kamer - Voor- lijke partij Carine Goris, van - ten
zitter : de h. Screvens, voorzitter titel van morele schade
een
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk- bedrag van 30.000 frank en - ten
luidende conclusie van de h. Declercq, titel van materiele schade - een
advocaat-generaal Advocaat : mr.
provisioneel bedrag van 15.000
Simont.
frank, vermeerderd met de gerechtelijke intresten en de kosten, met
aanstelling, vooraleer recht te doen
op het meergevorderde, van een
medisch deskundige om onder meer
tweede verweerster te onderzoeken;
Nr. 327
2'

KAMER -

ONDERZOEK

Overwegende dat het arrest aldus
wat de civielrechtelijke vordering
van tweede verweerster betreft een
voorbere1dend karakter heeft;

14 februari 1984

IN

STRAFZAKEN

DESKUl'WIGE
OPGEVORDERD
DOOR
PROCLREUR DES KONINGS BUITEN

DE
DE

(1) Cass., 11 JUm 1974 (A.C., 1974, 1125) en
A.R nr. 2336 (ibid., 1981-82,

2 JUill 1982,
nr. 588).
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Dat de voorziening derhalve, nu
zij is ingesteld v66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser en tegen
de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de eerste, de
derde, de vierde en de vijfde
verweerders tegen eiser :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 43, 44, § 2 en § 3,
van het Wetboek van Strafvordering,
1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 en 127 van de
Grondwet, alsook voor zoveel als nodig
de artikelen 48, 40, 44, 65, 85, 418, 419,
4,20 van het Strafwetboek, 194, 226, 227
van het Wetboek van Strafvordering,
10.1.1" en 81.4.1 van het Wegverkeersreglement,
doordat het arrest, om tot de strafrechtelijke respectievelijk burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van eiser te besluiten,
dit is dat het ongeval door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg. door eiser
werd veroorzaakt, overweegt dat de
tenlasteleggingen A, B, C en D door de
eerste rechter voor vaststaand geacht,
bewezen zijn gebleven door het onderzoek voor het hof gedaan en aldus zowel
het vonnis uitgesproken door de 6e
kamer van de Correctionele Rechtbank
te Leuven op 31 januari 1983 bevestigt,
waarin de rechtbank overwoog dat ze
het advies van deskundige Schol
aanvaardde, waar deze zegde dat de
gladde
rechterachterband
bij
het
remmen op het natte wegdek aanleiding
heeft gegeven tot slippen, welk slippen
dan zelf tot de aanrijding leidde, en
hieruit het gemis aan voorzorg afleidde,
als zijn overtuiging baseert op het
deskundigenverslag van Ir. J.P. Schol,
dat tijdens het onderzoek voor het hof
gedaan, werd ontleed, zoals onder
andere blijkt uit de motivering in
verband met de eis van de burgerlijke
partij Goris Albert, waarin uitdrukkelijk
verwezen wordt naar het kwestieus
deskundigenverslag, als uit de conclusie
neergelegd door de tussenkomende
verzekeringsmaatschappij naamloze vennootschap A.G., als deze neergelegd
door de heer Albert Goris en mevr.
Pauline Bosmans,
terwijl, eerste onderdeel, het deskundigenverslag van Ir. J.P. Schol niet
beedigd werd, noch mondeling, noch
door aanbrenging van het formulier op

het verslag, noch bij een gedagtekend en
ondertekend afschrift, meer bepaaldelijk
in casu niet ondertekend werd, zodat het
arrest, door het beroepen vonnis te
bevestigen en zijn overtuiging op het
deskundigenverslag te baseren, het
begrip zelf van de eed heeft miskend,
door de besluiten van de door het openbaar ministerie aangestelde deskundige
te aanvaarden om tot het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg van eiser te
besluiten, alhoewel bij gebreke aan eed
het deskundigenverslag nietig is en er
derhalve geen bevestiging bestaat van de
deskundige, plechtig en in geweten afgelegd, dat het door hem ingenomen standpunt aan de waarheid beantwoordt
(schending van alle wetsartikelen aangeduid in het middel);

tweede onderdeel, het arrest na de
bewijskracht van het deskundigenverslag te hebben miskend, desondanks op
burgerlijk gebied bij gebreke aan enig
ander bewijs omtrent het beweerde
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg
van eiser, dan tach tot zijn aansprakelijkheid besluit, zodat het arrest ook niet
wettig heeft kunnen beslissen dat de
gladde rechterachterband in oorzakelijk
verband stand met de door de burgerlijke partijen geleden schade (schending
van alle wetsartikelen aangeduid in het
middel) :

Overwegende dat het in het
middel bedoelde deskundigenverslag
geen eigenlijk deskundigenverslag
betreft, doch wel een verslag van
een door het openbaar ministerie
buiten de gevallen bepaald door de
artikelen 32 tot 46 van het Wetboek
van
Strafvordering
aangestelde
raadgever;
Overwegende dat dergelijk verslag aan geen vormvoorschriften
is onderworpen en geen eedaflegging vereist;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende, wat de beslissing op de strafvordering betreft
dat de substantiele of op straffe van:
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
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I

Om die redenen, verwerpt de
I. In zoverre de voorziening
voorziening; veroordeelt eiser in de gericht is tegen de beslissingen op
kosten.
de strafvordering tegen de verweerders :
14 februari 1984 - 2• kamer - VoorOverwegende dat eiser, burgerzitter : de h. Screvens, voorzitter lijke
partij, die niet in kosten van
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, die vordering is veroordeeld, geen
advocaat-generaal Advocaat : mr. hoedanigheid heeft om tegen die
beslissingen cassatieberoep in te
E. Clijmans, Antwerpen.

stellen;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

I

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van eiser
tegen de verweerders :

Nr. 328

2•

I
14 februari 1984

KAMER -

WEGVERKEER -

VOORRANG -

BEGRIP.

De voorrang van de op een voorrangsweg rijdende bestuurder geldt
zolang de verkeersbeweging duurt en
hangt niet af van de manier waarop
hij rijdt; de rechter kan de verantwoordelijkheid van de voorrangsplichtige
enkel opheffen indien hij vaststelt dat
het opdagen van de voorranghebber
niet kon worden voorzien of dat de
voorrangsplichtige bestuurder zich
anderszins in een geval van overmacht
bevond (1). (Art. 12.3.1 Wegverkeersreglement.)

(CASTELEYNS T. SOETEWEY, " ANIMALABO »
P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8385)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 7 oktober 1983
in hager beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
---------------~--1

(1) Zie Cass., 4 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 145),
29 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 322), 27 okt.
1981, A.R. nr. 6699 (ibid., 1981-82, nr. 142) en
15 okt. 1982, A.R. nr. 2439 (ibid., 1982-83,
nr. 114).

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 29 van de Wegverkeerswet, 1, 2°, a van het koninklijk
besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing
van de zware overtredingen van het
Wegverkeersreglement, 12.3.1 van het
Wegverkeersreglement en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de
beklaagde (eerste verweerder) vrijspreekt en hem samen met de civielrechtelijk aansprakelijke partij (tweede
verweerster) buiten de zaak stelt en
de rechtbank vervolgens onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de eis
als burgerlijke partij van eiser op grond
van de overwegingen dat zowel uit de
verklaring van de burgerlijke partij
(eiser) als deze van de beklaagde (eerste
verweerder) blijkt dat deze laatste bij
het oprijden van het kruispunt de
middelste rijstrook heeft gehouden; dat
anderzijds de burgerlijke partij (eiser)
zelf verklaarde bij het naar rechts
afslaan niet de uiterst rechter rijstrook
te hebben genomen maar (( a cheval ))
over de witte onderbroken rijstrookafbakening te zijn gereden en dat uit deze
vaststellingen niet blijkt dat de telastlegging,
als
zou
beklaagde
(eerste
verweerder) geen voorrang van rechts
verleend hebben aan de burgerlijke
partij (eiser), bewezen is,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis de algemene draagwijdte van
artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement miskent door impliciet maar zeker
aan te nemen dat de voorranghebbende
bestuurder verplicht zou geweest zijn de
uiterst rechter rijstrook te houden, voor-
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waarde die geenszins terug te vinden is
in de in algemene bewoordingen gestelde
regel van artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement, terwijl ook in artikel 19.2.4° van het Wegverkeersreglement voorzien wordt dat de beweging
niet zo kort mogelijk moet uitgevoerd
worden in het geval dat het verkeer op
de ingeslagen rijbaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 9.4 geschiedt,
zodat het bestreden vonnis de in
het middel aangehaalde wetsbepaling
schendt door het foutief niet toepassen
van de algemene regel van artikel 12.3.1,
door er met name voorwaarden aan te
verbinden die geenszins in de regel opgenomen zijn;

tweede onderdeel, uit het bestreden
vonnis niet kan opgemaakt worden op
welke vaststellingen en overwegingen de
rechtbank steunt om de telastlegging
niet bewezen te verklaren en de enige in
het vonnis terug te vinden vaststellingen
geenszins van aard zijn om de gewone
toepasselijkheid van artikel 12.3.1 van
het Wegverkeersreglement uit te sluiten,
zodat alleszins de ingeroepen vaststellingen logisch noch wettelijk tot het
besluit kunnen leiden dat de miskenning
van de voorrangsregel niet bewezen was,
zodat het bestreden vonnis opnieuw de
in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt,onder andere door een
foutieve interpretatie te geven aan
artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement en deze regel niet toe te passen
waar er geen enkele reden was om hem
niet toe te passen,terwijl er anderzijds
ook schending van artikel 97 van de
Grondwet is inzake de motiveringsplicht
daar de ingeroepen vaststellingen noch
logisch noch juridisch de toepassing van
artikel
12.3.1
van
dit
reglement
uitsluiten;
derde onderdeel, eiser in zijn regelmatig
m
hoger beroep
genomen
conclusie uitdrukkelijk had gesteld dat
hij de voorrang van rechts genoot overc
eenkomstig artikel 12.3.1 van het
Wegverkeersreglement en dat hij de
keuze van njstrook had zodat hem geen
overtreding van
artikel
19.2
kon
verweten worden gezien met name de m
het arhkel gestelde uitzondering van
artikel 9.4 m casu aanwez1g was; dit m
rechte voorgebrachte m1ddel van e1ser
werd m het bestreden vonms m het
geheel met beantwoord, zodat alleszms
om d1e reden alleen reeds het bestreden
vonms met regelmahg gemohveerd 1s en

aldus artikel
schendt :

97

van

de

Grondwet

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
overwegen : << dat de aanrijding zich
heeft voorgedaan op het kruispunt
te Antwerpen, KasteelpleinstraatKronenburgstraat; dat zowel uit de
verklaring van (eiser) als deze van
(eerste verweerder) blijkt dat deze
laatste bij het oprijden van het
kruispunt de middelste rijstrook
heeft gehouden; dat anderzijds
(eiser) zelf verklaarde bij het naar
rechts afslaan niet de uiterst rechter
rijstrook te hebben genomen, maar
" a cheval " over de witte onderbroken rijstrookafbakening is gereden; dat uit deze vaststellingen
niet blijkt dat de betichting als zou
(eerste verweerder) geen voorrang
van rechts verleend hebben aan
(eiser), bewezen is >>;
Overwegende dat met die consideransen het vonnis het artikel 12.3.1
van
het
Wegverkeersreglement
schendt
en
zijn
beschikkend
gedeelte niet wettelijk rechtvaardigt;
dat de voorrangsregels op een kruispunt immers algemeen zijn, tijdens
de gehele duur van de verkeersbeweging gelden en onafhankelijk zijn
van het feit of de andere bestuurders de voorschriften van het
Wegverkeersreglement al dan niet
in acht hebben genomen; dat
de rechter de voorrangsplichtige
slechts dan van aansprakelijkheid
kan ontheffen wanneer hij vaststelt
dat het opdagen van de voorranggenieter niet kon worden voorzien of
de voorrangplichtige bestuurder zich
anderszins in een geval van overmacht bevond, hetgeen hij ten deze
niet doet;
Dat de onderdelen gegrond zijn;

Om die redenen, ongeacht het
derde onderdeel dat met tot rmmere
cassahe kan le1den, vermehgt het
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bestreden vonnis in zoverre het
rechtbank houdende veroordeling van
de beklaagde tot een zwaardere straf
uitspraak doet op de civielrechtedan het wettelijke maximum; de
lijke vordering van eiser tegen de
vernietiging wordt zonder verwijzing
verweerders; verwerpt de voorzieuitgesproken indien het Hof vaststelt
ning voor het overige; beveelt dat
dat de strafvordering is verjaard (1).
van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de 2° Op het cassatieberoep van de procukant van het gedeeltelijk verniereur-generaal, ingesteld met toepastigde
vonnis;
veroordeelt
de
sing van art. 441 Sv., vernietigt het
Hof zonder verwijzing het vonnis
verweerders in drie vierde van de
houdende veroordeling wegens een
kosten; veroordeelt eiser in het
verjaard misdrijf (2).
overige een vierde ervan; verwij st
de aldus beperkte zaak naar 3° Buiten de bij de wet bepaalde
de Correctionele Rechtbank te Megevallen is een wachtmeester van de
chelen, zitting houdende in hager
rijkswacht geen bevoegd persoon om
beroep.
daden van onderzoek te verrichten
14 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
J. Deprez, Antwerpen.

waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit (3). (Art. 22 wet

van 17 april 1878.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
CASSATIE IN ZAKE DESMET)

VAN

ARREST

(A.R. nr. 8488)

Nr. 329
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1° CASSATIE -

STRAFZAKEN - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE PROCUREURGENERAAL - WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 - VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE TOT EEN ZWAARDERE STRAF
DAN HET WETTELIJKE MAXIMUM - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING INDIEN DE
STRAFVORDERING IS VERJAARD.

2° CASSATIE -

STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL SV., ART. 441 - VEROORDELING WEGENS
MISDRIJF
VERNIETIGING
VERJAARD
ZONDER VERWIJZING.

HET HOF; - Gelet op de navolgende vordering van de procureurgeneraal in het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij
kenbaar te maken dat, bij een brief
van 17 december 1982, bestuur der
wetgeving, nr. 7/130.836/485 API
Div.-LD/CP, de minister van Justitie
hem gelast heeft bij het Hof, overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek
van
Strafvordering,
aangifte te doen van het in kracht
van gewijsde gegane vonnis, op
26 mei 1982 uitgesproken door de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen in zover dit vonis Jean
Pierre Armand Yvonne Desmet,
geboren te Zele op 18 november

3° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- STUITING VAN DE VERJARING
- DAAD VAN ONDERZOEK - BEGRIP.

1° Op het cassatieberoep van de procu-

(1) Zie Cass., 5 okt. 1982, A.R. nr. 7373, 7380
(A.C., 1982-83, nr. 91).
(2) Cass., 15 maart 1983, A.R. nr. 7767

reur-generaal, ingesteld met toepas- (A.C., 1982-83, nr. 392).
sing van art. 441 Sv., vernietigt het
(3) Zie Cass., 28 sept. 1983,
Hof het vonnis van de correctionele (A.C., 1983-84, nr. 51).

A.R. nr. 2908

-
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1956, en wonende te Kapellen,
Antwerpsesteenweg 25, tot een
hoofdgevangenisstraf van 8 dagen
en een geldboete van 100 frank
veroordeelt
wegens
opzettelijke
beschadiging of vernieling van een
roerend eigendom, feit gepleegd op
6 juni 1981 en als overtreding strafbaar gesteld door artikel 559/1 van
het Strafwetboek.
De veroordeling is vooreerst
onwettig omdat de uitgesproken
straf hoger is dan de wettelijk
bepaalde politiestraf.
Bovendien werd de verjaring van
de strafvordering niet gestuit door
het in het vonnis ingeroepen procesverbaal nr. 1543 van 13 oktober
1981, opgesteld door een wachtmeester van de rijkswacht die geen
bevoegd persoon is om, buiten in de
wet bepaalde gevallen, daden van
onderzoek, in de zin van artikel 22
van de wet van 17 april 1878, te
verrichten. De verjaring was laatst
gestuit door een kantschrift van
23 september 1981 van de procureur
des Konings. De strafvordering was
dus vervallen toen de rechtbank
uitspraak deed.

de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen, in zoverre het Jean
Pierre Desmet veroordeelt wegens
het in de bovenstaande vordering
vermelde feit; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde vonnis; zegt dat er geen
grond is tot verwijzing.
14 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.
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1° WEGVERKEER -

VLUCHTMISDRIJF

TOEPASSELIJKE STRAF.

2° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENONWETTIGE
GELDBOETE
VOLLEDIGE
VERNIETIGING EN VERWIJZING.

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen het 1o De geldboete opgelegd aan degene die
een vluchtmisdrijf heeft gepleegd, kan
aangegeven vonnis te vernietigen in
niet minder bedragen dan 100 frank
zover het Jean Pierre Desmet
(1). (Wegverkeerswet, art. 33, § 1.)
wegens voormeld feit veroordeelt; te
bevelen dat van zijn arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van 2o De vernietiging van een veroordeling
wegens onwettigheid van de geldboete
de gedeeltelijk vernietigde beslisdie zonder een hoofdgevangenisstraf is
sing en zeggen dat er geen grond is
opgelegd, is volledig en geschiedt met
tot verwijzing.
verwijzing (2).
Brussel, 15 december 1983,
Voor de procureur-generaal,
(1) Zie Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 698).
De advocaat-generaal,
Zie Cass., 20 juni 1979 (A.C., 1978-79,
(2)
(get.) Declercq »;
1264) en 19 jan. 1982, A.R. nr. 6750
Gelet op artikel 441 van het (ibid., 1981-82, nr. 302). Dezelfde regel is
Wetboek van Strafvordering, met toepasselijk wanneer de vernietiging is uitgewegens onwetbghe1d van de geldboete
overnemign van de gronden van de sproken
die samen met een hoofdgevangenisstraf 1s
vordering, vernietigt het aangegeven opgelegd, z1e Cass., 5 dec. 1978 en 26 JUlll 1979
vonnis, op 26 mei 1982 gewezen door (ib1d., 1978-79, 398 en 1289).

733 (PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN
T. BENDER)

Dat derhalve de straf die aan
verweerder werd opgelegd, onwettig
is;
ARREST
Overwegende dat de onwettigheid
van de geldboete de vernietiging
(A.R. nr. 8493}
meebrengt van verweerders veroorHET HOF;
Gelet op het deling wegens de telastlegging B;
bestreden vonnis, op 17 november
1983 in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te
Leuven;
Om die redenen, vernietigt het
Overwegende dat de voorziening bestreden vonnis in zoverre het
enkel gericht is tegen de veroorde- uitspraak doet over de telastlegging
ling van verweerder wegens vlucht- B en over de kosten; beveelt datvEm
misdrijf (telastlegging B);
·dit arrest melding zal worden
Over het middel, afgeleid uit de schen- gemaakt op de kant van het gedeel-.
ding van de artikelen 9 van de Grondwet telijk vernietigde vonnis; laat de ·
kosten ten laste van de Staat;.
en 33, § 1, van de Wegverkeerswet,
doordat het vonnis verweerder veroor- verwijst de aldus beperkte zaak
deelt wegens vluchtmisdrijf (telastleg- naar de Correctionele Rechtbank te
ging B) tot een geldboete van vijftig Brussel, zitting houdende in hoger
frank of een vervangende gevangenis- beroep.
straf van acht dagen,
terwijl de minimumstraf voorzien voor
dit misdrijf honderd frank geldboete
bedraagt :

14 februari 1984 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - ·
Verslaggever : de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

Overwegende dat het vonnis
verweerder veroordeelt wegens de
telastlegging B, met name << bij
inbreuk op het koninklijk besluit
van 16 maart 1968, artikel 33, § 1, 1o
en 2°, op een openbare plaats een
voertuig te hebben bestuurd of een
rijdier geleid en wetend dat dit voer- Nr. 331
tuig of dat rijdier of hijzelf de
oorzaak van, dan wel aanleiding tot
2" KAMER - 15 februari 1984
een ongeval is geweest, de vlucht te
hebben genomen om zich aan de
dienstige vaststellingen te onttrek- VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVORken, zelfs wanneer het ongeval niet
DERINGEN - VEROORDELING - MISDRIJF
aan zijn schuld te wijten was », tot
GEPLEEGD TUSSEN TWEE DATA, ZONDER
een geldboete van 50 frank met opVERDERE PRECISERING - ONMOGELIJKHEID
VOOR f!ET HOF NA TE GAAN OF DE STRAFdeciemen gebracht op 3.000 frank of
VORDERING AL DAN NIET VERJAARD WAS 8 dagen vervangende gevangenisVERNIETIGING MET VERWIJZING.
straf, en tot verval van het recht
een voertuig te besturen;
Wanneer de bestreden beslissing de
beklaagde, zonder verdere precisering,
Overwegende dat de mmrmum
veroordeelt wegens feiten, die tusseh.
geldboete, bepaald bij artikel 33, § 1,
twee bepaalde data zijn gepleegd, en.
van de Wegverkeerswet, honderd
uit de processtukken met blijkt dater
frank bedraagt en dat de wet de
een daad werd verrwht waardoor de
rechter niet machtigt om in geval
verjanng van de strafvordering werd
van verzachtende omstandlgheden
gestwt of dat deze verJaring werd
een straf beneden dit minimum toe
geschorst bmnen de wettellJke verJate passen;
ringstermiJn, berekend vanaf de dag
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na de eerste in de beslissing opge- schorsing van de verjaring is
geven datum, kan het Hot niet nagaan ontstaan;
of de strafvordering al dan niet
Overwegende
dat
het
Hof
verjaard was; dientengevolge vernieonmogelijkheid
tigt het de beslissing tot veroordeling, derhalve in de
met verwijzing (1). (Art. 97, Gw.; verkeert na te gaan of de strafvor-

artt. 22 en 23 wet van 17 april 1878.)

dering de dag van de uitspraak van
het vonnis aldan niet verjaard was;

(DEBAISE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3286)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 28 september
1983 in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 21, 22 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de
Grondwet:

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 naar
de Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger
beroep.
·
15 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Stranard,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaat-

generaal.

·

Overwegende dat eiseres die werd
vervolgd ter zake van tussen juli
1982 en 31 december 1982 tegen
Addolorata Lanobile beledigingen,
andere beledigingen te hebben
gericht dan die omschreven in Nr. 332
boek II, titel VIII, hoofdstuk V, van
het Strafwetboek, wegens dit feit op
2' KAMER - 15 februari 1984
28 september 1983 is veroordeeld tot
een geldboete van twintig frank;
Overwegende dat het bestreden REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
vonnis noch in de eigen redengeving
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING EN STRAFVORDEnoch door te verwijzen naar de
RING TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE
redengeving van de eerste rechter
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN DE
preciseert op welke datum het
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSbewezen verklaarde feit is gepleegd;
VORDERING - SCHENDING VAN ART. 97 GW.
- BEGRIP.
Overwegende dat noch uit het
vonnis noch uit enig stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt Tegenstrijdig is het vonnis dat, na de
dat het bewezen verklaarde feit is
beklaagde, met toepassing van art. 399,
gepleegd minder dan zes maand
eerste lid, Sw., strafrechtelijk te
v66r een verjaringstuitende daad
hebben veroordeeld wegens opzettelijk
toebrengen van slagen of verwonvan onderzoek of van vervolging die
dingen met de omstandigheid dat deze
minder dan zes maand v66r de
een ziekte of een ongeschiktheid tot
uitspraak van het vonnis zou zijn
het verrichten van persoonlijke arbeid
verricht of dat er een grond tot
hebben veroorzaakt, bij de uitspraak
(1) Cass., 13 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 172).

over de burgerlijke rechtsvordering,
een geneesheer-deskundige aanwijst

-

735 de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de eiser Thissen
afstand doet van zijn voorziening;
Overwegende dat de op de voorzieningen van de eisers, beklaagden,
uitgesproken vernietiging van de
beslissingen op de tegen hen inge(THISSEN, MALMENDIER T. SCHOUTEDEN)
stelde strafvordering de vernietiging
tot gevolg heeft van de niet definitieve beslissingen op de tegen hen
ARREST ( verta]ing)
ingestelde burgerlijke rechtsvorde(A.R. nr. 3290)
ringen die uit de eerstgenoemde
beslissingen voortvloeien, en zulks
HET HOF;
Gelet op het ondanks de afstand van de eiser
bestreden vonnis, op 30 september Thissen die niet als berusting kan
1983 in hoger beroep gewezen door worden uitgelegd;
de Correctionele Rechtbank te
Verviers;
met de opdracht 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 (1). (Art. 97
Gw.)

I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde strafOm die redenen, verleent akte
vordering :
van de afstand van de voorziening
Over het ambtshalve aangevoerde van Thissen, in zoverre ze gericht is
middel, afgeleid uit de schending van tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordeartikel 97 van de Grondwet :
ring; vernietigt het
bestreden
Overwegende dat het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest
vonnis niet zonder tegenstrijdigheid melding zal worden gemaakt op de
de eisers, op grond van artikel 399, kant van het vernietigde vonnis; laat
eerste lid, van het Strafwetboek, op de kosten ten laste van de Staat;
de strafvordering kon veroordelen verwij st de zaak naar de Correctiowegens het opzettelijk toebrengen nele Rechtbank te Luik, zitting
van slagen of verwondingen met de houdend in hoger beroep.
omstandigheid dat deze een ziekte
15 februari 1984 - 2• kamer - Voorof een ongeschiktheid tot het
verrichten van persoonlijke arbeid zitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluihebben veroorzaakt, en op de dende
conclusie van de h. Ballet, advoburgerlijke rechtsvorderingen een caat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
geneesheer-deskundige kon aanwijzen met de opdracht het
percentage en de duur vast te
stellen van de door verweerder
opgelopen arbeidsongschiktheid die
eventueel van blijvende aard zal
zijn, hetgeen impliceert dat ver- Nr. 333
weerder
mogelijks
arbeidsongeschikt zal blijven;
2• KAMER - 15 februari 1984

II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
(1} Cass., 16 nov. 1983,
(A.C., 1983-84, nr. 145}.

A.R.

nr.

3181

1° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL GERICHT TEGEN EEN BESLISSING
WAARTEGEN
GEEN
VOORZIENING
IN
CASSATIE IS INGESTELD - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
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·2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ART. 6.1 - AFZIEN VAN DE BIJ DIE BEPAL!NG
VOORGESCHREVEN
OPENBAARHEID
BEG RIP.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ MIDDEL TEN BETOGE VAN DE ElSER NOCH
VOOR DE RAADKAMER, NOCH VOOR DE
Kfi.MER
VAN
INBESCHULDIGINGSTELL!NG
GETU!GEN HEEFT KUNNEN DOEN HOREN,
WAT NIET BLIJKT UIT DE STUKKEN WAAROP
HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN - GEMIS
AAN FEITEL!JKE GRONDSLAG.

inbeschuldigingstelling talrijke getuigen a decharge niet heeft kunnen
doen horen, wanneer uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de eiser om het verhoor
van getuigen a decharge heeft
gevraagd (3).
4o Feitelijke grondslag mist het middel
waarin kritiek wordt geoefend op de
beslissing, die om de opgegeven
redenen de verslagen van de psychiaters-deskundigen aanneemt, daar die
beoordeling van feitelijke aard is (4).
(BACKES)

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ MIDDEL GERICHT TEGEN DE CONCLUSIE VAN
DE PSYCHIATERS-DESKUNDIGEN - BESL!SSING MET OPGAVE VAN DE REDENEN
WAAROM, NAAR DE BEOORDEL!NG VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING,
MET DE VERSLAGEN VAN DE PSYCHIATERSDESKUND!GEN MOET WORDEN INGESTEMD MIDDEL GERICHT TEGEN EEN FEITEL!JKE
NIET
ONTVANKEL!JK
BEOORDEL!NG
MID DEL.

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3444)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 15 december
1983 gewezen door het Hof van
Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het bestreden
arrest de onmiddellijke internering
van eiser beveelt op grand van de
wet tot bescherming van de maatschappij;

1o Tot staving van een voorziening in
cassatie die enkel is gericht tege'n een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij overeenkomstig
de Wet Bescherming Maatschappij de
Over het eerste, tweede en derde
internering van de eiser wordt gelast,
kunnen geen middelen worden aange- middel samen,
voerd in verband met het arrest van
het eerste, afgeleid uit de schending
de jeugdkamer van het hof van beroep van artikel 56, tweede lid, van de wet
houdende onttrekking van de zaak aan van 8 april 1965 betreffende de jeugdbede rechter (1).
scherming,
doordat de jeugdkamer van het Hof
2o Van de regel van de openbaarheid van van Beroep te Luik, bij arrest van
de behandeling en van de uitspraak, 11 december 1981, met toepassing van
zoals die in art. 6.1 Europees Verdrag artikel 38 van de wet van 8 april 1965
Rechten van de Mens is neergelegd, beveelt dat de zaak uit handen van de
kan worden afgeweken als zulks de jeugdrechtbank zal gegeven worden,
wil is van de betrokkene en wanneer zonder dat uit dat arrest noch uit enig
deze vrijwillig en ondubbelzinnig van ander stuk van de rechtspleging blijkt
die openbaarheid afziet, en zodanige dat eiser buiten de tegenwoordigheid
afstand verenigbaar is met het natio- van andere minderj arigen is ondernale recht (2).
vraagd,
3o Feitelijke grondslag mist het middel
ten betoge dat de eiser noch voor de
raadkamer noch voor de kamer van

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

(1) Cass., 17 nov. 1981, A.R. nr. 6697
. (A. C., 1981-82, nr. 178); zie Cass., 21 dec. 1976
(ibid., 1977' 456).
(2) Cass., 14 april 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 441).

A.R.

nr.

6789

terwijl luidens artikel 56, tweede lid,
van de wet van 8 april 1965, in de zaken
bedoeld in titel II, hoofdstuk III, afdeling II van deze wet, het geval van elke
minderj arige afzonderlijk moet worden
(3) Zie Cass., 17 feb. 1976 (A.C., 1976, 707).
(4) Zie Cass., 28 okt. 1980, A.R. nrs. 5952 en
6085 (A.C., 1980-81, nr. 127).
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doordat de jeugdkamer van het Hof
van Beroep te Luik, bij het op
11 december 1981 gewezen arrest,
beveelt dat de zaak van eiser uit handen
van de jeugdrechtbank zal worden
gegeven en naar het openbaar ministerie
zal worden aangewezen met het oog op
vervolging voor het bevoegde gerecht, als
daartoe grand bestaat; dat ze daartoe, na
bepaalde bevindingen van het maatschappelijk en het medisch-psychologisch onderzoek te hebben samengevat
het tweede, afgeleid uit de schending en na te hebben vastgesteld dat die
van de artikelen 55, 62 van de wet van gegevens niet bindend waren voor de
8 april 1965 betreffende de jeugdbescher- jeugdrechter, vermeldt " dat uit de gegeming, 190, 210, 211 van het Wetboek van vens van de zaak en de persoonlijkheid
Strafvordering, miskenning van het van de minderjarige, zoals deze nog
recht van verdediging en van het kunnen worden afgeleid uit het geheel
beginsel dat de debatten op tegenspraak van diverse informaties en in het
worden gevoerd,
bijzonder uit de inlichtingen, vervat ...
doordat na de sluiting van de debatten blijkt dat op de voormelde gronden de
op 27 oktober 1981 twee nieuwe stukken zaak uit handen van de jeugdrechtbank
aan het dossier van de rechtspleging zijn moet worden gegeven >>, dat trouwens de
toegevoegd op 17 november 1981, dat op getuigeverklaring van de opvoeder « een
de terechtzitting van 27 november 1981 vonnisgerecht niet ervan kan overtuigen
de uitspraak van het arrest is verdaagd dat een van de thans bestaande maatretot 11 december 1981 zonder dat de gelen van bewaring, behoeding en opvoedebatten zijn heropend en dat het op ding in de zin van artikel 37 van de wet
11 december 1981 gewezen arrest de betreffende de jeugdbescherming (ten
onttrekking van de zaak aan de jeugd- deze het houden van de minderjarige in
rechtbank beveelt met vermelding van de inrichting te Wauthier-Braine) ten
die twee nieuwe stukken in de redenge- deze geschikt is >>, dat de onttrekking
ving,
van de zaak is verantwoord « op grond
dat er ten deze geen onweerlegbaar
terwijl krachtens artikel 55 van de wet vermoeden bestaat dat de minderjarige
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbe- zonder onderscheidingsvermogen heeft
scherming de partijen en hun advocaat gehandeld >>, dat de thans door de Franse
ten minste drie dagen v66r de terechtzit- Gemeenschap ingevoerde maatregelen
ting inzage kunnen nemen van het van bewaring, behoeding en opvoeding
dossier, dat is v66r de sluiting van de niet geschikt zijn, omdat ze " ontvluch··
debatten, en de behandeling van de zaak tingskansen >> bieden, dat het gevoel
overeenkomstig de artikelen 190, 210 en nauwelijks te worden gestraft niet kan
211 van het Wetboek van Strafvordering, bijdragen tot de heropvoeding van de
die ingevolge artikel 62 van de wet van persoon of tot diens wederaanpassing
8 april 1965 ter zake van toepassing zijn, aan de maatschappij en er redelijkerwijs
op straffe van nietigheid in het openbaar niet van kan worden verwacht dat de
geschiedt, zelfs voor de appelrechter, betrokken minderjarige geen gevaar zal
zodat de jeugdkamer van het hof van opleveren voor de maatschappij waarin
beroep, nu ze die twee riieuwe stukken hij moet Ieven en « dat in dit geval, ...
niet heeft geweerd uit het dossier van de zich
ernstige
incidenten
voordoen
rechtspleging of de heropening van de wanneer de minderjarigen op een nochdebatten niet heeft bevolen, terwijl ze tans regelmatige wijze in het gezin
tach van die twee nieuwe stukken terugkeren >>,
melding maakt in de gronden van de
terwijl, eerste onderdeel, krachtens
beslissing, het recht van verdediging van
eiser alsook het mondeling karakter van artikel 38 van de wet van 8 april 1965
de debatten miskent en de voormelde betreffende de jeugdbescherming, de
zaak slechts uit handen van de jeugdwetsbepalingen schendt;
rechtbank mag worden gegeven bij een
het derde, afgeleid uit de schending met redenen omklede beslissing en op
van de artikelen 97 van de Grondwet, 38 voorwaarde dat geen enkele maatregel
en 50 van de wet van 8 april 1965 betref- van bewaring, behoeding of opvoeding
fende de jeugdbescherming,
geschikt schijnt te zijn; artikel 50, derde
onderzocht en geen andere minderjarige
daarbij aanwez1g mag zijn, behalve
gedurende de voor eventuele confrontaties nodige tijd; voormeld artikel 38
onder titel II, hoofdstuk III, afdeling II
van de wet staat, zodat de door
artikel 56, tweede lid, voorgeschreven
substantiele rechtsvorm in acht moest
worden genomen, hetgeen niet gebeurd
is, zodat het arrest die wetsbepaling
schendt;
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738 ring wordt gelast op grond van de
wet tot bescherming van de maatschappij;

lid, van die wet een voorafgaand 'maatschappelijk en medisch-psychologisch
onderzoek voorschrijft, zodat de ongeschiktheid van elke maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding moet
worden beoordeeld in het licht van de
persoonlijkheid van de minderjarige,
zoals deze blijkt uit het maatschappelijk
en medisch-psychologisch onderzoek,
tenzij de rechter met die inlichtingen
geen rekening houdt om redenen die hij
moet vermelden en die de persoonlijkheid van de minderjarige moeten
betreffen; het arrest ten deze de maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding niet geschikt acht, zonder enige
reden op te geven in verband met de
persoonlijkheid van eiser; het zich ertoe
beperkt bevindingen over te nemen uit
de in de zaak opgemaakte verslagen
zonder echter de vaststellingen te
vermelden welke betrekking hebben op
de onrijpheid van eiser en de noodzaak
om hem te houden in de inrichting te
Wauthier-Braine, en zonder die nietvermelding te verantwoorden op grand
van een eigen redengeving met betrekking tot de persoonlijkheid van de
minderjarige; het arrest aldus de artikelen 38 en 50, derde lid, van de wet van
8 april 1965 schendt;
tweede onderdeel, eiser bij conclusie
had betoogd dat artikel 40 van de wet
van 8 april 1965 in de mogelijkheid
voorzag om de minderjarige die een als
misdaad omschreven feit heeft gepleegd,
ter beschikking van de regering te
stellen en men derhalve niet kon
beweren dat de minderjarige helemaal
niet werd gestraft; het arrest, nu het de
door de Franse Gemeenschap ingevoerde
maatregelen niet geschikt acht omdat ze
« ontvluchtingskansen » bieden en bij de
minderjarige « het gevoel wekken
nauwelijks te worden gestraft », zonder
echter na te gaan of er geen grand was
om met toepassing van artikel 40 van die
wet eiser ter beschikking te stellen van
de regering, niet antwoordt op die
conclusie van eiser en dus niet regelmatig met redenen is omkleed :

Overwegende dat eiser zich blijkens de op 20 december 1983 ter
griffie van de gevangenis te Namen
gedane verklaring enkel in cassatie
heeft voorzien tegen het op
15 december 1983 gewezen arrest
van het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij zijn onmiddellijke interne-

Overwegende dat de middelen die
worden aangevoerd tegen het op
11 december 1981 door de jeugdkamer van het Hof van Beroep te
Luik gewezen arrest waarbij de
zaak aan de jeugdrechtbank wordt
onttrokken, geen betrekking hebben
op de bestreden beslissing en
derhalve niet ontvankelijk zijn;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het bestreden arrest van
15 december 1983 de internering van
eiser gelast met toepassing van de wet
tot bescherming van de maatschappij,
terwijl de zaak niet in het openbaar is
behandeld, hoewel eiser dat wenste; de
aanwezigheid van publiek en pers
tijdens de debatten in een strafproces
een waarborg is voor het recht van de
verdediging :

Overwegende dat de grief die is
afgeleid uit de niet-openbaarheid
van de terechtzittingen waarop de
zaak is behandeld, stuit op artikel 9,
tweede lid, van de wet tot bescherming van de maatschappij volgens
hetwelke de kamer van inbeschuldiin
afwijking van
gingstelling,
artikel 96 van de Grondwet, de
openbaarheid van de debatten enkel
kan bevelen indien de verdachte het
verzoekt,
hetgeen
blijkens de
stukken van de rechtspleging ten
deze niet het geval is geweest;
Overwegende dat van de in
· artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden neergelegde regel betreffende
de openbaarheid van de debatten
kan worden afgeweken op verzoek
van de in het geding betrokken
persoon, wanneer zij, zoals ten deze,
geheel uit vrije wil die openbaarheid
verzaakt en het interne recht in die
mogelijkheid voorziet;
Dat het middel faalt naar recht;
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Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6, lid 3, d, van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het bestreden arrest de internering van eiser gelast met toepassing
van de wet tot bescherming van de
maatschappij,
terwijl, eerste onderdeel, eiser noch
voor de raadkamer noch voor de kamer
van inbeschuldigingstelling de kans
heeft gekregen om talrijke getuigen a
decharge te doen ondervragen;
tweede onderdeel, de beslissing om
eiser te interneren is genomen op grand
van deskundigenverslagen van psychiaters die eiser slechts driemaal kart
hebben onderzocht, ofschoon de door
eiser geraadpleegde psychiaters bevestigden dat hij geestelijk volkomen
gezond was :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser om het
verhoor van getuigen a decharge
heeft verzocht;
Dat dit onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
arrest vermeldt « dat de meningsverschillen die blijken uit de door
de opeenvolgende deskundigen opgemaakte verslagen over de persoonlijkheid van verdachte
geen
afbreuk doen aan de eensluidende
conclusies van de deskundigen en
verdachte daar geen enkel deskundigenadvies tegenover kan stellen,
dat immers dokter Dellisse zich niet
uitspreekt over de toestand van
verdachte op het ogenblik van de
feiten, de omstandigheden aangeeft
die
een
mogelijke
verklaring
kunnen zijn voor de houding van
verdachte tijdens het eerste gerechtelijk deskundigenonderzoek en de
gevolgen van een internering op zijn
toekomstige ontwikkeling bekritiseert, ... dat derhalve die beschouwingen, zelfs al waren ze gegrond,
geen afbreuk doen aan de formele
en eensluidende conclusies van de

verschillende gerechtelijke deskundigen betreffende de staat van
verdachte op het ogenblik van de
feiten en op het huidig ogenblik, dat
in dit verband ook de vaststellingen
ter zake van leken, hoe achtenswaardig ook, waardeloos zijn, ... dat
zowel de aansprakelijkheid van de
betrokkene voor de feiten als diens
geestestoestand grondig zijn onderzocht, ... dat onder die voorwaarden,
gelet op de geestestoestand van
verdachte op het ogenblik van de
feiten en op het huidig ogenblik en
gelet op het gevaar dat hij vormt
voor de maatschappij, zijn internering
onverwijld
moet
worden
bevolen >>;
Overwegende dat het arrest aldus
aangeeft om welke redenen het
oordeelt te moeten instemmen met
de verslagen van de psychiatrische
deskundigen;
Dat het tweede onderdeel die
feitelijke beoordeling bekritiseert en
derhalve niet ontvankelijk is;
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.
15 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat
mr. B. ·Parmentier, Neufchateau.
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16 februari 1984

1° INKOMSTENBELASTINGEN
NATUURLIJKE PERSONEN - BEDRIJFSBELAS-

-

740 door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;

TING - BELASTING OP DE SAMENGEVOEGDE
INKOMSTEN VAN DE ECHTGENOTEN
GEVOLGEN VOOR HET RECHT OM TE HUWEN,
OP DE VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN
OF GODSDIENST.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

INKOMSTENBELASTINGEN BELASTING OP DE
SAMENGEVOEGDE INKOMSTEN VAN DE ECHTGENOTEN - RECHT OM TE HUWEN, OP VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN OF GODSDIENST EVENREDIGHEID TUSSEN DE
DESBETREFFENDE WETTELIJKE BEPALINGEN
EN HET NAGESTREEFDE DOEL.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

BELASTING OP DE SAMENGEVOEGDE INKOMSTEN
VAN DE ECHTGENOTEN - RECHT OP VRIJE
MENINGSUITING EN BELIJDENIS VAN ZIJN
GODSDIENSTIGE OF ZEDELIJKE OVERTUIGING.

1" en 2" De bepalingen van de belas-

tingwet betreffende de samenvoeging
van de inkomsten van de echtgenoten
hebben enkel tot doe] aan de Staat
inkomsten te verstrekken en kunnen
niet worden beschouwd als een schending van het recht en van de mogelijkheid voor een ieder om te huwen en
een gezin te stichten en evenmin van
het recht op vrijheid van gedachte,
geweten en godsdienst. (Art. 71 e.v.
W.I.B. en artt. 8, 9, lid 1, en 12 Europees Verdrag Rechten van de Mens.)
3" Nu de belastingbepalingen betreffende

de samenvoeging van de inkomsten
van de echtgenoten geen schending
inhouden van de rechten, bedoeld in
de artt. 8, 9, § 1, en 12 Europees
Verdrag Rechten van de Mens, voeren
zij voor het genot en de uitoefening
van het recht op vrije meningsuiting
en belijdenis van zijn godsdienstige of
zedelijke overtuiging, generlei onderscheid of voorwaarde in, van welke
aard of voor welk geval dan oak.
-(Artt. 71 e.v. W.I.B.; artt. 8, 9, lid 1,
en 12 Europees Verdrag Rechten van
de Mens.)
(HUBAUX
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 544 F

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 16 april 1980

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8, 9.1, 12 en
18 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955,
doordat het arrest, om te beslissen dat
de aanslag van eiser in de personenbelasting voor het belastingjaar 1978
terecht was vastgesteld op de samengevoegde inkomsten van eiser en zijn echtgenote, zegt dat artikel 73 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
gewijzigd bij de wet van 5 januari 1976,
niet strijdig is met genoemd verdrag, op
grond met name « dat de Europese
Commissie voor de Rechten van de Mens
van oordeel is dat de rechten die betrekking hebben op de heffing van belastingen en op de uitvoering van beslissingen waarbij ze worden opgelegd, geen
burgerlijke rechten zijn; dat in Belgie als
politieke rechten in de ruime zin worden
beschouwd de rechten behorende tot het
ius tributi; dat men trouwens niet inziet
hoe artikel 73 van het W etboek van de
Inkomstenbelastingen de vrijheid om te
huwen of de vrijheid van gedachte, godsdienst en mening in het gedrang zou
kunnen brengen; ... dat de aangevochten
wetsbepaling het instituut van het huwelijk niet aantast en door zijn bestaan zelf
niet tot concubinaat aanzet »,
terwijl het huwelijk, door het bij
artikel 73 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen ingevoerde samenvoegen van de inkomsten van de echtgenoten, zelfs wanneer ze van goederen
zijn gescheiden, gelet op het feit dat de
personenbelasting trapsgewijze progressief is, minder aantrekkelijk wordt voor
de man en de vrouw die een gezin willen
stichten wanneer beiden een beroepsactiviteit uitoefenen of willen uitoefenen, en
hen ertoe aanzet, in zoverre dat met hun
godsdienstige en morele overtuiging
verenigbaar is, liever vrij te gaan samenwonen; niettegenstaande artikel 66 van
het wetboek en de bedoeling uitgedrukt
in de wetsgeschiedenis van de wet van
20 november 1962 houdende hervorming
van de inkomstenbelastingen, de belastbare inkomsten van de man en de vrouw
die een feitelijk gezin vormen, in de
huidige stand van de wetgeving, niet
kunnen worden samengevoegd, behalve
wanneer zij aanspraak maken op de
aftrek van 56.000 frank van artikel 63
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van het wetboek, wat strijdig zou zijn
met hun belang; de samenvoeging van
de inkomsten van de echtgenoten bovendien en om dezelfde redenen de
gehuwde belastingplichtigen ertoe aanzet
bij onderlinge toestemming uit de echt
of van tafel en bed te scheiden, of een
feitelijke scheiding overeen te komen om
de fiscale samenvoeging van hun inkomsten te vermijden (Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, artikel 75, gewijzigd bij de wet van 3 november 1976); en
terwijl artikel 12 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens aan een ieder het recht geeft « te
huwen en een gezin te stichten volgens
de nationale wetten welke de uitoefening
van dit recht beheersen >>; die bepaling,
samen met artikel 8 van hetzelfde
verdrag, de Staat ertoe verplicht het
gezin te beschermen en het instituut van
het huwelijk te vrijwaren dat, ongeacht
de evolutie van de zeden, de hoeksteen
van het gezin blijft; de voornoemde bepalingen althans verbieden dat de Staat
het huwelijk zou ontmoedigen, hetzij
door een buitensporige belasting op het
huwelijk zelf, hetzij door de invoering
van een stelsel van inkomstenbelastingen dat de gehuwde paren tijdens de
hele duur van hun huwelijk benadeelt;
anderzijds, artikel 9.1 van het genoemde
verdrag zegt dat een ieder recht heeft
« op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst », zodat de paren die wegens
hun morele of godsdienstige overtuiging
niet vrij kunnen gaan samenwonen, niet
mogen worden benadeeld; daaruit volgt
dat de samenvoeging van de inkomsten
van de echtgenoten bij de vaststelling
van de personenbelasting, als geregeld in
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en inzonderheid bij artikel 73
daarvan, strijdig is met de in het middel
aangewezen bepalingen van een internationaal verdrag dat Belgie verbindt, en
het arrest door de toepassing van
artikel 73 van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen, die bepalingen
van het genoemd verdrag schendt :

langhebbenden
ertoe
aanzetten
buiten het huwelijk te gaan samenleven, zelfs uit de echt te scheiden
of uit elkaar te gaan, ook wanneer
zij wegens hun godsdienstige of
morele overtuiging niet buiten het
huwelijk kunnen samenleven;
Overwegende dat het huwelijk ten
aanzien van de echtgenoten niet
enkel rechten maar ook verplichtingen, zo patrimoniale als morele,
doet ontstaan;
Overwegende dat zo al bepaalde
personen die moeten beslissen of zij
zullen huwen dan wel ongehuwd
zullen gaan samenleven, eventueel
geneigd kunnen zijn bij hun keuze
hun materi(He belangen hoven hun
morele of godsdienstige overtuiging
te stellen, zulks toch niet wegneemt
dat de bepalingen van de belastingwet die, ten deze, enkel inkomsten voor de Staat beogen te
verwerven, niet kunnen worden
beschouwd als een aantasting van
het recht en de mogelijkheid van
een ieder om te huwen en een gezin
te stichten, noch van de vrijheid van
gedachte, geweten of godsdienst;
Overwegende dat die bepalingen
aan de Staat voldoende inkomsten
willen verzekeren en, in de zin van
artikel 8 van genoemd verdrag,
maatregelen zijn die in een democratische samenleving nodig zijn in
het belang van het economisch
welzijn van het land; dat niet blijkt
dat de uitwerking van die bepalingen buiten verhouding staat tot
het beoogde doel;
Dat er bijgevolg geen conflict
bestaat tussen de genoemde bepalingen van de belastingwet en de
artikelen 8, 9.1, 12 en 18 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Overwegende
dat
eiser
niet Rechten van de Mens en de Fundabeweert dat de door hem aange- mentele V rijheden;
vochten bepalingen van de belasDat het middel naar recht faalt;
tingwet de vrijheid van gedachte,
Over het tweede middel, afgeleid uit
geweten
of
godsdienst
willen
aantasten, net zomin als het recht de schending van de artikelen 14 van het
van een ieder te huwen en een Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamengezin te stichten;
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op
Dat hij enkel betoogt dat die 4 november 1950, 1 van het Protocol bij
bepalingen onrechtstreeks de be- genoemd Verdrag ondertekend te Parijs
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op 20 maart 1952, dit verdrag en dit
protocol goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, 6, 107 en 112 van de
Grondwet,
doordat het arrest, om te beslissen dat
de aanslag van eiser in de personenbelasting voor het belastingjaar 1978
terecht was vastgesteld op grand van de
samengevoegde inkomsten van eiser en
zijn echtgenote, artikel 73 van het
,Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
gewijzigd bij de wet van 5 januari 1976,
toepast, op grand dat dit artikel niet
strijdig is met artikel 112 van de
Grondwet, noch met het beginsel van de
gelijkheid voor de belasting en dat, in
het andere geval, « de rechterlijke macht
de wet niet aan de Grondwet toetst ''•
terwijl de gehuwde paren, door de bij
artikel 73 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen ingevoerde samenvoeging van de inkomsten van de echtgenoten, ook al zijn zij gescheiden van
goederen, gelet op het feit dat de personenbelasting trapsgewijze progressief is,
onderworpen zijn aan een belastingstelsel dat duidelijk ongunstiger is dan
dat van de feitelijke gezinnen waarvan
de inkomsten niet worden samengevoegd; die discriminatie voortvloeit uit
een vergissing in de redactie van de
bepalingen van de wet van 20 november
1962 houdende hervorming van de
inkomstenbelastingen; uit de wetsgeschiedenis van die wet immers blijkt dat
de wetgever « om de gelijkheid ten
gunste van de normale gezinnen te
herstellen » de regel van de samenvoeging heeft willen uitbreiden tot de ongehuwd samenwonenden; in de wettekst
(artikel 16, § 4, later artikel 66 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen)
de ongehuwd samenwonenden evenwel
niet worden gelijkgesteld met de echtgenoten voor de toepassing van de regel
van de samenvoeging, maar enkel voor
de toepassing van een correctief op die
regel; daaruit volgt dat in de huidige
stand van de wetgeving de ongehuwd
samenwonenden niet op hun samengevoegde inkomsten kunnen worden
belast; en terwijl een dergelijke discriminatie, die strijdig is met de wil van de
wetgever zelf en die het gevolg is van
een vergissing in de redactie van de
wettekst, onredelijk en willekeurig is; zij
derhalve strijdig is met het beginsel van
de gelijkheid voor de wet en de belasting, vastgelegd in de artikelen 6 en 112
van de Grondwet, en met het beginsel
van de gelijke behandeling in belastingzaken dat voortvloeit uit de samenlezing

van de artikelen 14 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en 1 van het protocol bij genoemd
verdrag; de rechterlijke macht geen
wetten mag toepassen die de rechten
aantasten die door de voor Belgie verbindende internationale verdragen of door
de Grondwet ten behoeve van de burgers
zijn gewaarborgd; daaruit volgt dat het
arrest, door artikel 73 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen toe te
passen, de in het middel aangewezen
bepalingen schendt :

Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste middel volgt dat de
litigieuze fiscale bepalingen de
rechten vastgelegd in de artikelen 8,
9.1 en 12 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden niet aantasten; dat ze
derhalve voor het genot en de uitoefening van het recht op vrijheid van
gedachte, op het verkondigen van
morele en godsdienstige meningen
en op het stichten van een gezin,
generlei onderscheid of voorwaarde
invoeren, van welke aard of voor
welk geval dan ook;
Dat de grief afgeleid uit de schending van artikel 14 van voornoemd
verdrag derhalve niet gegrond is;
Overwegende dat voor het overige
de regel dat de belastbare inkomsten van de echtgenoten worden
samengevoegd, uit artikel 20 van de
wet van 20 november 1962 voortvloeit; dat, in tegenstelling tot eisers
bewering, de omstandigheid dat die
regel op zichzelf niet toepasselijk is
op de personen die een feitelijk
gezin vormen niet aan een nalatigheid van de wetgever of een vergissing in de redactie is te wijten; dat
voornoemd artikel 20 immers niet
het voorwerp is geweest van
het amendement waarnaar eiser
verwijst, aangezien dat amendement
uitsluitend was voorgesteld bij
artikel 16 van dezelfde wet en
derhalve enkel geldt voor de toepassing van die bepaling; dat daarentegen zowel uit het verslag van de
Kamercommissie voor FinanciEhi als
uit het verslag van de Senaatscommissie voor Financien duidelijk
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blijkt dat de wetgever met kennis
fingen verschuldigd was, is niet
toepasselijk op de voorheffingen die
van zaken de algemene regel van
ingekohierd
overeenkomstig
z1jn
artikel 20 heeft aangenomen;
art. 266 van dat wetboek; bij de terugOverwegende dat niet wordt
betaling van een aldus ingekohierde
aangevoerd en dat niet blijkt dat
voorheffing moet derhalve « moratoten deze personen die zich in
riuminterest » worden betaald.
dezelfde toestand bevinden op
verschillende wijze werden behandeld;
(BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN
Overwegende dat derhalve, zonder T. WARNER'S MANUFACTURING CY BELGIUM
N.V.)
te moeten nagaan of de rechterlijke
macht al dan niet bevoegd is om de
ARREST ( vertaling)
grondwettigheid van de wetten te
onderzoeken, moet worden vastge(A.R. nr. F 631 F)
steld dat de gelijkheid bedoeld in de
artikelen 6 en 112 van de Grondwet
HET HOF;
Gelet op het
niets te maken heeft met de regel
bestreden
arrest,
op
11 me1 1983
vastgelegd in artikel 73 van het
Wetboek van de Inkomstenbelas- door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
tingen;
Overwegende dat het cassatiebeDat het middel naar recht faalt;
roep beperkt is tot de beschikking
van het arrest waarbij eiser wordt
veroordeeld tot het betalen van
moratoriuminteresten aan verweerOm die redenen, verwerpt de ster op de bedragen waarvan het de
voorziening; veroordeelt eiser in de terugbetaling beveelt;
kosten.
Over het middel, afgeleid uit de scherr16 februari 1984 - 1' kamer - Voor- ding van artikel 309, 1°, van het Wetboek
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, van de Inkomstenbelastingen,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
doordat het arrest eiser veroordeelt
conclusie van de h. Krings, procureur- om overeenkomstig artikel 308 van
generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick genoemd wetboek moratoriuminteresten
en DeBruyn.
toe te kennen op de bedragen die ter
uitvoering van het arrest zullen worden
terugbetaald,
terwijl, krachtens artikel 309, 1°, van
dat wetboek, geen moratoriuminterest is
verschuldigd wanneer zoals ten deze de
door het arrest bevolen terugbetaling
Nr. 335
betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing bedoeld in de artikelen 180 tot 184
van het Wetboek van de Inkomstenbelas1' KAMER - 16 februari 1984
tingen :
INKOMSTENBELASTINGEN -

TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- INGEMORATOKOHIERDE VOORHEFFINGEN OP
DE
RIUMINTEREST
VERSCHULDIGD
TERUGBETAALDE BEDRAGEN.

Art. 309, 1°, W.I.B., krachtens hetwelk
geen « moratoriuminterest » wordt
toegekend wanneer de bij artt. 180 tot
184 van dat wetboek bedoelde bedrijfsvoorheffing wordt terugbetaald ten
voordele van diegene die deze voorhef-

Overwegende dat artikel 308 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat bij terugbetaling van belastingen moratoriuminteresten worden toegekend, maar
dat, ingevolge artikel 309, 1°, van
hetzelfde wetboek geen moratoriuminterest wordt toegekend « bij
terugbetaling van bedrijfsvoorheffingen bedoeld in de artikelen 180
tot 184, ten voordele van diegene die
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BUITEN
deze voorheffingen verschuldigd 2° AANSPRAKELIJKHEID
was»;
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - BEVEL VAN
Overwegende dat uit de stukken
DE MEERDERE AAN EEN ONDERGESCHIKTE
waarop het Hof vermag acht te
- GEVOLG.
slaan, blijkt dat ten deze de bedrijfsvoorheffing, die niet binnen de voorBUITEN
geschreven termijn was gestort, in 3° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - FOur VAN HET
de aanslagbiljetten van 23 en
SLACHTOFFER BEOORDELING DOOR DE
24 september 1977 was opgenomen;
RECHTER.
Overwegende dat de ingekohierde
voorheffing in artikel 266, van het 1o Wettig is de beslissing dat een Jeraar
Wetboek van de Inkomstenbelasin lichamelijke opvoeding, die de
gevaren van een duiksprong kent,
tingen wordt bedoeld en niet in de
maar niettemin aan zijn Jeerlingen
artikelen 180 tot 184 waarnaar
enkel verbod oplegt om te duiken,
artikel 309 van genoemd wetboek
zonder na te gaan of _dat verbod door
verwijst;
elke Jeerling is gehoord en begrepen,
Overwegende dat de toepassing
een fout begaat die in oorzakelijk
van artikel 309 niet kan worden
verband staat met de schade.
uitgebreid tot het geval gesteld in
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
voornoemd artikel 266 dat ·enkel
betrekking heeft op de voorhef- 2o Van een meerdere gekregen instructies sluiten aan de zijde van de
fingen die onder dwang van een
ondergeschikte niet uit dat hij een fout
inkohiering zijn betaald;
begaat, wanneer hij moet weten dat
Overwegende dat derhalve, ingedie instructies een ongeval kunnen
volge artikel 308 van het Wetboek
veroorzaken. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
van de Inkomstenbelastingen, bij de
terugbetaling van een ingekohierde 3° Op grand van de feitelijke vaststelling
dat het slachtoffer i.e. niet besefte of
voorheffing
moratoriuminteresten
niet behoefde te beseffen dat het
moeten worden betaald;
gevaarlijk was in ondiep water te
Dat het middel naar recht faalt;
duiken,
kan
de
rechter wettig
beslissen dat dit slachtoffer geen fout
heeft begaan. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 februari 1984 - 1c kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit
Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal.

(DERAVET T. LEGROS A., CHERNY, LEGROS J.,
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, BARRY, « INSTITUT NOTRE-DAME DE
LOVERVAL "V.Z.W.;" INSTITUT NOTRE-DAME DE
LOVERVAL » V.Z.W. T. LEGROS A., CHERNY,
LEGROS J., LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN, DERAVET, BARRY; BARRY T.
LEGROS A., CHERNY, LEGROS J., LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, DERAVET,
« INSTITUI' NOTRE-DAME DE LOVERVAL » V.Z.W.)

ARREST ( vertaling)

Nr. 336

(A.R. nrs. 6955, 6960 en 6961)

1c

KAMER -

16 februari 1984

1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - FOUT

BUITEN
-

BEGRIP

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 9 november
1982 door het Hof van Beroep te
Bergen gewezen;
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vermijden dat de leerlingen er zo
« zouden duiken "• en beslist dat eiser
extra-contractueel aansprakelijk was op
grand dat « kan worden aangenomen dat
de gei:ntimeerde Deravet (eiser) op de
dag van de feiten, bij het begin van de
les, het duiken heeft verboden; de ouders
van het slachtoffer (tweede en derde
I. W at de voorziening van Guy verweerders) echter steeds hebben
Deravet betreft :
verklaard dat hun dochter het verbod
niet had gehoord; dat althans een
Over het eerste middel, afgeleid uit de getuige (Pierard) in dat geval was;
schending van de artikelen 97 van de daaruit kan worden afgeleid dat het
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger- bevel niet in goede omstandigheden is
lijk Wetboek,
gegeven; aan de gei:ntimeerde Deravet
doordat het hof van beroep, nadat het (eiser) moet worden verweten dat hij het
in hoofdzaak op volgende gegevens heeft verbod heeft gegeven zonder na te gaan
gewezen : 1. het kleine zwembad is niet of elke leerling het had gehoord en
al te diep, nl. ongeveer 1,10 meter; 2. de gekregen; een lesgever in lichamelijke
leraar Guy Deravet (eiser) had twee opvoeding terecht er op heeft gewezen
groepen leerlingen gevormd, waarvan de dat het belangrijk was de leerlingen bij
ene groep in de grate turnzaal bezig was, de aanvang van een turnles « in de
terwijl de andere in het zwembad was, handen te hebben >> : « juist op dat ogenen hij ging om de vijf minuten van de blik zet de leraar aan tot kalmte, brengt
een naar de andere groep; 3. daar twee hij eenheid in de groep en kan hij hen
toegangen dicht waren, kon er onmoge- doen luisteren. Hij geeft aan de leerlijk rechtstreeks van de ene zaal naar de lingen aile inlichtingen over de inhoud
andere gegaan worden; de leerlingen van van de les ... op dat ogenblik is vooral
de zwemgroep waren zonder toezicht op coherentie en duidelijkheid van belang;
het ogenblik van het ongeval, aangezien zoals de eerste rechter heeft gezegd, aan
de leraar toen in de turnzaal was; men de gei:ntimeerde Deravet (eiser) ook kan
heeft er nooit aan getwijfeld dat het worden verweten dat hij op de leerlingen
ongeval te wijten was aan een diepe in het zwembad geen toezicht heeft
duik; 4. voor de groep leerlingen waartoe gehouden; het algemeen bekend is dat in
Isabelle Legros (derde verweerster) een
openbaar
zwembad
bestendig
behoorde, ging het hier om de eerste les toezicht wordt geoefend door een
van het schooljaar; het was ook de monitor, die steeds aan de kant blijft
eerste les onder de leiding van de gei:nti- staan; er dient te worden aangenomen
meerde Deravet (eiser) die een interim dat een leraar kennelijk een fout heeft
deed; uit het strafonderzoek kan ook begaan als hij de leerlingen in het
worden afgeleid : a dat de gei:ntimeerde zwembad zonder toezicht heeft achtergeDeravet (eiser) bij de aanvang van de les laten, al was het maar voor een vijftal
verboden had te duiken (getuigen Mare- minuten; het in dat opzicht overbodig is
chal en Henseval); aile leerlingen commentaar te geven op de uitdrukking
(getuige Pierard) hadden dat verbod van de gei:ntimmerde Deravet (eiser),
echter niet gehoord, b) het jaar tevoren met name « Ik trachtte mij met beide
had de dienstdoende leraar verboden te groepen bezig te houden , om er een
duiken (getuige Pierard) »; en meer alge- bekentenis in te zien; de fout, met of
meen « het gebruik van het litigieuze zonder bekentenis, bewezen is; de door
zwembad vertoonde enig gevaar, omdat de leraar als verantwoording gegeven
het over heel zijn breedte ondiep was; uitleg als niet ter zake dienend van de
dat gevaar moet wellicht niet worden hand moet worden gewezen : a) het
overschat en evenmin worden aange- mogelijk is dat de leerlingen om pedagomerkt, zoals de eerste rechter dacht, als gische redenen tijdens de turnles in
een « enorm , gevaar; in werkelijkheid afzonderlijke groepen worden gesplitst;
was het gevaar niet grater dan het desniettemin tijdens die lessen allerlei
gevaar aan een kant van ieder zwembad, gevaarlijke oefeningen worden gedaan
nl. aan de ondiepe kant; het spreekt en dat de leraar in staat moet zijn om
echter vanzelf dat een diepe duik in tegelijk op een ieder toezicht te houden;
zodanig zwembad een echt gevaar was b) zoals zoeven is gezegd, bij zwemmen,
en dat de schooldirectie evenals de moet er op ieder ogenblik toezicht uitgeleraar in lichamelijke opvoeding aile oefend worden; c) dat er werd opgevoorzorgen moesten nemen om te treden zoals de vorige jaren, v66r de

Overwegende dat de onder de
nrs. 6955, 6960 en 6961 op de algemene rol ingeschreven nummers
gericht zijn tegen hetzelfde arrest;
dat zij dienen te worden samengevoegd;
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aanstelling van de interimaris, of dat het
om onderriehtingen van de direetie ging,
leveren geen verantwoording op voor het
feit dat de gei:ntimeerde Deravet (eiser},
lieentiaat in liehamelijke opvoeding,
wiens kennis op dat gebied normaal
grater is dan die van de direeteur, in
gebreke is gebleven; het niet juist is te
beweren dat, als er gehandeld wordt
volgens de onderriehtingen van zijn
meerderen, zulks elke fout uitsluit
(tweede eonclusie van de gei:ntimeerde
Deravet, eiser); er een eausaal verband
bestaat tussen de fouten van de gei:ntimeerde Deravet (eiser) en het ongeval;
toezieht in een zwembad niet enkel
bestaat om zwemmers te redden, die
zouden kunnen verdrinken, maar ook
om allerlei ongevallen te voorkomen; de
aanwezigheid van de leraar op ziehzelf
de leerlingen ervan kan doen afzien
domheden uit te halen en tijdens de les
te stoeien; duiken, zoals werd gedaan
met de letsels als gevolg, niet in een
fraetie van een seeonde gebeurt en dus
niet onopgemerkt kan gesehieden; indien
de leraar in het lokaal met het zwembad
aanwezig was geweest, dan zou hij
gezien hebben dat er zieh een leerlinge
buiten het water bevond, terwijl zij zieh
in evenwieht hield op de rand van het
zwembad, in een houding die liet
vermoeden dat zij zou gaan duiken; hij
haar op dat ogenblik had kunnen zeggen
zulks niet te doen ''•

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
regelmatig ingediende eerste appeleonclusie heeft aangevoerd « ... dat de leerlingen aan wie hij les gaf, die in het
derde jaar van het seeundair onderwijs
zaten, 13 en 15 jaar oud waren, de plaats
kenden waar zij sedert meer dan twee
jaar kwamen, heel goed wisten dat het
zwembad waar ze naartoe konden gaan,
niet zeer diep was en dus oak dat het
verboden was om er in te duiken,
hetgeen al het vorige jaar verboden was
en ter herinnering gezegd was bij het
begin van de les, tijdens welke het
ongeval is gebeurd; dat, vooral wat de
doehter van de appellanten betreft, zij
13 jaar en 11 maanden oud was, zonder
dat van haar kan worden gezegd dat zij
wild, ongehoorzaam of onbezonnen van
natuur was » en eiser daaruit heeft afgeleid dat in de gegeven omstandigheden
geen ononderbroken toezieht vereist was
en dat hij, nu de sehade i.e. niet te voorzien was, geen fout had kunnen begaan;
waaruit volgt dat het hof van beroep, dat
eiser aansprakelijk heeft verklaard,
zonder te hebben geantwoord op zijn

verweermiddelen, zijn beslissing niet
regelmatig
met
redenen
omkleedt
(sehending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, eiser in zijn regelmatig ingediende tweede en derde appeleonclusies aanvoerde « dat de eonclusienemer die als interimaris in dienst was
genomen, toeh van iemand heeft moeten
vernemen welke regels werden toegepast
v66r zijn indiensttreding; dat hij als
jonge lieentiaat, die pas in dienst was
getreden, menselijkerwijs moeilijk aan
zijn meerderen kon zeggen dat een wel
bepaalde methode opnieuw diende te
worden herzien en dat het zwembad
diende te worden gesloten of dat nog
iemand diende te worden aangenomen »
en het hof van beroep aldus verzoeht in
concreto vast te stellen dat er een reehtvaardigingsgrond bestond, waardoor zijn
fout en zijn aansprakelijkheid werd
uitgesloten; daaruit volgt dat het hof van
beroep niet heeft geantwoord op het
door eiser aangevoerde middel ten
bewijze dat hij, gelet op de gegeven
omstandigheden, zijn eventuele mening
of kennis niet kon doen gelden bij de
sehooldireetie, en hij aldus impliciet
maar zeker steunde op de morele dwang,
en het derhalve zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (sehending
van artikel 97 van de Grondwet); en
daaruit volgt dat het hof van beroep,
door verwerping van het verweermiddel
van eiser, dat er een reehtvaardigingsgrond bestond en door niet in concreto
na te gaan of de kennis van eiser, als
jonge lieentiaat die pas in dienst was
getreden, i.e. grater was dan die van de
sehooldireeteur, en door alleen maar in
algemene bewoordingen te zeggen dat de
kennis van een leraar in liehamelijke
opvoeding normaal grater is dan die van
de sehooldireeteur, de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
alsmede artikel 97 van de Grondwet
sehendt;
derde onderdeel, eiser in zijn regelmatig ingediende eerste appeleonclusie
aanvoerde, dat zelfs als hij in het
zwembad aanwezig was geweest, hij zijn
valle aandaeht aan de een of andere leerling in het bijzonder had moeten
sehenken en dat het slaehtoffer ondertussen had kunnen duiken, niettegenstaande het verboden was, zodat hij
betwistte dat er een eausaal verband
tussen de eventuele fout en de sehade
bestond; waaruit volgt dat het hof van
beroep, dat op dat middel niet heeft
geantwoord, zijn beslissing niet regel-
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747 enige beperking vereisen, ongeacht
de leeftijd en het karakter van de
kinderen die eraan deelnemen;
Overwegende dat het arrest aldus
antwoordt op de in het middel
overgenomen conclusie;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest te
kennen geeft dat « in de omstandigheid dat tijdens de vorige jaren v66r
de aanstelling van de leraar als interimaris op die wijze is tewerkgegaan of dat het ging om instructies
van de directie, geen verantwoording te vinden is voor de nalatigheid
(van de eiser), een licentiaat in
lichamelijke opvoeding wiens kennis
op dat gebied normaal groter is dan
die van de directeur; het onjuist is
te beweren dat handelen volgens de
instructies van de meerderen elke
fout uitsluit »;
Overwegende dat het arrest op die
gronden voldoet aan het vormvoorW at het eerste onderdeel betreft : schrift van artikel 97 van de
Overwegende dat het arrest zegt Grondwet;
« dat het algemeen bekend is dat in
Dat het middel in dat opzicht
een openbaar zwembad bestendig feitelijke grondslag mist;
toezicht wordt geoefend door een
Overwegende dat het arrest, voor
monitor die steeds aan de kant blijft
staan; er dient te worden aange- het overige, niet enkel beslist, zoals
nomen dat een leraar kennelijk een in het middel wordt gezegd, dat de
fout heeft begaan als hij de leer- kennis van een licentiaat op het
lingen in het zwembad zonder gebied van lichamelijke opvoeding
toezicht heeft achtergelaten, al was normaal in dat vak grater is dan dat
het maar voor een vijftal minuten; van de schooldirecteur, maar ook
het mogelijk is dat de leerlingen om dat « het niet juist is te beweren dat
pedagogische redenen tijdens de handelen volgens de instructies van
turnles in afzonderlijke groepen de meerderen elke fout uitsluit >>;
worden
gesplitst;
desniettemin
Dat het arrest aldus niet ingaat
tijdens die lessen allerlei gevaar- op de stelling van eiser volgens
lijke oefeningen worden gedaan en welke het voor hem, die als jonge
dat de leraar in staat moet zijn om licentiaat in dienst was getreden,
tegelijk op een ieder toezicht te menselijkerwijs moeilijker was zijn
houden; bij zwemmen, het toezicht eventuele mening of kennis te doen
op elk ogenblik moet worden uitge- gelden bij zijn meerderen en, implioefend ;
ciet maar zeker, beslist dat eiser,
Overwegende dat impliciet, maar zelfs in die toestand niet mocht
zeker uit die considerans volgt dat aanvaarden instructies uit te voeren
volgens het arrest zwemoefeningen waarvan hij mocht verwachten dat
een voortdurend toezicht zonder zij ongevallen konden veroorzaken;
matig met redenen omkleedt (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, overeenkomstig de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, een handeling, verzuim of
onvoorzichtigheid enkel als foutief
kunnen worden aangemerkt, wanneer
een normaal zorgvuldig en omzichtig
persoon, die in dezelfde omstandigheden
verkeert als eiser, ze niet zou hebben
begaan en een normaal zorgvuldig en
omzichtig leraar in lichamelijke opvoeding, die bij het begin van de les aan de
leerlingen uitdrukkelijk verbod had
opgelegd om te duiken, hetgeen al het
jaar tevoren verboden was, niet zou
hebben nagegaan of elke leerling afzonderlijk het verbod had gehoord en
gekregen; waaruit volgt dat het hof van
beroep, nadat het heeft vastgesteld dat
eiser bij het begin van de les de leerlingen het verbod had opgelegd om te
duiken en dat het jaar tevoren de dienstdoende leraar aan dezelfde leerlingen
ook verbod had opgelegd om te duiken,
niet wettig heeft kunnen beslissen dat
eiser een fout had begaan door niet na
te gaan of elke leerling dat verbod had
gehoord en gekregen (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek} :
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zoverre het in dat onderdeel scherr- gehoord en gekregen;
ding van de artikelen 1382 en 1383
Dat het arrest, zonder schending
van
het
Burgerlijk
Wetboek van de artikelen 1382 en 1383 van
aanvoert, faalt naar recht;
het
Burgerlijk Wetboek, heeft
kunnen oordelen dat het verbod van
Wat het derde onderdeel betreft:
eiser tot niets diende, indien niet
Overwegende dat het arrest zegt elke leerling het had gehoord en bedat « dat toezicht in een zwembad grepen;
niet enkel bestaat om zwemmers te
Dat het onderdeel faalt naar
redden
die
zouden
kunnen
verdrinken, maar ook om allerlei recht;
ongevallen te voorkomen; de aanweOver het tweede middel, afgeleid uit
zigheid van de leraar op zichzelf de
de schending van de artikelen 97 van de
leerlingen ervan kan doen afzien Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerdomheden uit te halen en tijdens de lijk Wetboek,
les wanorde te stichten; duiken
doordat het hof van beroep, nadat het
zoals werd gedaan, met de letsels eiser aansprakelijk heeft verklaard,
als gevolg, niet in een fractie van beslist dat het slachtoffer geen fout had
een seconde gebeurt en dus niet begaan op grand « •.• dat, nu de aanspraonopgemerkt geschiedt; indien de kelijkheid van de leraar en van de
leraar in het lokaal met het directeur bewezen is, zoals zoeven is
zwembad aanwezig was geweest, gezegd, de gei:ntimeerden ten principale
(eiser en de eerste partij die tot bindenddan zou hij gezien hebben dat er verklaring
van het arrest was opgezich een leerlinge buiten het water roepen) dienen aan te tonen dat het
bevond, terwijl zij zich in evenwicht jeugdige slachtoffer een fout had begaan;
hield op de rand van het zwembad, dat de ouders van het slachtoffer (eerste
in een houding die liet vermoeden en tweede verweerders) verklaren dat
dat zij zou gaan duiken; hij haar op Isabelle (derde verweerster) niet had
dat ogenblik had kunnen zeggen gehoord dat de leraar het duiken had
verboden; dat die verklaring helemaal
zulks niet te doen;
niet onwaarschijnlijk is, vermits ten
Overwegende dat het arrest op die minste een andere leerling in hetzelfde
gronden vaststelt dat het ongeval geval verkeert (M.A. Pierard); dat de
zich niet zou hebben voorgedaan gei:ntimeerden ten principale (eiser en de
zoals het heeft plaatsgehad, als eerste partij die tot bindendverklaring
eiser aanwezig was geweest en zijn van het arrest is opgeroepen) nooit het
hebben bewezen of zelfs
beslissing regelmatig met redenen tegendeel
aangeboden dit te bewijzen; dat dezelfde
omkleedt;
leerlinge weliswaar eraan heeft toegeDat het onderdeel feitelijke grand- voegd dat het duikverbod het vorige jaar
was gegeven, d.w.z. door een andere
slag mist;

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest,
nadat het in feite heeft vastgesteld,
zonder dienaangaande te worden
gecritiseerd, dat een diepe duik in
het litigieuze zwembad een werkelijk gevaar was en dat de leraar in
lichamelijke opvoeding, alsook de
schooldirectie alle nodige voorzorgen dienden te nemen om te
vermijden dat de leerlingen er zo ·
zouden duiken, beslist dat eiser, die
bij het begin van de les het duiken
nad verboden, had moeten nagaan

leraar; dat schooltucht verre van homogeen is; dat bepaalde dingen door een
leraar verboden en door een andere
geduld worden en dat, voor zover een
leerling niet inziet dat een verbod rationee! is, hij normaliter vlug zal daaruit
besluiten dat als iets niet of niet meer
verboden is, het toegelaten is; dat het
hof van beroep de mening van de eerste
rechter niet deelt, in zoverre deze van
oordeel was dat Isabelle Legros (derde
verweerster) door te duiken wei wist dat
zij een formeel verbod zou overtreden;
dat een meisje van 14 jaar trouwens niet
noodzakelijk bewust onvoorzichtig is, als
zij duikt zoals zij het heeft gedaan; dat
zoals een door de gei:ntimeerden geraad-
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pleegde professor in de liehamelijke
opvoeding overtuigend heeft uitgelegd
(attest van M. Colette - Dossier van
mr. Tassin), het mogelijk was een goed
uitgevoerde duiksprong uit te voeren in
ondiep water; dat indien men voorzichtig
en wetensehappelijk de zaken wil
bekijken om te kunnen zeggen dat de
direetie en de leraar (eiser) zouden
moeten verbieden dat de leerlingen
duiken, omdat er een versehil bestaat
tussen een diepe duik en een startduik
in het zwembad of omdat een duiksprong eventueel niet behoorlijk wordt
uitgevoerd, men geenszins overtuigd is
dat een jongeling van 13-14 jaar moet
beseffen dat het gevaarlijk is in ondiep
water te duiken; dat tevergeefs wordt
gezegd dat ieder kind, hoe jong dan ook,
weet hoe gevaarlijk het is wanneer de
sehedel tegen iets hards stoot; daarbij
komt nog dat het kind moet weten dat
het bij het duiken tegen de bodem van
het zwembad zal botsen ,,
terwijl,
overeenkomstig
de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, een fout, die aanleiding geeft
tot verdeling van de aansprakelijkheid,
wordt begaan door het slaehtoffer dat,
rekening houdende met de gegeven
omstandigheden, niet in feite heeft
gehandeld zoals een normaal zorgvuldig
en omziehtig persoon had gedaan, die in
dezelfde feitelijke omstandigheden had
verkeerd, en eiser in zijn appelconclusie
aanvoerde dat het slaehtoffer dat, gelet
op feitelijke omstandigheden waarvan
sprake is in die eonclusie, besefte,
althans beseffen moest dat het gevaarlijk was in ondiep water te duiken, een
fout had begaan door toeh te duiken;
waaruit volgt dat het hof van beroep dat
zieh enkel in algemene bewoordingen
uitdrukt, als het zegt dat een meisje van
14 jaar niet noodzakelijk heeft beseft dat
het onvoorziehtig zou zijn als het duikt
zoals het slaehtoffer had gedaan, dat
men helemaal niet zeker is dat een
meisje van 13-14 jaar moet beseffen dat
het gevaarlijk is in ondiep water te
duiken en dat het kind enkel een fout
begaat, wanneer het ziet dat het bij het
duiken tegen de bodem van het
zwembad tereehtkomt, maar dat in feite
niet heeft onderzoeht of de derde
verweerster i.e. besefte of had moeten
beseffen dat het gevaarlijk was in
ondiep water te duiken, niet antwoordt
op het middel van eiser in zijn appeleonclusie en derhalve zijn beslissing niet
regelmatig
met
redenen
omkleedt
(sehending van artikel 97 van de

Grondwet); en waaruit volgt dat het hor
van beroep, nu het niet vaststelt in feite
dat de derde verweerster i.e. niet besefte
of moest beseffen dat het gevaarlijk was
in ondiep water te duiken, niet wettig
kon beslissen dat het slachtoffer geen
fout had begaan, zoals door eiser was
aangevoerd (sehending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek) :

Overwegende dat het arrest, verre
van zich te beperken tot algemene
beschouwingen, vaststelt dat de
verklaring van de ouders van het
slachtoffer dat hun dochter Isabelle
niet gehoord had dat de leraar het
duiken verbood, geenszins onwaarschijnlijk is, vermits een andere
leerling in hetzelfde geval verkeerde, dat het feit dat het
verbod het jaar tevoren door een
andere leraar was opgelegd, niet
doorslaggevend was, omdat er een
verschil bestond tussen hetgeen de
ene en de andere leraar als
instructies hadden gegeven, waardoor de leerlingen dan ook niet
altijd konden uitmaken wat zij
mochten doen en wat zij niet
mochten of niet meer mochten doen;
dat het niet zeker is dat het slachtoffer bij het duiken een formeel
verbod had overtreden;
Overwegende dat het arrest,
kennelijk doelend op het slachtoffer,
ook oordeelt dat een meisje van
14 jaar niet noodzakelijk beseft
heeft dat zij onvoorzichtig was door
in ondiep water te duiken; dat overigens een ter zake geraadpleegde
leraar in lichamelijke opvoeding
zegt dat een startduik in ondiep
water mogelijk moet zijn wanneer
hij behoorlijk is uitgevoerd; dat
tevergeefs wordt gezegd dat ieder
kind, hoe jong dan ook, weet hoe
gevaarlijk het is wanneer de schedel
tegen iets hard stoot; daarbij komt
nog dat het kind moet weten dat het
bij het duiken tegen de bodem van
het zwembad zal botsen;
Overwegende dat het arrest, om
die gronden, antwoordt op de in het
middel aangewezen conclusie;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
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Overwegende dat, voor het ove-, De strengheid van art. 145 Ger. W: is
rige, het arrest dat aldus in feite
verantwoord wanneer de derde-beslavaststelt dat het jeugdige slachtoffer
gene cjoor becjrog, kwade trouw of
i.e. niet besefte of niet diende te
schuld1g verzwm de goederen van de
beseffen dat het gevaarlijk was in
beslagen_. schuldenaa:; aan het pand
.
.
.
van ziJn schulde1sers poogt te
ond1epe wateren te . dmken, wettlg
onttrekken.
heeft kunnen beshssen dat het
slachtoffer geen fout had begaan, en
de artikelen 1382 en 1383 Van het (AMERICAN LEVANT INDUSTRIAL CY N.V.
Burgerlijk Wetboek niet schendt
T. BAYERISCHE VEREINSBANK A.G.)
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
ARREST ( vertaling)
II. Wat betreft de voorziening van
de vereniging zonder winstgevend
doel « Institut Notre-Dame de
Loverval »;
Over het middel, ...

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(A.R. nr. 6982)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 16 december
1982 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;

Over het vierde middel, afgeleid uit de
III. Wat betreft de voorziening schending
van de artikelen 1452, 1456
van Jean Barry :
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest, na erop te hebben
Dat het middel feitelijke grond- gewezen dat de litigieuze verklaringen
slag mist;
van derde-beslagene als volgt luidden :
<< De ondergetekende verklaart dat er op
21-22 juni 1979, data waarop de exploten
van het bewarend derden-beslag werden
ontvangen, geen rekening bestond die
Om die redenen, voegt de op de een batig saldo vertoonde ten vooralgemene rol onder de nrs. 6955, dele van ... (respectievelijk: Binder,
Neumann of Wulliger). Bovendien vindt
6960 en 6961 ingeschreven zaken men
in het register van de aandelen op
samen; verwerpt de voorzieningen; naam van de vennootschap geen enkele
veroordeelt elke eiser in de kosten inschrijving op naam van de betrokkene.
van zijn voorziening.
Er is bij haar geen ander derden-beslag
noch verzet ten laste van voornoemde
16 februari 1984 - 1" kamer - Voor- gedaan », en na te hebben beslist : « dat
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoor- gei:ntimeerde terecht aanvoert dat
zitter - Verslaggever : de h. Kreit de verklaringen van derde-beslagene
Gelijkluidende conclusie van de h. gedaan door appellante niet voldoen aan
Krings, procureur-generaal
Advo- het vereiste van artikel 1452, tweede lid,
caten: mrs. Simont, Nelissen Grade en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, dat
Van Ommeslaghe.
" de bevestiging door de derde-beslagene
dat hij niet of niet meer de schuldenaar
is van de beslagene " vereist; ... dat de
bevestiging van appellante dat de rekening tussen haar en elke beslagene een
Nr. 337
rekening-courant is, niet afdoende is; dat
immers, zoals zij toegeeft, het voorlopig
saldo van een rekening-courant op een
1" KAMER - 16 februari 1984
bepaalde datum, ten gevolge van de op
die datum lopende verrichtingen kan
BESLAG DERDENBESLAG DERDE- worden gewijzigd; dat dientengevolge de
omstandigheden dat het voorlopig saldo,
BESLAGENE- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
op de dag van het beslag, van de
DERDE-BESLAGENE - GRENZEN.

Over het eerste middel,
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appellante het heeft, geen saldo ten voordele van de beslagenen zou vertonen,
niet noodzakelijk impliceert dat appellante
aan
laatstgenoemden
niets
verschuldigd is op termijn, op voorwaarde of eventueel; ... dat daarenboven
niet is aangetoond dat de tussen appellante en ieder van haar bestuurders
bestaande rekening wel degelijk een
rekening-courant is; dat het hof geen
rekening kan houden met de bewering
van de revisor Van Mook, die op dat
punt door geen enkele uitleg wordt
gestaafd; ... dat ge!ntimeerde bovendien
terecht aanvoert dat de ontkenningen
van appellante, die impliceren dat de
beslagenen - haar bestuurders en voornaamste aandeelhouders - geen enkel
recht zouden hebben op enige vergoeding voor het werk dat zij voor de
vennootschap verrichtten of voor de
ingebrachte kapitalen, totaal onwaarschijnlijk zijn; dat immers uit de onbetwiste in het debat ingebrachte gegevens
blijkt dat appellante op het ogenblik van
het beslag een bloeiende import- en
exportmaatschappij was met een jaarlijks zakencijfer van 450 miljoen frank
en een positief bedrijfskapitaal van meer
dan 50 miljoen frank, en waaraan de
drie beslagenen al hun tijd besteedden »,
beslist dat ge!ntimeerde, uit de bewoordingen die appellante gebruikt in haar
verklaringen
van
derde-beslagene,
terecht afleidt dat zij die verklaring niet
" nauwkeurig » heeft gedaan in de zin
van artikel 1456 van het Gerechtelijk
Wetboek,
terwijl, enerzijds, de verklaring van de
derde-beslagene slechts << onnauwkeurig ,, is in de zin van artikel 1456 van
het Gerechtelijk Wetboek wanneer ze,
met betrekking tot het recht en de
verplichting van de derde-beslagene ten
aanzien van de beslagen schuldenaar,
valse inlichtingen inhoudt; derhalve een
verklaring die niet conform artikel 1452,
tweede lid, 2°, gegeven is, niet noodzakelijk << onnauwkeurig » is in de zin van
voornoemd artikel 1456; anderzijds, noch
de vaststelling dat de litigieuze rekeningen geen rekeningen-courant zijn,
noch de vaststelling dat de mandaten
van de bestuurders van de beslagen
schuldenaars niet kosteloos zouden zijn,
noodzakelijk impliceren dat de bewering
van eiseres, in haar verklaring van
derde-beslagene, dat er geen rekening
bestond met een batig saldo ten voordele
van de beslagen schuldenaars, vals zou
zijn of de rechten en verplichtingen van

eiseres ten aanzien van de beslagen
schuldenaars onnauwkeurig zou weergeven; die onnauwkeurigheid immers
enkel kan worden afgeleid uit de vaststelling dat de beslagen schuldenaars op
het tijdstip van de beslagen werkelijk
schuldeisers van eiseres waren; daaruit
volgt dat het' arrest, door te beslissen dat
de litigieuze verklaringen van de derdenbeslagenen onnauwkeurig waren in de
zin van artikel 1456 van het Gerechtelijk
Wetboek, zonder na te gaan of de
beslagen schuldenaars op het tijdstip
van de beslagen schuldeisers van eiseres
waren, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van alle in het
middel aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat de strengheid
van artikel 1456 van het Gerechtelijk
Wetboek
verantwoord
is
wanneer de derde-beslagene door
bedrog, kwade trouw of schuldig
verzuim de goederen van de
beslagen schuldenaar aan het pand
van zijn schuldeisers poogt te
onttrekken;
Overwegende dat, in tegenstelling
tot wat het middel betoogt, de appelrechter niet enkel en alleen steunt
op de bewoordingen van de verklaringen van derde-beslagene om te
beslissen dat die verklaringen
onnauwkeurig waren;
Dat de in het arrest vermelde
concrete
omstandigheden
doen
uitkomen, niet alleen de wil van
eiseres om zich niet te conformeren
aan het voorschrift van artikel 1452,
tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, maar ook « haar heimelijke verstandhouding met de beslagenen »;
Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt en
regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
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16 februari 1984 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal
Advocaten : mrs. Simont en Van Ryn.

dwingend zijn, dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover deze
evenmin uit eigen initiatief heeft
beslist (1}.
2° en 3° De verbindende kracht van een

overeenkomst wordt met schending
van art. 1134 B. W. miskend wanneer
de rechter, op grond van een uitlegging van een overeenkomst die niet
verenigbaar is met de bewoordingen
ervan, weigert daaraan het gevolg toe
te kennen dat zij wettelijk tussen
partijen moest hebben (2). (Artt. 1134,
1319, 1320 en 1322 B.W.}

Nr. 338
1' KAMER - 16 februari 1984

4° Krach tens

1° CASSATIEMIDDELEN
L!JKE ZAKEN -

NIEUW MIDDEL -

BURGERBEGRIP.

2° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT - WEIGERING VAN DE RECHTER
AAN EEN OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
TE KENNEN DAT ZIJ WETTELIJK TUSSEN
PARTIJEN
HEEFT
SCHENDING
VAN
ART. 1134 B.W.

3° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHR!FT BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSKRACHT VAN
DE AKTEN - OVEREENKOMST WAARAAN DE
RECHTER EEN U!TLEGG!NG GEEFT DIE NIET
VERENIGBAAR IS MET DE BEWOORDINGEN
ERVAN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

4° HUUR VAN DIENSTEN -

AANNEMINGSCONTRACT - EENZIJDIGE ONTBINDING
VAN HET CONTRACT DOOR DE OPDRACHTGEVER.

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN BESL!SS!NG
WAARBIJ
EEN
VORDERING
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD GEVOLG.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN VAGE REDEN -

BEGRIP.

1° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk
is het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerd
middel, dat gegrond is op wettelijke
bepalingen of op een rechtsbeginsel
die noch van openbare orde, noch

art. 1794 B. W. kan de
opdrachtgever het door hem gesloten
contract eenzijdig ontbinden, mits hij
de aannemer schadeloos stelt voor het
reeds uitgevoerde werk en alles wat
hij bij die aanneming had kunnen
winnen; dat recht op vergoeding
bestaat zelfs zonder enige contractuele
bepaling dienaangaande (3}.

5° Niet regelmatig met redenen omkleed

is de beslissing waarbij een vordering
wordt aangenomen, zonder dat wordt
geantwoord op een regelmatig bij
conclusie voorgedragen verweer van
de tegenpartij (4}.
6° Wanneer de rechter zijn beslissing

doet steunen op de algemene rechtsbeginselen, zonder nader te bepalen op
welke beginselen, is de beslissing
gegrond op vage redenen, hetgeen
neerkomt op een gebrek aan redenen,
zodat het Hoi de wettigheid van de beslissing niet kan toetsen.

1------------------(1) Cass., 17 nov. 1983,
(A.C., 1983-84, nr. 148).

A.R.

nr.

6856

(2) Zie Cass., 16 juni 1983, A.R. nr. 3802
(A.C., 1982-83, nr. 575).
(3) Zie LEVINTOFF en A. FORIERS, « De la resiliation unilaterale du contrat d'entreprise par
le maitre de l'ouvrage; Contribution a !'etude
de !'article 1794 du Code civil », L'entreprise et
le droit, 1977, biz. 20 e.v.; Dieux, " Observations sur l' article 1794 du Code civil », Rev.
crit. jur. beige, 1981, blz. 523 e.v.
(4) Cass., 23 juni 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 592).

A.R.

nr.

6842

753 (BOURBON T. STAD NAMEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7041)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 3 november
1981 door het Hof van Beroep te
Luik gewezen;

wegens winstderving die een partij heeft
geleden ten gevolge van de eenzijdige
ontbinding van de overeenkomst door de
andere, niet als voorwaarde stelt dat in
de aldus ontbonden overeenkomst dat
recht op vergoeding voorkomt; dat recht,
zonder enige contractuele vergoeding
dienaangaande
bestaat,
krachtens
artikel 1149 van bet Burgerlijk Wetboek
alleen; derhalve zelfs indien moet
worden aangenomen dat artikel 1794 van
hetzelfde wetboek ten deze niet toepasselijk was, op grand dat bet arrest niet
uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat de
overeenkomst van 15 september 1970 een
aannemingscontract waarop die bepaling
betrekking had, het arrest niet, zonder
schending van artikel 1149 van hetzelfde
wetboek, dat van toepassing is op alle
soorten contracten, aan eiser zijn recht
op vergoeding heeft kunnen ontzeggen
op grand dat « in de overeenkomst van
15 september 1970 geen bepaling over
een recht op vergoeding wegens winstderving voorkwam, ingeval de gemeente,
om budgettaire of om enige andere
reden, van haar plannen zou afzien »
(schending van de artikelen 1149 en 1134
van het Burgerlijk Wetboek);
derde
onderdeel,
de
vergoeding
wegens winstderving die een medecontractant (lucrum cessans) heeft geleden
ten gevolge b.v. van een verandering in
zijn werkplanning; de vaststelling in het
arrest dat eiser niet zou hebben bewezen
dat zijn planning was veranderd en
evenmin dat er tussen die verandering
en een fout van de gemeente een oorzakelijk verband bestond, dus geen wettiging is voor de niet-toekenning aan eiser
van bet bedrag van de winst die hij
heeft moeten derven (schending van de
artikelen 1134, 1149 en 1794 van het
Burgerlijk Wetboek) :

l lver het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1149 en
1794 van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat bet arrest, nadat bet heeft
vastgesteld dat bet antwerp voor de rue
du Rys niet is uitgevoerd en dat eiser
« aanvankelijk 2,5 pet. als honorarium »
heeft ontvangen, beslist dat eiser « geen
aanspraak kan maken op een ilOnorarium voor het toezicht op het bouwwerk
en om dit tot een goed einde te brengen,
vermits ten deze het antwerp niet is
uitgevoerd », op grand dat : 1' in de overeenkomst van 15 september 1970 geen
bepaling voorkwam over een recht op
vergoeding wegens winstderving ingeval
de gemeente, om budgettaire of om
enige andere reden, van haar plannen
zou afzien ''• en dat 2' eiser niet
voldoende naar recht zou hebben aangetoond dat de planning veranderd was
wegens de << wijzigingen van de
gemeente », noch dat er tussen die
verandering en een « fout van de
gemeente » een oorzakelijk verband
bestond (punt 3" van het arrest),
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1794
van bet Burgerlijk Wetboek, voor de
vergoeding wegens winstderving die de
maker van de ontwerpen heeft geleden
ten gevolge van de eenzijdige ontbinding
van de overeenkomst door de opdrachtgever, niet als voorwaarde stelt dat in de
derwijze ontbonden overeenkomst dat
Over het middel in zijn geheel :
recht op vergoeding voorkomt; dat recht
zelfs zonder enige contractuele bepaling
I. In zoverre het middel is afgedienaangaande bestaat, krachtens voor- leid
uit
de
schending
van
meld art. 1794; derhalve bet arrest, door artikel 1149 van het Burgerlijk
te beslissen dat eiser op zodanige
vergoeding geen aanspraak kon maken Wetboek :
op grand dat « in de overeenkomst van
Over de grond van niet-ontvanke15 september 1970 geen bepaling voor- lijkheid door verweerster tegen het
kwam over een recht op vergoeding middel opgeworpen en hieruit afgewegens winstderving, ingeval de ge- leid dat het middel nieuw is;
meente, om budgettaire of om enige
Overwegende dat eiser, in zijn
andere reden, van haar plannen zou
afzien "• de artikelen 1794 en 1134 van her haalde verzoeken tot betaling
bet Burgerlijk Wetboek schendt;
van een honorarium, zich zonder
tweede onderdeel, artikel 1149 van bet twijfel beriep op de regel van
Burgerlijk Wetboek voor de vergoeding artikel 1794 van het Burgerlijk
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Wetboek, in geval van eenzijdige
ontbinding van het aannemingscontract door de opdrachtgever;
Overwegende
dat
nieuw
en
derhalve niet ontvankelijk is het tot
staving van een cassatieberoep in
burgerlijke
zaken
aangevoerd
middel, dat gegrond is op wettelijke
bepalingen of op een rechtsbeginsel
die noch van openbare orde, noch
dwingend zijn, dat niet aan de
feitenrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin uit eigen initiatief heeft beslist;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
II. In zoverre het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 1134 en 1794 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat zowel uit de
vaststellingen van het arrest als uit
de processtukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat er
op 15 september 1970 tussen de partijen een aannemingscontract is
gesloten; dat eiser krachtens dat
contract, waarvan de partijen voor
het hof van beroep het bestaan niet
hebben betwist, van verweerster
opdracht
heeft
gekregen
een
ontwerp te maken voor de verbeteringswerken in de rue du Rys, welk
ontwerp niet ten uitvoer is gelegd;
Overwegende
dat,
krachtens
artikel 1794 van het Burgerlijk
Wetboek, de opdrachtgever het door
hem gesloten contract eenzijdig kan
ontbinden, mits hij de aannemer
schadeloos stelt voor het reeds
uitgevoerde werk en alles wat hij
bij die aanneming had kunnen
winnen; dat recht op vergoeding
bestaat, zelfs zonder enige contractuele bepaling dienaangaande;
Overwegende dat derhalve het
arrest, uit de enkele vaststelling dat
in de overeenkomst geen bepaling
over een recht op vergoeding
wegens winstderving voorkwam,
ingeval de gemeente om budgettaire
of om enige andere reden van haar
plan zou afzien en dat de appellant
niet bewijst dat zijn planning was

veranderd en evenmin dat vaststaat
dat die verandering het gevolg was
van een fout van die gemeente, niet
wettig heeft kunnen afleiden dat de
vordering niet gegrond is;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1149,
1794, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
88, 133, 147 van de Gemeentewet van
30 maart 1836, 101, 114 van het Regentsbesluit van 10 februari 1945 op de
gemeentelijke comptabiliteit en van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
afstand niet kan worden vermoed,
doordat het arrest beslist dat eiser
geen recht heeft op een honorarium voor
de ontwerpen die hij gemaakt heeft voor
de « rioleringswerken in de rues SaintFargeau, Maniette ... >> (punt 4" van
de bestreden beslissing) op grand dat
1" het doel van de overeenkomst van
16 februari
1972
betreffende
die
ontwerpen erin bestond aan eiser het
monopolie te verzekeren van een reeks
ontwerpen van werken die de gemeente
wilde doen uitvoeren; 2" eiser evenwel
niet kon verwachten dat hij in ieder
geval recht zou hebben op een honorarium, vermits het loon afhankelijk was
van de uitvoering van elk werk dat op
het programma voorkwam en dat de
gemeente niet verplicht was aile geplande werken uit te voeren, daar zij
afhing van de overheid aan wie zij subsidies kon vragen ofwel beperkt was door
haar eigen financien; 3" hoewel eiser er
mocht op rekenen dat hij door de
gemeente was aangewezen om hem de
technische studies toe te vertrouwen, hij
geen aanspraak mocht maken op een
honorarium voor de in 1970 en 1971 geplande werken waarvan werd afgezien;
4" de door eiser gevorderde bedragen
overigens pas in 1976 werden gevraagd,
korte tijd v66r de dagvaarding, terwijl de
partijen het niet eens waren, zoals blijkt
uit de correspondentie,
terwijl, eerste onderdeel, indien het
arrest, met de overweging dat de overeenkomst van 16 februari 1972 aan eiser
een monopolie gaf, wil zeggen dat eiser
niet door de overeenkomst ermee belast
was de litigieuze plans op te maken en
dat hij derhalve geen aanspraak kon
maken op een honorarium voor het
maken van plans waarvoor hij geen
opdracht had gekregen, het arrest
aan die overeenkomst een uitlegging
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geeft die niet verenigbaar is met de
bewoordingen ervan, vermits die door de
burgermeester en de gemeentesecretaris
regelmatig ondertekende overeenkomst
immers de bewoordingen van het besluit
van de gemeenteraad overneemt waarnaar zij verwijst met de vaststelling dat
«
de gemeenteraad van Temploux
opdracht heeft gegeven ,, aan eiser om
diverse werkprojecten op te maken,
waaronder de plannen betreffende de
riolering in de rues Saint-Fargeau,
Maniette, enz ... (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het arrest om dezelfde
reden aan de overeenkomst van
16 februari 1972 niet het gevolg toekent
dat zij wettelijk tussen partijen moest
hebben (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek); in elk geval, als
de overweging dat de overeenkomst van
16 februari 1972 aan eiser een monopolie
gaf, niet die draagwijdte heeft, zulks
voor het arrest geen reden was om de
door eiser krachtens die overeenkomst
ingestelde vordering tot betaling van een
honorarium af te wijzen; het arrest, door
op die overweging te steunen om die
vordering af te wijzen, aan die overeenkomst dus geenszins het gevolg toekent
dat zij wettelijk tussen partijen moest
hebben (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek);

overheid, het arrest voormelde artikelen 101 en 114 verkeerd toepast en dan
ook de artikelen 88, 133, 147 van de
Gemeentewet alsmede de artikelen 1134,
1149 en 1794 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
derde onderdeel, de overeenkomst van
16 februari 1972 bepaalt dat de betaling
van een honorarium, o.m. voor de rioleringsontwerpen in de rues SaintFargeau, Maniette, enz ... , « als volgt zal
geschieden : 2,5 pet. van het bestek met
kostenraming op het ogenblik van de
afgifte van het ontwerp... >>; het arrest,
derhalve, door te beslissen dat alles wat
eiser als honorarium vorderde, afhing
van de uitvoering van elk werk van het
programma en door ook te beslissen dat
eiser geen aanspraak kon maken op
enig honorarium voor ontwerpen betreffende werken die de gemeente niet had
doen uitvoeren, niet aanneemt dat krachtens die overeenkomst tussen partijen
een deel van het honorarium verschuldigd was vanaf het ogenblik dat het
ontwerp aan de gemeente werd afgegeven; het aldus de bewoordingen van
die overeenkomst miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) en het aan die
overeenkomst niet de draagwijdte en
gevolgen toekent die zij wettelijk tussen
partijen moest hebben (schending van
artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, artikel 101 van het
Regentsbesluit van 10 februari 1945 op
vierde onderdeel, indien het arrest,
de gemeentelijke comptabiliteit bepaalt met de vaststelling dat eiser de betaling
dat de uitgaven voor werken en leve- van het litigieuze honorarium pas in
ringen voortvloeien uit contracten en 1976 heeft gevorderd, korte tijd v66r de
evenzo uit bestelbons; en krachtens dagvaarding, terwijl de partijen het niet
artikel 114 van hetzelfde besluit het eens waren, zoals blijkt uit de correspon-·
college van burgemeester en schepenen dentie, wil zeggen dat het tijdsverloop
niet mag afzien van de uitgave, wanneer van vier jaar tussen de overeenkomst
deze voortvloeit uit een regelmatig van 16 februari 1972 en die vordering
gesloten contract waarbij de gemeente impliceerde dat eiser stilzwijgend had
zich verbonden heeft; derhalve, als het afgezien van zijn recht op een honoraarrest met de overweging dat de over- rium op grond van die overeenkomst en
eenkomst van 16 februrai 1972 aan eiser niet vaststelt dat dit tijdsverloop niet
een monopolie gaf, wil zeggen dat eiser anders kon worden uitgelegd; het arrest
niet door die
overeenkomst was de artikelen 97 van de Grondwet, 1349,
« belast >> geworden met het maken van
1353 van het Burgerlijk Wetboek
de litigieuze ontwerpen en dat hij schendt, alsmede het algemeen rechtsbederhalve geen aanspraak kon maken op ginsel dat afstand niet kan worden
een honorarium voor het maken van vermoed en enkel kan worden afgeleid
plannen waarvoor hij geen opdracht had uit feiten die voor geen andere uitleggekregen, en de stelliJ:lg-van de verweer- ging vatbaar zijn; in elk geval, als de
ster overneemt dat ,'de eiser, krachtens vaststelling dat het tijdsverloop niet die
de artikelen 101 en 114 van het Regents- draagwijdte heeft, zulks geen reden is
besluit op de gemeentelijke comptabili- opdat het arrest de door eiser krachtens
teit, enkel met het maken van de liti- de overeenkomst van 16 februari 1972
gieuze plans kon worden belast door een ingestelde vordering tot betaling zou
bestelbon van het schepencollege of door afwijzen; het arrest op grond van die
een gelijkwaardige formele akte van die vaststelling die vordering tot betaling af
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te wijzen dus aan die overeenkomst het
gevolg niet toekent dat zij wettelijk
tussen partijen moest hebben (schending
van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het op 16
februari 1972 gesloten aannemingscontract bepaalde dat « de gemeenteraad van Temploux de ondergetekende (thans eiser) heeft belast met
de
studie
van
de
volgende
ontwerpen »;
Overwegende dat de overeenkomst, na vermelding van de
verschillende geplande werken en
van de wijze waarop het honorarium zal worden berekend, bepaalde
dat eiser zich ertoe verbond te
zorgen voor de leiding en het
toezicht op de uit te voeren werken;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat dit contract enkel
ertoe strekte aan eiser het monopolie om het maken van de
ontwerpen voor die werken te
geven, terwijl het hem het recht op
een
honorarium
ontzegde
dat
volgens de overeenkomst afhankelijk zou zijn van de uitvoering van
elk van die werken, aan die overeenkomst een uitlegging geeft die
niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en daaraan niet het
gevolg toekent dat zij wettelijk ·
tussen partijen moest hebben;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
W at het tweede en het vierde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter zijn
beslissing om aan eiser zijn recht op
een honorarium te ontzeggen, niet
heeft doen steunen, enerzijds, op de
bepalingen van de artikelen 101 en
114 van het Regentsbesluit van
10 februari 1945 op de gemeentelijke
comptabiliteit, anderzijds, op eisers
stilzwijgende afstand van dat honorarium;
Dat het middel, in die onderdelen,
voor zover het gegrond is op een
onjuiste uitlegging van het arrest,
feitelijke grondslag mist;

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de overeenkomst van 16 februari 1972 bepaalde
dat eiser 2,5 pet. van het bestek met
kostenraming als honorarium zou
ontvangen, bij de afgifte van het
ontwerp aan de gemeente;
Overwegende dat het arrest, door
te zeggen dat de werkzaamheden
van eiser afhankelijk waren van de
« werkelijke uitvoering » van de
werken en dat hij geen aanspraak
kon maken op een honorarium voor
werken waarvan het ontwerp niet
was uitgevoerd, de bewoordingen
van die overeenkomst miskent en
aan die overeenkomst niet de draagwijdte en de gevolgen toekent die
zij wettelijk tussen partijen moest
hebben;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1149,
1319, 1320, 1322, 1794 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat eiser
geen recht heeft op een vergoeding
wegens winstderving ten gevolge van het
niet-maken van de ontwerpen betreffende de doortrekking van de riolering
in de rue des Rys (punt 5° van het
arrest), op grond dat 1o hijzelf heeft
geweigerd om die ontwerpen op te
maken en 2o hij niet heeft bewezen dat
die werken zouden uitgevoerd zijn en
dat de studies die in 1970 zouden
gemaakt worden aan iemand anders
zouden zijn toevertrouwd, zulks in strijd
met de bepalingen van de overeenkomst,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie voor het hof van beroep te
Luik uitdrukkelijk betoogde dat hij had
geweigerd om de ontwerpen voor de
doortrekking van de riolering in de rue
des Rys te maken, omdat de gemeente
had geweigerd andere, vroeger gemaakte
ontwerpen in ontvangst te nemen en het
honorarium daarvoor niet had willen
betalen; eiser ook nog heeft gezegd « dat
het hier ging om de toepassing van de
exceptio non adimpleti contractus,
aangezien de gemeente haar verbintenis
niet was nagekomen, nl. de betaling van
een onbetwistbaar verschuldigd bedrag
voor de vroegere ontwerpen »; het arrest,
bijgevolg, door aileen maar erop te
wijzen dat eiser « de ontwerpen betref-
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willen maken >>, zonder dat het onder- anders zouden zijn toevertrouwd, zulks
zoekt of die weigering al dan niet een in strijd met de bepalingen van de overtegen de gemeente geldig opgeworpen eenkomst >>, het recht op vergoeding voor
exceptie van niet-uitvoering was, in het die winstderving afhankelijk stelt van
onzekere laat en in elk geval niet een voorwaarde waarvan geen sprake is
voldoende antwoordt op vorenbedoelde in de litigieuze overeenkomst van
conclusie van eiser (schending van 16 februari 1972; het aldus aan die overartikel 97 van de Grondwet);
eenkomst een uitlegging geeft die niet
tweede onderdeel, artikel 1794 van het verenigbaar is met de bewoordingen
Burgerlijk Wetboek het recht van de ervan (schending van de artikelen 1319,
maker van de ontwerpen op vergoeding 1320 en 1322 van het Burgerlijk
voor zijn winstderving afhankelijk stelt Wetboek) en in elk geval daaraan niet de
van de dubbele voorwaarde dat het gevolgen toekent die zij wettelijk tussen
maken van de ontwerpen aan een derde partijen moest hebben (schending van
is toevertrouwd en dat « de werken zijn artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek);
uitgevoerd >>; dat recht op vergoeding indien het arrest, met de vorengegeven
bestaat krachtens artikel 1149 alleen, als overweging, wil ingaan op de stelling
de opdrachtgever eenzijdig afziet van het van verweerster, volgens welke aan eiser
werk, dat aan de maker van de niet was « gevraagd >> dat hij het
ontwerpen was toevertrouwd; bijgevolg antwerp voor de doortrekking van de
het arrest, door te beslissen dat eiser riolering in de rue des Rys zou maken,
geen aanspraak kon maken op vergoe- · ook nog de bewijskracht van de
ding voor zijn winstderving, op grand bewoordingen van de litigieuze overeendat aan vorenvermelde twee voor- komst van 16 februari 1972 miskent en
daaraan
het gevolg wil
waarden niet was voldaan, artikel 1794 evenmin
toekennen dat zij wettelijk tussen
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
derde onderdeel, artikel 1149 van het partijen moest hebben; immers, die
Burgerlijk Wetboek de vergoeding regelmatig door de burgemeester en de
wegens winstderving van een partij gemeentesecretaris ondertekende overdoordat de andere partij haar eigen eenkomst de bewoordingen van het
verbintenissen niet wil nakomen, niet besluit van de gemeenteraad overneemt
afhankelijk stelt van de dubbele voor- waarnaar zij als volgt verwijst « de
waarde dat het maken van de gemeenteraad van Temploux heeft
ontwerpen, waarop de overeenkomst opdracht gegeven >> aan eiser om een
betrekking heeft, a<:~n een derde werd reeks ontwerpen te maken waaronder
toevertrouwd en dat « de werken zijn dat tot doortrekking van de riolering in
uitgevoerd >>; dat recht krachtens de rue des Rys (schending van de artiartikel 1149 aileen bestaat, als een partij kelen 1319, 1320, 1322 en 1134 van het
door haar wanprestatie de andere partij Burgerlijk Wetboek) :
in de onmogelijkheid brengt om de winst
Wat het eerste onderdeel betreft :
te maken die zij bij de uitvoering van
Overwegende dat het hof van
het contract zou betaald hebben; het
arrest, derhalve, door te beslissen dat beroep niet heeft onderzocht, zoals
eiser geen aanspraak kon maken op eiser zulks in zijn conclusie vroeg,
vergoeding voor zijn winstderving, op of
eiser
heeft geweigerd de
grand dat ten deze aan de vorenver- ontwerpen op te maken, doordat de
melde twee voorwaarden niet was gemeente op foutieve wijze de
voldaan, de artikelen 1149 en 1134 van
verbintenissen niet had uitgevoerd
het Burgerlijk Wetboek schendt, ook al
dient te worden aangenomen dat in verband met ontwerpen, die eiser
artikel 1794 van dat wetboek ten deze had gemaakt en waarvan het hononiet van toepassing was, op grand dat rarium niet was betaald;
het arrest niet uitdrukkelijk vaststelt dat
Overwegende dat de beslissing,
de overeenkomst van 16 februari 1972 waarbij een vordering wordt aangeeen aan artikel 1794 onderworpen aanne- nomen zonder dat passend wordt
mingscontract is;
geantwoord op een door de tegenvierde onderdeel, het arrest, door aan partij regelmatig bij conclusie vooreiser zijn vergoeding voor winstderving
te ontzeggen, op grand dat hij niet zou gedragen verweer, niet regelmatig
bewezen hebben « dat de werken zijn met redenen is omkleed;
uitgevoerd en dat de studies die in 1970
Dat het onderdeel gegrond is;
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Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1149,
1319, 1320, 1322, 1794 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat eiser
geen recht heeft op een compensatoire
vergoeding wegens zijn winstderving ten
gevolge van het niet-opmaken van
ontwerpen betreffende de herstelling van
het wegennet (punt 6" van het arrest),
met verwijzing naar de motivering van
de eerste rechter en naar de gronden in
punt 5" van de beslissing, en omdat ze
door geen algemeen beginsel kon
worden gestaafd,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie betreffende punt 6" van de
bestreden beslissing geen gewag maakte
van enige weigering zijnerzijds om de
litigieuze ontwerpen uit te voeren, in
tegenstelling met zijn conclusie betreffende punt 5"; het arrest dus niet,
mutatis mutandis, kon oordelen, dat
eiser, hoewel hij in zijn conclusie heeft
geweigerd de ontwerpen uit te voeren
betreffende de herstelling van het
wegennet, een vergoeding wegens winstderving heeft gevorderd ten gevolge van
het niet-opmaken van die ontwerpen; het
arrest, voor dienaangaande te verwijzen
naar de gronden in punt 5", derhalve de
bewijskracht van de conclusie van eiser
miskent
(schending van de
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek); het arrest, in elk geval, oak al
moet worden aangenomen dat het aldus
mocht verwijzen naar de gronden in
punt 5" om zijn beslissing in punt 6" te
verantwoorden, met de enkele loutere
beslissing dat eiser heeft geweigerd van
de litigieuze ontwerpen op de maken,
terwijl eiser in zijn conclusie uitdrukkelijk aanvoerde dat zijn weigering een
exceptie van niet-uitvoering was, ten
gevolge van het in gebreke blijven van
verweerster, .die conclusie niet beantwoordt en althans niet voldoende beantwoordt (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, artikel 1794 van het
Burgerlijk Wetboek het recht van de
maker van ontwerpen op de vergoeding
van zijn winstderving niet afhankelijk
stelt van de dubbele voorwaarde dat het
maken van de ontwerpen aan een derde
was toevertrouwd en dat « de werken
zijn uitgevoerd »; dat recht op vergoeding bestaat krachtens artikel 1149
aileen, als de opdrachtgever eenzijdig
afziet van het aan de aannemer toevertrouwde werk; bijgevolg, het arrest, door
te verwijzen naar het motief dat ten

deze aan die dubbele voorwaarde niet
was voldaan om aan eiser geen vergoeding toe te kennen voor zijn winstderving, waarvan sprake is in punt 6" van
het arrest, de artikelen 1794 en 1134 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
derde onderdeel, artikel 1149 van het
Burgerlijk Wetboek de vergoeding
wegens winstderving van een partij,
doordat de andere partij haar eigen
verbintenissen niet wil nakomen, niet
afhankelijk stelt van de dubbele voorwaarde dat het maken van de ontwerpen
waarop de overeenkomst betrekking
heeft aan een derde werd toevertrouwd
en dat « de werken zijn uitgevoerd >>; dat
recht krachtens artikel 1149 aileen
bestaat als een partij door haar wanprestatie de andere partij in de onmogelijkheid brengt om de winst te maken die
zij bij de uitvoering van het contract zou
betaald hebben; het arrest, derhalve,
door te verwijzen naar het motief dat
ten deze aan die dubbele voorwaarde
niet was voldaan, om aan eiser geen
vergoeding toe te kennen voor zijn
winstderving waarvan sprake is in punt
6" van het arrest, de artikelen 1149 en
1134 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, als moet worden aangenomen
dat artikel 1794 van het Burgerlijk
Wetboek ten deze niet van toepassing
was op grand dat het arrest niet uitdrukkelijk vaststelt dat de overeenkomst van
16 februari 1972 een aan artikel 1794
onderworpen aannemingscontract was;
vierde onderdeel, het arrest, door aan
eiser zijn vergoeding wegens winstderving te ontzeggen, op grand dat hij zou
bewezen hebben « dat de werken zijn
uitgevoerd en dat de studies, die in 1970
zouden worden gemaakt, aan iemand
anders zouden zijn toevertrouwd, zulks
in strijd met de bepalingen van de overeenkomst », het recht op vergoeding
wegens die winstderving afhankelijk
stelt van een voorwaarde waarvan geen
sprake is in de litigieuze overeenkomst
van 16 februari 1972; het aldus aan die
overeenkomst een uitlegging geeft die
niet verenigbaar is met de bewoordingen
ervan (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en het in elk geval weigert
daaraan de gevolgen toe te kennen die
zij wettelijk tussen partijen moest
hebben (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek); indien het
arrest, met de vorengegeven overweging,
wil ingaan op de stelling van verweerster, volgens welke bij eiser niet was
« besteld » dat hij het antwerp voor de
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doortrekking van de riolering in de rue
des Rys zou maken, de bewijskracht van
de bewoordingen van de litigieuze overeenkomst van 16 februari 1972 miskent
en evenmin daaraan het gevolg wil
toekennen dat zij wettelijk tussen
partijen moest hebben; die regelmatig
door de burgemeester en de gemeentesecretaris
ondertekende
overeenkomst
immers de bewoordingen van het besluit
van de gemeenteraad overneemt, waarnaar zij als volgt verwijst « de gemeenteraad van Tempoux » heeft opdracht
gegeven aan eiser om een reeks
ontwerpen te maken waarvan sprake is
in punt 6~ van de bestreden beslissing
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek);
vijfde onderdeel, het arrest, door met
verwijzing naar de redenen van de
eerste rechter te oordelen dat « hoewel
verweerster van plan was geweest het
wegennet te laten herstellen, haar niet
kan worden verweten dat zij die werken
niet heeft laten uitvoeren, aangezien het
bedrag op de begroting voor de herstelling van het wegennet volledig was
uitgegeven en de begrotingsposten niet
konden worden overschreden » (punt 6
van het vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Namen, d.d. 7 maart
1978), de overeenkomst van 16 februari
1972, die regelmatig door de burgemeester en de gemeentesecretaris was
ondertekend, miskent, de bewoordingen
van het besluit van de gemeenteraad
overneemt en zonder voorbehoud vaststelt dat
de gemeenteraad van
Temploux opdracht heeft gegeven » aan
eiser dat hij een reeks ontwerpen zou
maken, waaronder het ontwerp van de
werken in punt 6" van het arrest, en dat
een deel van het honorarium voor die
ontwerpen betaalbaar was bij de afgifte
van het ontwerp aan de gemeente; het
arrest aldus aan de overeenkomst van
16 februari 1972 een uitlegging geeft die
niet verenigbaar is met de bewoordingen
ervan (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en weigert aan die overeenkomst het gevolg toe te kennen dat zij
wettelijk tussen partijen moest hebben
(schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek);
zesde onderdeel, het arrest, door aan
eiser niet de vergoeding wegens zijn
winstderving te willen toekennen op
grond dat de vordering om vergoeding
door geen enkel algemeen beginsel was
gestaafd, zonder nader te verklaren over

welke algemene beginselen het gaat,
steunt op een duistere en vage reden,
hetgeen gelijkstaat met een gebrek aan
motivering (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eisers conclusie,
waarvan sprake is in het antwoord
op het derde middel, enkel betrekking had op punt 5° van het arrest
en niet op punt 6° getiteld << Herstelling van het wegennet »;
Overwegende dat derhalve het hof
van beroep dienaangaande niet kon
verwijzen naar << de vorenvermelde
gronden » en dat het aldus de
bewijskracht van eisers conclusie
heeft miskend, waarin m.b.t. de
<< herstelling van het wegennet »
geen sprake was van zijn weigering
om die werken uit te voeren;
Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest,
waarin niet is aangegeven om welke
algemene beginselen het gaat,
gesteund is op een onduidelijk
motief, hetgeen gelijkstaat met een
gebrek aan redenen;
Wat het tweede, derde en vierde
onderdeel samen betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 1794 van het Burgerlijk Wethoek, de opdrachtgever het door
hem gesloten aannemingscontract
eenzijdig kan ontbinden, mits hij de
aannemer schadeloos stelt voor het
reeds uitgevoerde werk en alles wat
hij bij die aanneming had kunnen
winnen; dat recht bestaat zelfs
zonder enige contractuele bepaling
dienaangaande en zelfs al is het
maken van de ontwerpen niet aan
een derde toevertrouwd;
Overwegende dat het arrest, door
aan de aannemer niet de vergoeding
voor zijn winstderving te willen
toekennen, op grond dat hij niet zou
bewezen hebben << dat de werken
zijn uitgevoerd en dat de studies die
in 1970 zouden worden gemaakt,
aan iemand anders zouden zijn
toevertrouwd, zulks in strijd met de
bepalingen van de overeenkomst,
het recht op vergoeding afhankelijk
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stelt van voorwaarden waarvan
geen sprake is in de overeenkomst
van 16 februari 1972, aan die overeenkomst een uitlegging geeft die
niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en weigert daaraan de
gevolgen toe te kennen die zij wettelijk tussen partijen moest hebben;
Wat het vijfde onderdeel betreft:
Overwegende dat de gemeenteraad bij de overeenkomst van
16 februari 1972 eiser had belast
met een reeks ontwerpen, onder
meer het antwerp van werken
waarvan sprake is in punt 6° van het
arrest, en dat een deel van het
honorarium voor dat antwerp moest
worden betaald bij de afgifte ervan
aan de gemeente;
Overwegende dat het hof van
beroep, met de overwegingen van de
eerste rechter die het arrest overneemt en die het middel weergeeft,
de bewoordingen van meermaals
bedoelde overeenkomst miskent,
aan die overeenkomst een uitlegging geeft die niet verenigbaar is
met de bewoordingen ervan en
weigert daaraan de gevolgen toe te
kennen die zij wettelijk tussen
partijen moest hebben;

gewag maken van « werken die zouden
worden uitgevoerd binnen de eerstkomende twaalf j aar » en evenmin het
honorarium van eiser afhankelijk stelt
van de uitvoering van de werken binnen
die termijn; het arrest, derhalve, door
aan eiser zijn recht op betaling van een
honorarium om de zoeven vermelde
grand te ontzeggen, aan de overeenkomst van 16 februari 1972 een uitlegging geeft die niet verenigbaar is met de
bewoordingen ervan (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en aan die overeenkomst niet het gevolg toekent dat zij
wettelijk tussen partijen moest hebben
(schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat verweerster een
voor eensluidend verklaard uit·
treksel overlegt uit de tekst van
een besluit van een tijdens de
vergadering van 16 februari 1972
door
de
gemeenteraad
van
Temploux genomen besluit; dat dit
uittreksel, waarop vermeld staat
« wijziging van de tekst », eindigt
met de woorden << wat betreft 1 pet.
van de raming van het algemeen
plan, die raming zal geschieden op
de werken die tijdens de eerstkomende 12 j aar zullen worden uitgevoerd »;
Overwegende
dat
eiser
dat
uittreksel niet van valsheid heeft
beticht;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest, dat de motivering
van het vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Namen d.d. 7 maart
1978 overneemt, aan eiser zijn recht op
de betaling van een honorarium voor het
opmaken van het algemeen voorontwerp
Om die redenen, vernietigt het
van de riolering (punt 7o van het arrest) bestreden arrest, in zoverre het
ontzegt, op grond van dit honorarium uitspraak doet over de punten 3°, 4°,
had moeten berekend zijn naar rato van 5° en 6°; verwerpt de voorziening
« de werken die zouden worden uitgevoerd binnen de eerstkomende twaalf voor het overige; beveelt dat van dit
jaar »; die voorwaarde zou vastgesteld arrest melding zill worden gemaakt
worden bij de beraadslaging van de op de kant van het gedeeltelijk
gemeenteraad d.d. 16 februari 1972, en vernietigde arrest; houdt de kosten
derhalve kon eiser geen aanspraak aan en laat de beslissing daarommaken op een honorarium » voordat de trent aan de feitenrechter over;
werken zouden uitgevoerd worden »,
verwijst de aldus beperkte zaak
terwijl
de
overeenkomst
van naar het Hof van Beroep te Bergen.
16 februari 1972 tussen de partijen en
het erbij gevoegde besluit van de
16 februari 1984 - 1' kamer - Voorgemeenteraad van dezelfde datum geen zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoor-
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zitter - Verslaggever : de h. Kreit welke vennootschappen geregeld worden
Gelijkluidende conclusie van de h. door de wet van de plaats van de maatKrings, procureur-generaal
Advo- schappelijke zetel,
eaten : mrs. Van Ryn en Simont.
doordat het arrest beslist dat de
rechten en plichten van eiseres en van
de certificaathouders beheerst worden
door het Belgisch recht, op grand dat de
kwalificatie van die rechten en plichten
moet geschieden naar Belgisch recht; dat
Nr. 339
die rechten en verplichtingen niet uit het
contractenrecht als zodanig voortvloeien,
doch wel bepaald worden door het
1' KAMER - 17 februari 1984
Belgisch
vennootschappenrecht,
dat
toepasselijk is op de vennootschap; dat
partijen een rechtsfiguur gebruikten, die
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN een zekere gelijkenis vertoont met de
Anglo-Amerikaanse trust; dat dit niet
ARRESTEN - DIRECTE BELASTINGEN belet dat de toepasselijke wet de BelgiBEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE
sche wet is, nu de oorspronkelijke
DIRECTEUR - GEEN CONCLUSIE - ARREST
aandeelhouders, volgens hun in het
VAN HET HOF VAN BEROEP- REDENGEVING.
dossier afgelegde verklaring, doelbewust
Wanneer het hof van beroep uitspraak opteerden voor het oprichten van een
doet over een beroep tegen de beslis- Belgische vennootschap (die « legal
sing van de directeur behoeft het, bij owner >> zou zijn), om te ontsnappen aan
ontstentenis van een daartoe strek- de Nederlandse fiscale wetgeving, en zij
kende conclusie, niet uitdrukkelijk de gevolgen moeten ondergaan van de
vast te stellen dat alle vereisten voor door hen gedane keuze van rechtsvorm,
terwijl, eerste onderdeel, het welisde toepassing van de wetsbepaling die
het toepasselijk verklaart, aanwezig waar aan de rechter staat de rechtsrezijn en evenmin uitdrukkelijk te gels toe te passen op grand waarvan hij
vermelden welke wetsbepaling het op de vordering zal ingaan of ze zal
afwijzen; hij daarbij echter de rechten
toepast (1). (Art. 97 Gw.)
van de verdediging dient te eerbiedigen;
eiseres voor het hof van beroep inriep
(« IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ TARIFA » N.V. dat
de litigieuze transacties zich
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
afspeelden in het domein van het
contractenrecht en het toepasselijk recht
dan ook diende bepaald te worden op
ARREST
grand van de collisieregel inzake
contracten; geen der partijen voor het
(A.R. nr. F 1094 N)
hof van beroep de collisieregel inzake
vennootschappen heeft ingeroepen, zodat
HET HOF;
Gelet op het het arrest, door ambtshalve te beslissen
bestreden arrest, op 8 juni 1982 door dat de rechten en verplichtingen van
het Hof van Beroep te Brussel eiseres en van de certificaathouders niet
uit het contractenrecht als zodanig voortgewezen;
vloeien, doch wel bepaald worden door
Over het middel, afgeleid uit de schen- het vennootschapsrecht, en daaruit,
ding van de artikelen 3 en 1134 van het althans impliciet, af te leiden dat
Burgerlijk Wetboek en 97 van de bedoelde rechten en verplichtingen
Grondwet, van het algemeen beginsel dienen beoordeeld te worden op grand
betreffende de rechten van de verdedi- van de collisieregel inzake vennootging, van de collisieregel volgens welke schappen, zonder dat aan eiseres de
overeenkomsten geregeld worden door gelegenheid werd gegeven de toepassing
de wet waaraan de partijen, volgens de van laatstgenoemde collisieregel te
gegevens van de zaak, hun contractuele betwisten, niet wettelijk verantwoord is
verbintenissen hebben willen onder- (schending van het algemeen beginsel
werpen, en van de collisieregel volgens betreffende de rechten van de verdediging);
tweede onderdeel, de kwalificatie van
(1) Zie Cass., 7 sept. 1966 en 21 maart 1967
(A.C., 1967, 17 en 909); zie Cass., 20 okt. 1976 een bepaald feit of een bepaalde situatie,
(ibid., 1977, 218).
voor de toepassing van de collisieregels,

---------------1
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niet eenvoudig geschiedt volgens het
recht van het forum (« lex fori >>}, doch
volgens autonome regels van internationaal privaatrecht, althans volgens het
recht of de rechtsstelsels waarvan het te
kwalificeren feit of de te kwalificeren
situatie de meest typische kenmerken
vertoont, zodat het arrest, door te
beslissen dat de kwalificatie van de
rechten en plichten van de beheersvennootschap (eiseres) en van de certificaathouders moet geschieden naar Belgisch
recht, hoewel het onder meer vaststelt
dat partijen een rechtsfiguur gebruikten
die een zekere gelijkenis vertoont met
de Anglo-Amerikaanse trust, niet wettelijk verantwoord is (schending van
artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek,
van de collisieregel volgens welke overeenkomsten geregeld worden door de
wet waaraan de partijen, volgens de
gegevens van de zaak, hun contractuele
verbintenissen hebben willen onderwerpen, en van de collisieregel volgens
welke vennootschappen geregeld worden
door de wet van de plaats van de maatschappelijke zetel);
derde onderdeel, eiseres in haar
conclusie inriep dat de transacties, waarvoor het toepasselijke recht diende nagegaan te worden, uiteenvielen in drie
groepen, namelijk, ten eerste, de juridische verhouding tussen de aandeelhouders-oprichters van de vennootschap
Tarifa Playa, societe anonyme, en
eiseres, ten tweede, de juridische verhouding tussen eiseres en de certificaathouders en, ten derde, de transactie van
verkoop van aandelen tussen de aandeelhouders-oprichters en de certificaathouders; al deze transacties zich afspeelden
in het domein van het zuivere contractenrecht; het toepasselijk recht aldus
diende te worden nagegaan op grond
van diverse indicien; zodat het arrest,
door de toepasselijke wet uitsluitend na
te gaan op grond van de rechten en
plichten van de beheersvennootschap en
van de certificaathouders, zonder met
een woord te reppen over de incidentie
van de juridische verhouding tussen
de aandeelhouders-oprichters van de
vennootschap Tarifa Playa, societe
anonyme, en eiseres, noch over de transactie van verkoop van aandelen tussen
de aandeelhouders-oprichters en de certificaathouders, niet antwoordt op het
regelmatig bij conclusie ingeroepen
middel, en aldus niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

vierde onderdeel, het arrest vaststelt :
dat eiseres belast werd met het plaatsen
van certificaten; dat uit de notulen van
een vergadering van de aandeelhouders
van Tarifa Playa, societe anonyme, van
18 november 1966 en uit de prospectus,
later uitgegeven door eiseres, voortvloeit
dat honderd niet inwisselbare certificaten aan toonder zouden worden uitgegeven, vertegenwoordigend per certificaat een aandeel in de vennootschap
Tarifa Playa, societe anonyme; dat het
bestuur van eiseres zich op grond van de
administratieovereenkomst het stemrecht voorbehield op de aandelen van
Tarifa Playa, societe anonyme; uit deze
vaststelling blijkt dat niet het op eiseres toepasselijke vennootschappenrecht,
maar wel verschi!lende overeenkomsten,
gesloten tussen eiseres Tarifa Playa, societe anonyme, de aandeelhouders van
Tarifa Playa, societe anonyme, en de inschrijvers op de certificaten, de rechtsverhoudingen tussen eiseres en de certificaathouders beheersen; zodat het
arrest, door te beslissen dat de rechten
en verplichtingen van eiseres en van de
certificaathouders niet uit het contractenrecht als zodanig voortvloeien, doch
wel bepaald worden door het Belgisch
vennootschappenrecht, dat toepasselijk
is op eiseres, de verbindende kracht van
de tussen de verschillende partijen
gesloten overeenkomst miskent (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek); het arrest, althans, uit de door
het hof van beroep vastgestelde feiten
niet wettig kon afleiden dat de
genoemde rechten en verplichtingen niet
uit het contractenrecht als zodanig voortvloeien, doch wel bepaald worden door
het op eiseres toepasselijke vennootschappenrecht (schending van artikel 3
van het Burgerlijk Wetboek, van de collisieregel volgens welke overeenkomsten
geregeld worden door de wet waaraan de
partijen, volgens de gegevens van de
zaak, hun contractuele verbintenissen
hebben willen onderwerpen en van de
collisieregel volgens welke vennootschappen geregeld worden door de wet
van de plaats van de maatschappelijke
zetel} :

W at het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing laat steunen, niet aileen
op de in het middel aangehaalde
consideransen, maar bovendien op
de navolgende overwegingen : « dat
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de belastbare grondslag nauw valle nominale waarden werden
samenhangt met de kwalificatie van geboekt (zij het met de vermelding :
de rechten van (eiseres), de certifi- aandelen in administratie); dat de
caathouders en de oorspronkelijke administratievoorwaarden uitdrukaandeelhouders van Tarifa Playa; kelijk vermelden dat het administradat het fiscaal probleem hoofdzake- tiekantoor
(eiseres)
eerst
de
lijk gerezen is doordat de koers van aandelen Tarifa Playa in eigendom
uitgifte van de certificaten hager aanvaardt en eropvolgend certifiwas dan de nominale waarde van de caten uitreikt (artikel 2); dat een
aandelen Tarifa Playa, zodat de vertegenwoordiger van de belastingadministratie meende hierin een in plichtige
in
een
brief
van
hoofde van de emitterende vennoot- 13 augustus 1969 uitdrukkelijk
schap belastbare winst te kunnen toegaf dat de aandelen Tarifa Playa
ontdekken; dat (eiseres) harerzijds verkocht
waren
aan
{eiseres)
de mening verdedigde dat de gelden, (stuk 103); dat deze gegevens onverdie zij ontving van de intekenaars enigbaar zijn met de rechtsfiguur
op de certificaten, geld was dat zij van het houden van aandelen als
hield voor rekening van derden en louter beheersvennootschap {zie
dat aan de oorspronkelijke aandeel- hierover : Cardyn, Le regime fiscal
houders van Tarifa Playa moest des fonds de placement en Belgique,
worden doorgestort; dat (eiseres) Revue fiscale
1955, 199); dat
meent dat het certificeringsproces (eiseres) de certificaten uitgaf voor
in twee fasen geschiedde : 1o depot eigen rekening en in eigen naam;
door de oorspronkelijke aandeelhou- dat niet bewezen is dat enige
ders van de aandelen Tarifa in het verplichting berustte op (eiseres)
administratiekantoor (eiseres) en al
dan niet gelijktijdig daarmee, 2o ver- een ander bedrag te betalen dan
koop en levering door het adminis- die laatstgenoemde bedragen; dat
tratiekantoor van even zovele certi- (eiseres) ertoe verplicht was te
ficaten aan degenen die zich daar- bewij zen welke de overeenkomst
voor hadden ingeschreven; dat was tussen haar en de oorspronkedergelijke verrichting mogelijk zou lijke aandeelhouders; dat het een
geweest zijn naar Belgisch recht "petitio principii" is te stellen, zoals
(zie hierover : Renauld J. "A propos (eiseres) het doet, dat de bedragen
des investment trusts", R.P.S., 1955, betaald door de certificaathouders,
172); dat zij echter vreemd is aan noodzakelijk de weerspiegeling zijn
hetgeen in werkelijkheid werd van de bedragen die door de Belgigedaan; dat vooreerst (eiseres) werd sche vennootschap verschuldigd
opgericht onder vorm van een waren aan de oorspronkelijke
naamloze vennootschap, waarvan aandeelhouders; dat de notulen van
het statutair doel zeer ruim werd de voorbereidende vergadering van
gesteld en niet beperkend tot 18 november 1966 alleen de weerbeheersactiviteiten; dat de uitgifte- gave zijn van een werkschema,
prospectus uitdrukkelijk verklaart bestemd om de goedkopere fiscale
dat de prijs van een certificaat : weg te kunnen bewandelen, doch
" bedraagt bij uitgifte fl. 5.000 en de geen afdoend bewijs zijn van een
tegenwaarde vertegenwoordigt van rechtmatige verbintenis van de
1 pet. van het gehele vermogen der Belgische vennootschap; dat dit des
vennootschap; aldus bij eerste plaat-2 te meer klemt nu de schuld (andere
sing, de tegenwaarde van 60.000 m dan deze voor de nominale waarde
plus 1 pet. van de aanwezige van de aandelen) slechts zou
kontanten "; dat op de jaarrekening ontstaan zijn doordat de oorspronde aandelen van Tarifa Playa niet kelijke aandeelhouders een onwetvoldoende onderscheiden werden tige prijsbewimpeling poogden door
van het eigen vermogen van de te voeren in Spanje en hieraan een
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Over het tweede middel, afgeleid uit
die moest toelaten de in Belgie de schending van de artikelen 47, § 1,
gerealiseerde meerwinst aan te 101, 132 van het Wetboek van de Inkomzuiveren en belastingvrij over te stenbelastingen en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de admimaken aan een door hen gecontroleerde Spaanse vennootschap of aan nistratie terecht toepassing heeft
andere onbekend gebleven derden >>; gemaakt van artikel 132 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
Overwegende dat het arrest aldus, op grand dat de werkelijke genieter van
zonder wegens miskenning van de de inkomsten verborgen werd gehouden,
bewij skracht van conclusies te
terwijl, eerste onderdeel, artikel 132
worden aangevochten, de stelling van het Wetboek van de Inkomstenbelasvan
eiseres
samenvat,
voorts tingen, zoals het ten deze toepasselijk is,
oordeelt dat de bedoelde rechtsfi- bepaalt dat een bijzondere aanvullende
guur ook naar Belgisch recht kan aanslag wordt gevestigd over de sommen
bestaan, maar niettemin de stelling en beloningen die ingevolge de arti47, § 1, en 101 in de belastbare
van eiseres verwerpt omdat de door kelen
grondslag zijn opgenomen; artikel 47, § 1,
haar voorgehouden feiten niet met slechts toepasselijk is op de lasten
de werkelijkheid overeenstemmen; bestaande uit commissies, makelaarsdat het arrest zodoende de beslis- lonen, handels- of andere ristorno's,
sing laat steunen op zelfstandige vakantiegelden, erelonen, toevallige of
redenen welke niet worden aange- niet toevallige gratificaties en enigerlei
andere vergeldingen, met uitzondering
vochten;
van die bedoeld in artikel 45, 3";
Dat de onderdelen niet tot artikel 47, § 1, daarentegen niet toepassecassatie kunnen leiden en mitsdien lijk is op de uitgaven die bijvoorbeeld
wegens gebrek aan belang niet gedaan worden om titels of andere
ontvankelijk zijn;
goederen aan te kopen; het arrest niet
vaststelt dat de uitgaven waarop een
Wat het derde onderdeel betreft:
bijzondere aanvullende aanslag werd
Overwegende dat uit het antwoord geheven, behoren tot een van de in
op het eerste en het tweede onder- artikel 47, § 1, genoemde categorieen;
dee! blijkt dat het arrest de in het zodat het arrest, in zoverre het de
onderdeel bedoelde rechtsbetrek- toepassing van artikel 132 zou gegrond
kingen onderzoekt, maar anders hebben op de toepasselijkheid van
beoordeelt dan eiseres; dat het artikel 47, § 1, niet regelmatig gemotiis (schending van artikel 97 van de
zodoende op het verweer van veerd
Grondwet), althans niet wettelijk veranteiseres antwoordt;
woord is, nu het niet alle elementen
Dat het onderdeel feitelijke grand- vaststelt die de bijzondere aanvullende
aanslag wettelijk verantwoorden (scherrslag mist;
ding van de artikelen 47, § 1, en 132 van
Wat het vierde onderdeel betreft : het W etboek van de InkomstenbelasOverwegende dat uit het antwoord tingen);
tweede onderdeel, artikel 132 van het
op het eerste en het tweede onderdee! blijkt dat het arrest de ter za- Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
ke zijnde rechtsbetrekkingen niet zoals het ten deze toepasselijk is, bepaalt
dat een bijzondere aanvullende aanslag
aileen uit oogpunt van vennoot- wordt
gevestigd over de sommen en
schappenrecht,
maar
ook
uit beloningen
die ingevolge de artikelen 47,
oogpunt van contracten onderzoekt; § 1, en 101 in de belastbare grondslag
dat, nu de rechters aan de overeen- zijn opgenomen; artikel 101 slechts
komsten waarvan zij het bestaan toepasselijk is op andere Belgische
vaststellen, de gevolgen verbinden handelsvennootschappen dan op aandie voortvloeien uit de uitlegging die delen; artikel 101 daarentegen niet
zij aan die overeenkomsten geven, toepasselijk is op onder meer naamloze
het arrest de verbindende kracht vennootschappen, zoals eiseres; zodat het
arrest, in zoverre het de toepassing van
daarvan niet miskent;
artikel 132 zou gegrond hebben op de
Dat het onderdeel niet kan toepasselijkheid van artikel 101, niet
worden aangenomen;
wettelijk verantwoord is (schending van

- 765 de artikelen 101 en 132 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen) :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat het
toepassing maakt van artikel 132
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het voor de
betrokken belastingjaren luidde, op
een naamloze vennootschap, die
bedrijfsuitgaven van een andere
vennootschap, welke zij niet zelf
verschuldigd was, heeft gedaan en
dat deze uitgaven niet bestemd
waren om de litigieuze aandelen
aan te kopen, terwijl zij de werkelijke genieter van die bedragen
verborgen heeft gehouden;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 februari 1984 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Soetae:h Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys-Bouuaert, Tournicourt en Lemmens, Brussel.

Nr. 340
1'

KAMER -

17 februari 1984

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter
artikel 97 van de Grondwet niet 1° INKOMSTENBELASTINGEN - BELASTINGHEFFING - AANSLAG VAN AMBTSschendt, noch enige andere wetsbeWEGE - WILLEKEURIGE VESTIGING VAN DE
paling, door de enkele omstandigBELASTBARE GRONDSLAG - VERNIETIGING
heid dat hij, bij ontstentenis van
VAN DE AANSLAG DOOR HET HOF VAN
een daartoe strekkende conclusie,
BEROEP - VEREISTE.
niet alle elementen vermeldt die de
toepassing van enige wetsbepaling 2° INKOMSTENBELASTINGEN - BEverantwoorden;
LASTINGHEFFING - AANSLAG VAN AMBTSWEGE ONTHEFFING OVERBELASTING
Dat het hof van beroep, wanneer
WEGENS MATERIELE VERGISSING - W.I.B.,
het uitspraak doet over een beroep
VERNIETIGING VAN DE
ART. 277, § 1 tegen de beslissing van de directeur,
AANSLAG - ONWETTIGE BESLISSING.
niet verplicht is uitdrukkelijk vast
te stellen dat alle vereisten voor de 3° INKOMSTENBELASTINGEN - BEtoepassing van de wetsbepaling die
LASTINGHEFFING
ONTHEFFING
het toepasselijk verklaart, aanwezig
TERUGBETALING VAN DE OVERBELASTING zijn en alleen over die vereisten
W.I.B., ARTT. 277, § 1, EN 309, 3°- TOEKENNING
nadere redenen moet geven, waarVAN « MORATORIUMINTEREST " - ONWETTIGE BESLISSING.
over een partij heeft geconcludeerd;
dat het hof van beroep evenmin
Wanneer het hof van beroep van
verplicht
is
uitdrukkelijk
te 1o oordeel
is dat een ambtshalve gevesvermelden welk artikel van het
tigde
aanslag
wegens
willekeur ·
wetboek of van de wet het toepast;
onwettig is, maar de belastingplichtige
het juiste bedrag van zijn inkomsten
Dat het onderdeel niet kan
niet kan bewijzen, mag het die
worden aangenomen;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit geen enkele
considerans van het arrest blijkt dat
het
toepassing
maakt
van
artikel 101 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

aanslag niet verbeteren en dient het
die te vernietigen; die regel is evenwel
enkel toepasselijk wanneer de geldigheid van een litigieuze aanslag ter
beoordeling staat van het hof van
beroep nadat daartegen een ontvanke-·
lijk bezwaar is ingediend (1). (Artt. 256
en 257 W.I.B.)

(1) Zie Cass., 3 en 17 me1 1973 (A.C., 1973,
840, 904).
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766 2o De beslissing over een betwisting
Dat verweerder bij conclusie voor
inzake een overbelasting als bedoeld het hof van beroep het eerste punt
in art. 277, § 1, W.I.B., waarbij wordt van de beslissing van de directeur
vastgesteld dat de litigieuze aanslag uitdrukkelijk uitsloot uit de door
een materiele vergissing bevatte, in de hem nog voor het hof van beroep
zin van die wetsbepaling, is onwettig
wanneer zij zich niet beperkt tot het gebrachte betwistingen;
verlenen van ontheffing van de overbeOverwegende dat het arrest vastJasting, maar die aanslag volledig stelt dat verweerder voor het hof
vernietigt, op grond dat deze bij de van beroep « uitdrukkelijk zijn
ambtshalve vestiging willekeurig was betwisting beperkt tot het tweede
geschied (2).
deel van de beslissing », dit is de
3° Geen « moratoriuminterest » wordt beslissing van de directeur binnen
toegekend bij terugbetaling van over- het kader van artikel 277;
belasting, bedoeld in art. 277, § 1,
Overwegende dat het arrest de
W.I.B., wanneer deze van ambtswege beslissing van de directeur op
is geschied, na het verstrijken van de punt 2 wijzigt en beslist dat de ingetermijnen van bezwaar en beroep (3). roepen regel duidelijk een materiiHe
(Art. 309, 3°, W.I.B.)
vergissing in de zin van artikel 277
uitmaakt; dat deze beslissing niet
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
wordt aangevochten door de voorzieT. VAN LANGENHOVE)
ning;
Overwegende dat de voorziening
ARREST
gericht is tegen twee beslissingen
van het hof van beroep, te weten :
(A.R. nr. F 1098 N)
1o dat de aanslag voor het aanslagjaar 1974 teniet wordt gedaan en
HET HOF;
Gelet op het zo dat de voor beide aanslagjaren
bestreden arrest, op 25 juni 1982 terug te betalen teveel gei:nde
door het Hof van Beroep te Gent sommen moeten worden verhoogd
gewezen;
met de moratoire interest;
Overwegende dat de betwisting
Over het eerste middel, afgeleid uit de
betrekking heeft op de ten name
schending van artikel 277, § 1, van het
van verweerder gevestigde aan- Wetboek
van de Inkomstenbelastingen,
slagen in de personenbelasting
doordat
arrest, na te hebben vasten aanvullende gemeentebelasting gesteld dathet
de aanslag voor het aanslagvoor de aanslagjaren 1974 en 1975; jaar 1974 aangetast was door een
Overwegende dat de directeur der materiele vergissing in de zin van
belastingen oordeelde : 1o dat het artikel 277, § 1, van het Wetboek van de
door verweerder ingediende be- Inkomstenbelastingen, deze aanslag
zwaarschrift betreffende beide j aren volledig tenietdoet wegens willekeuriglaattijdig was in het kader van heid daar hij ambtshalve werd gevestigd,
terwijl het hof van beroep overeenartikel 272 van het Wetboek van de
komstig
voormelde wetsbepaling een
Inkomstenbelastingen en 2° dat de aanslag enkel
vermag te ontlasten in de
verweerder ook geen beroep kon mate dat hij is aangetast door een matedoen
op
de
bepalingen van riele vergissing, dubbele belasting of
artikel 277, § 1, van dat wetboek, overbelasting blijkend uit nieuwe
omdat de door verweerder, in zijn bescheiden of feiten :
laattijdig ingediende bezwaarschrift
ingeroepen reden geen « materiiHe
Overwegende dat, wanneer het
vergissing » uitmaakte;
hof van beroep van oordeel is dat
-----------------! een ambtshalve gevestigde aanslag
(2) Zie Cass., 16 jan. 1980 (A. C., 1979-80, wegens willekeur onwettig is, het
nr. 294).
die aanslag, wanneer de belastingplichtige het juiste bedrag van zijn
(3) Zie Cass., 28 nov 1979 (A. C., 1979_80
nr 206).
' , inkomsten niet kan bewijzen, niet
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mag verbeteren, maar hem dient te
vernietigen; dat deze regel nochtans
alleen geldt wanneer de geldigheid
van een aanslag aan het hof van
beroep is onderworpen, nadat de
betwiste aanslag het voorwerp van
een ontvankelijk bezwaarschrift is
geweest;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, doch enkel in
zoverre : a) het arrest voor het
aanslagjaar 1974 de aanslag tenietdoet op andere punten dan de materiele vergissing waardoor « een
bedrag van 240.000 frank bruto werd
begrepen als " inkomsten vennoot :
wedde "; b) het arrest interest
Overwegende dat de evenver- . toekent; beveelt dat melding van dit
melde regel niet geldt wanneer het arrest zal worden gemaakt op de
hof van beroep kennis neemt, zoals kant van het gedeeltelijk vernieten deze, van een betwisting nopens tigde arrest; houdt de kosten aan en
een overbelasting, door de adminis- laat de beslissing daaromtrent aan
tratie vastgesteld of door de belas- de feitenrechter over; verwijst de
tingschuldige op een of andere aldus beperkte zaak naar het Hof
wijze, zij het door een onregelmatig van Beroep te Antwerpen.
bezwaarschrift, bekendgemaakt, en
17 februari 1984 - 1• kamer - Voordie voortvloeit uit materii:He vergissingen, uit dubbele belasting, of die zitter en verslaggever : de h. Janssens,
Gelijkluidende
blijkt uit afdoende bevonden nieuwe afdelingsvaarzitter
conclusie van mevr. Liekendael, advabescheiden of feiten waarvan het caat-generaal.
laattijdig overleggen of inroepen
door de belastingplichtige wordt
verantwoord door wettige redenen;
Dat het middel gegrond is;
Over bet tweede middel, afgeleid uit Nr. 341
de schending van artikel 309 van het
Wetbaek van de Inkamstenbelastingen,
1• KAMER - 17 februari 1984
doordat het arrest, na de antlasting te
hebben bevalen ap grand van artikel 277,
§ 1, van het Wetbaek van de Inkamstenbelastingen, de terugbetaling beveelt van 1° VOORZIENING IN CASSATIE
PERSONEN BEVOEGD OM Z!CH IN CASSATIE
alle ap grand van de litigieuze aanslagen
TE VOORZIEN - BURGERLIJKE ZAKEN (aanslagjaren 1974 en 1975) gei:nde,
ElSER, GEEN PARTIJ IN DE BESTREDEN
respectievelijk teveel gei:nde sammen,
BESLJSSING - NIET ONTVANKELIJKE VOOR·
met de maratoriuminteresten,
ZIENING.

terwifl artikel 309, eerste lid, 3", van
het Wetbaek van de Inkamstenbelastingen uitdrukkelijk vaarschrijft dat
geen interest wardt taegekend bij terugbetaling van averbelastingen als bedaeld
bij artikel 277, §§ 1 en 2, van hetzelfde
wetbaek, die na het verstrijken van de
termijnen van bezwaar en beraep van
ambtswege geschiedt :

2° DESKUNDIGENONDERZOEK
AFLOOP VAN DE VERRICHTJNGEN- KENNISGEVING VAN DE BEVINDJNGEN AAN DE
PARTIJEN - GEEN OPMERKINGEN VAN DIE
PARTIJEN - GEVOLG.

1" Niet ontvankelijk is de voorziening in

cassatie van een eiser, wanneer deze
geen partij is in de bestreden beslissing (1).

Overwegende dat het enkel bij
toepassing van artikel 277, § 1, is
dat aan verweerder ontheffing werd
{1) Cass., 6 nov. 1974 {A.C., 1975, 312); zie
verleend voor de aanslagjaren 1974 Cass.,
25 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 139).
en 1975; dat in zulk geval, met
I.e. is het gedinginleidend exploot door de
toepassing van artikel 309, 3", geen verweerder in cassatie aan de Belgische Staat
bet~kend op 5 oktober 1978. Na de inwerkinginterest wordt toegekend;

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

Dat het middel gegrond is;

{Zie vervolg nota volgende biz.)
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2" Wanneer de deskundige na afloop van

kel 1097 van het Gerechtelijk Wet-

overeenkomstig hoek, van de exceptie van nietde
verrichtingen,
art. 978 Ger. W., kennis geeft van zijn ontvankelijkheid bij gerechtsbrief
bevindingen aan de partijen, heeft het kennis heeft gegeven aan de advofeit dat die partijen of een van hen caat van de eisers;
aan de deskundige geen opmerkingen
Overwegende dat tweede eiser,
hebben gemaakt, niet tot gevolg dat zij
niet meer gerechtigd zijn hun het Vlaams Gewest, geen partij was
bezwaren tegen het deskundigenver- voor de feitenrechters en niet
slag aan de beoordeling van de rechter aanvoert na het bestreden vonnis in
te onderwerpen.
de rechten en plichten van de Belgi(BELGISCHE STAAT
STAATSSECRETARIS
VOOR LANDBOUW, HET VLAAMS GEWEST
T. DE POTTER)
ARREST

sche Staat te zijn getreden;
Dat de voorziening van het
Vlaams Gewest niet ontvankelijk is;
II. W at de voorziening van de
Belgische Staat betreft :

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 6, lid 1, van het EuroHET HOF;
Gelet op het pees Verdrag tot Bescherming van de
bestreden vonnis, op 23 maart 1982 Rechten van de Mens en de Fundamenin hoger beroep gewezen door de tele Vrijheden, ondertekend te Rome op
Rechtbank van Eerste Aanleg te 4 november 1950 en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, en van het algeKortrijk;
meen rechtsbeginsel betreffende het
I. W at de voorziening van het recht van de verdediging,
doordat het bestreden vonnis het
Vlaams Gewest betreft :
hoger beroep van eerste eiser ongegrond
Over
de
niet-ontvankelijkheid verklaart, op grond : dat eerste eiser
door het openbaar ministerie opge- stelt dat de eerste rechter hem ten
worpen tegen de voorziening van onrechte veroordeeld heeft tot een
hogere schadevergoeding dan 110.900
tweede eiser :
Overwegende dat het openbaar frank; dat, volgens eerste eiser, de
kosten van herzaai slechts 8.600 frank
ministerie,
overeenkomstig
arti- kunnen bedragen, terwijl de eerste
rechter daarvoor ten onrechte een
. {Vervolg nota van vorige biz.)
bedrag van 38.339 frank heeft toegekend;
dat eerste eiser verder stelt dat de eerste
.reding van de bijzondere wet tot Hervorming rechter ten onrechte een vergoeding
der lnstellingen van 8 aug. 1980, bleef de
Belgische Staat bij de zaak betrokken en werd heeft toegekend voor structuurschade en
mindere opbrengst gedurende twee jaren
hij door het bestreden vonnis veroordeeld. In
dat vonnis wordt geen melding gemaakt van en dat hij in zeer hoge mate het bedrag
het Vlaams Gewest en evenmin van voren van het gebruiksverlies en de vergoeding
voor het herplaatsen van de afsluiting
bedoelde wet van 8 aug. 1980.
In zijn verzoekschrift tot cassatie zegt het heeft overschat; dat het ter zake vastVlaams Gewest i.v.m. de ontvankelijkheid van staat dat op het verslag van de deskunhet cassatieberoep, dat het dit heeft ingesteld dige, gedagtekend op 6 mei 1980, door
voor het geval dat het Hof zou oordelen dat geen enkele van de partijen opmer<< het Gewest wegens de staatshervorming van
kingen werden gemaakt; dat dit verslag
1980 in de rechten en verplichtingen van de
aan
alle partijen in prelectuur opgeBelgische Staat is getreden ».
stuurd werd, met verzoek aan- of opmerDaarover doet het geannoteerde arrest geen
uitspraak. Het beperkt zich tot de vaststelling, kingen binnen de maand te laten geworenerzijds, dat het Vlaams Gewest voor de den; dat, nu ten deze eerste eiser, zonder
aannemelijke reden zijn aan- of opmerfeitenrechter geen partij was in het geding de bestreden beslissing is gewezen in zake de kingen op het voorverslag niet heeft !aBelgische . Staat, oorspronkelijke verweerder, ten gelden of laten kennen binnen de reeiser in hoger beroep, tegen de oorspronke- delijke termijn van een maand door de
lijke eiser, gedaagde in hoger beroep - en, deskundige vooropgesteld, alle latere opanderzijds, dat het Vlaams Gewest niet
amwoert dat het na het bestreden vonnis in de merkingen laattijdig zijn,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 978
rechten en verplichtingen van de Belgische
Staat is getreden.
van het Gerechtelijk Wetboek krachtens
(A.R. nr. 3950)
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hetwelk de deskundigen, na verloop van
de verrichtingen, aan de partijen kennis
geven van hun bevindingen en de opmerkingen van deze partijen aantekenen,
geenszins inhoudt dat de partijen die
aan de deskundigen geen opmerkingen
hebben meegedeeld, niet meer gerechtigd zouden zijn hun opmerkingen later
voor de rechtbank te laten gelden en dat
deze opmerkingen wegens laattijdigheid
zouden moeten afgewezen worden; zodat
het bestreden vonnis, in de mate dat het
de voor de rechtbank door eerste eiser
ingeroepen middelen afwijst omdat het
laattijdige opmerkingen op het voorverslag van de deskundige zou betreffen,
a an bovenvermeld artikel 97 8 van het
Gerechtelijk Wetboek een inhoud en
draagwijdte toekent die het niet heeft,
derhalve deze wetsbepaling schendt;
tweede onderdeel, eerste eiser, op
grand van het ten deze toepasselijke
artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
alsmede op grond van het algemeen
beginsel betreffende de rechten van de
verdediging, recht heeft op een eerlijke
behandeling van zijn zaak; een eerlijke
behandeling inhoudt dat elke partij in de
gelegenheid
is
de
middelen
en
aanspraken van de tegenpartij voor de
rechter te betwisten; deze mogelijkheid
van tegenspraak, voor de rechter, onverkort moet gelden, ook als de tegenpartij
uitsluitend steunt op de vaststellingen
van een deskundige; aan deze mogelijkheid geen afbreuk kan gedaan worden
door het feit dat een partij die tegenspraak voordien n \et gevoerd he eft voor
de deskundige, die trouwens - in tegenstelling tot de rechter - geen enkele
beslissingsmacht in verband met de
wederzijdse aanspraken en middelen
heeft; zodat het bestreden vonnis, dat
aan eerste eiser de mogelijkheid ontzegt
om nog middelen te formuleren die door
het vonnis beschouwd worden als opmerkingen op het verslag van de deskundige, aan eerste eiser een eerlijke behandeling van zijn zaak ontzegt en derhalve
niet wettig verantwoord is (schending
van artikel 6, lid 1, van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende het recht van
de verdediging) :

hebben aangehaald en nate hebben
vastgesteld dat op het verslag van
de deskundige door geen enkele van de
partijen opmerkingen werden gemaakt,
hoewel dit verslag aan alle partijen
in prelectuur werd opgestuurd met
verzoek hun aan- of opmerkingen
binnen de maand te laten geworden,
beslist : « Nu ten deze huidige eiser
zonder aannemelijke reden zijn aanof opmerkingen op het voorverslag
niet heeft laten gelden of laten
kennen binnen de redelijke termijn
van een maand door de deskundige
vooropgesteld,
zijn
alle
latere
opmerkingen laattijdig »;
Overwegende dat de rechter
oordeelt in feite of hij voldoende
voorgelicht is door de expertise en
de andere gegevens van de zaak om
de na het deskundigenverslag geopperde bezwaren te beoordelen;
Overwegende dat de omstandigheid dat een partij geen opmerkingen aan de deskundige heeft
doen kennen, niet tot gevolg heeft
dat
zij
voortaan
niet
meer
gerechtigd is haar bezwaren tegen
het deskundigenverslag aan de
beoordeling van de rechters te
onderwerpen;
Overwegende dat het vonnis, dat
uit de hierboven weergegeven vaststellingen afleidt dat alle latere
opmerkingen laattijdig zijn, zijn
beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening van het Vlaams Gewest;
vernietigt het bestreden vonnis;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar de
Overwegende dat het vonnis, na Rechtbank van Eerste Aanleg te
de grieven die eiser tegen het . leper, zitting houdende in hoger
beroepen
vonnis
aanvoert,
te beroep.
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1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat : mr. De
Gryse.
17 februari 1984 -

gedaan zolang de inschrijving op de
kant van de overschrijving van de
bedoelde akten niet is verricht; de
exceptie van niet-inschrijving heeft
geen doe] meer en kan geen effect
meer sorteren wanneer de vordering
reeds definitief is afgewezen in laatste
aanleg. (Art. 3 Hypotheekwet.)

(OZDEMIR, BALABAN T. FRANCOIS E.A.)

Nr. 342

ARREST

1'

KAMER -

17 februari 1984

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
RECHTEN VOORTVLOEIENDE UIT AAN
OVERSCHRIJVING ONDERWORPEN AKTEN VORDERING TOT VERNIETIGING OF TOT
HERROEPING VAN DIE RECHTEN- ONTVANVEREISTE
KELIJKE
VORDERING
INSCHRIJVING OP DE KANT - HYPOTHEEKWET, ART. 3 - DOEL VAN DIE BEPALING.

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
RECHTEN VOORTVLOEIENDE UIT AAN
OVERSCHRIJVING ONDERWORPEN AKTEN VORDERING TOT VERNIETIGING OF TOT
HERROEPING
VAN
DIE
RECHTEN
INSTELLEN VAN DE RECHTSVORDERING ONTBREKEN VAN INSCHRIJVING OP DE KANT
- HYPOTHEEKWET, ART. 3 - GEVOLG.

1• De « inschrijving

» van de vordering
strekkende tot vernietiging of tot
herroeping van rechten voortvloeiende
uit akten, aan overschrijving onderworpen, op de kant der overschrijving
van de titel van verkrijging waarvan
de vernietiging of de herroeping gevorderd wordt en, in voorkomend geval,
op de kant der overschrijving van de
laatst overgeschreven titel, is bij art. 3
Hypotheekwet voorgeschreven om
derden in kennis te stellen van de
mogelijke vernietiging van bepaalde
rechten voortvloeiende uit de betrokken akten. (Art. 3 Hypotheekwet.)

2• Het ontbreken van de bij art. 3 Hypotheekwet voorgeschreven « inschrijving » op de kant kan voor de reeds
ingestelde rechtsvordering alleen tot
gevolg hebben dat over de vordering
strekkende tot vernietiging of tot
herroeping van rechten voortvloeiende
uit aan overschrijving onderworpen
akten geen uitspraak mag worden

(A.R. nr. 3954)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 19 mei 1982
door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 3 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben, bij wijze van verwijzing naar
het beroepen vonnis wat betreft de doelstellingen van de respectieve hoofdvorderingen en tegenvorderingen, dat de inleidende dagvaarding ertoe strekte : « in
hoofdorde te horen zeggen voor recht dat
(de verweerders sub 1) aan (de eisers)
verkocht hebben : het volledig onroerend
goed gelegen te Genk, tweede afdeling,
artikel 6231, zijnde een woon- en
handelshuis gelegen E. Van Dorenlaan,
ingevolge akte verleden voor notaris
Lenaerts, te Genk, van 2 maart 1973, met
voorbehoud, voor zover de verweerders
de ganse oppervlakte van 11 a 48 ca niet
meer kunnen garanderen, alsmede te
horen zeggen voor recht dat de verweerders sub 2 en 3 geen eigendomsrechten
hebben op voornoemd perceel; subsidiairlijk de verweerders te horen veroordelen
tot betaling van een schadevergoeding
van 4 miljoen frank, meer de gerechtelijke interesten en kosten », en zonder te
betwisten, zoals de eisers het in hun
conclusie vermeldden, dat de vordering
niet was ingeschreven in de rand van de
overschrijving van de titel, door bevestiging van het beroepen vonnis de vorderingen ontvankelijk verklaart en ten
grande beslecht;
terwijl, krachtens artikel 3 van de
Hypotheekwet, een (lees : geen) vordering strekkende tot vernietiging of
herroeping van rechten voortvloeiende
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uit akten aan overschrijving onderworpen,
door
de
rechter
wordt
ontvangen dan na te zijn ingeschreven
op de kant van de overschrijving van de
titel van verkrijging waarvan de vernietiging of herroeping gevorderd wordt; de
hoofdvordering door de eisers ingesteld
ertoe strekte te horen zeggen dat de
eisers een perceel grand van 10 a 48 ca
50 dm' hadden aangekocht in plaats van
2 a 55 ca 50 dm' en 93 ca, zoals in de
notariele aankoopakte van 2 maart 1973
vermeld, en dus een revindicatievordering was, en de subsidiaire vordering
van de eisers een vordering tot nietigverklaring of vernietiging van de verkoopakte van 2 maart 1973 wegens misleiding
van een contractpartij was, zoals het
arrest het trouwens stelt, waar het
overweegt dat een vordering gegrond op
de misleiding van een contractpartij
« enkel voor gevolg heeft dat de wilsuiting van de misleide partij (... ) door een
wilsgebrek is aangetast, hetgeen slechts
grand kan opleveren voor een vordering
tot nietigverklaring of vernietiging van
de verkoop, doch aan de misleide partij
geen rechten kan toekennen op de
goederen van andere partijen », en beide
vorderingen, althans de subsidiaire
vordering dus tot vernietiging of herroeping strekten van rechten voortvloeiende
uit de aankoopakte van 2 maart 1973, en
bijgevolg aan de verplichting van
randinschrijving onderworpen zijn;
zodat het arrest, door de vorderingen
te ontvangen en ten grande te oordelen,
zoals het deed, zonder te ontkennen dat
de vorderingen niet waren ingeschreven
op de kant van de overschrijving van de
aankoopakte van 2 maart 1973, zoals de
eisers aanvoerden in hun conclusie,
althans door aldus te oordelen zonder
vastgesteld te hebben dat, in strijd met
wat de eisers in hun conclusie
aanvoerden,
de
vorderingen
ingeschreven waren in de rand van de
overschrijving van bedoelde aankoopakte, de artikelen 3 van de Hypotheekwet en 97 van de Grondwet schendt :

conclusie te beantwoorden, hetgeen
ten deze niet wordt gesteld;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Wat het overige van het middel
betreft :
Overwegende dat de eisers schending aanvoeren van artikel 3 van de
Hypotheekwet wat betreft de door
hen zelf ingestelde rechtsvordering,
zoals zij primair tegen alle verweerders, althans zoals zij subsidiair
tegen de eerste twee verweerders is
gesteld;
Overwegende dat de « inschrijving » van de vordering op de kant
van de overschrijving van de titel
van verkrijging althans van de
laatst overgeschreven akte, voorgeschreven door artikel 3 van de
Hypotheekwet, beoogt derden in
kennis te stellen van de mogelijke
vernietiging van bepaalde rechten
voortvloeiende uit de betrokken
akten; dat de miskenning van
het voorschrift voor de ingestelde
rechtsvordering alleen tot gevolg
kan hebben dat daarover geen
uitspraak mag worden gedaan
zolang de inschrijving op de kant
van de overschrijving van de
bedoelde akten niet is verricht; dat
de exceptie van niet-inschrijving
geen doel meer heeft en geen effect
meer kan sorteren wanneer de
rechtsvordering reeds definitief is
afgewezen in laatste aanleg;

Dat, nu de eisers geen middel
aanvoeren betreffende de beslissing
over de ongegrondheid van hun
vordering, noch betreffende de
beslissing over de ontvankelijkheid
of de gegrondheid van de tegenvorIn zoverre het middel schending dering van de verweerders wegens
van artikel 97 van de Grondwet tergend en roekeloos geding, het
aanvoert:
middel in zoverre niet ontvankelijk
Overwegende dat de
enkele is bij gebrek aan belang;
omstandigheid dat de rechter een
vaststelling niet doet of een bewering van een partij niet tegenspreekt, geen schending uitmaakt
Om die redenen, verwerpt de
van artikel 97 van de Grondwet, voorziening; veroordeelt de eisers in
tenzij de rechter verplicht was een de kosten.
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17 februari 1974 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.

Nr. 343
3" KAMER - 20 februari 1984

1° DIENSTPLICHT -

HERKEURINGSRAAD
- BESLISSING OP GROND VAN DE KEURING
TEN HUIZE VAN DE DIENSTPLICHTIGE BETOOG VAN DE DIENSTPLICHTIGE DAT HIJ
NIET IS GEKEURD - GEEN BETICHTING VAN
VALSHEID - BEGRIP.

0
"

DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOLLEGES - WIJZIGING DOOR DE DIENSTPLICHTIGE VAN HET VOORWERP OF DE OORZAAK
VAN ZIJN AANVRAAG- KAN IN ELKE STAND
VAN DE ZAAK WORDEN GEDAAN, MAAR
ENKEL VOOR DE MILITIERECHTSCOLLEGES.

Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing de
aanvraag om vrijstelling van dienst
afwijst en daarbij steunt op de keuring
waaraan eiser zich op 14 oktober 1983
ten huize heeft onderworpen, terwijl hij
noch op die datum noch later ten huize
is gekeurd :

Overwegende dat de bestreden
beslissing vermeldt : « Gelet op de
keuring die op 14 oktober 1983 ten
huize heeft plaatsgehad »;
Dat het middel waarin eiser
betoogt dat hij zich niet aan een
dergelijke keuring heeft onderworpen, in tegenstelling met de
authentieke vaststelling van de
beslissing van de herkeuringsraad
die hij niet van valsheid heeft
beticht, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat de militaire overheid zijn
contract als vrijwilliger, na tweeentwintig maanden, heeft beeindigd
ingevolge een verslag van een geneesheer van het hospitaal te Keulen :

Overwegende dat eiser geen juridische besluiten trekt uit het feitemiddel lijk element dat hij aanvoert;

10 Niet ontvankelijk is het
waarin wordt aangevoerd dat, in strijd
met de vermeldingen van de beslissing
Dat het middel niet ontvankelijk
van de herkeuringsraad, de dienst- is;
plichtige niet ten huize is gekeurd,
Over het derde middel, hieruit afgeleid
wanneer de dienstplichtige de vaststelling van die beslissing niet van vals- dat eiser van oordeel is dat hij kan
worden vrijgelaten van dienst, omdat hij
heid heeft beticht.
kostwinner is van vader en moeder :
2° De dienstplichtige kan in elke stand
Overwegende dat, hoewel de
van de zaak het voorwerp of de oorzaak van zijn aanvraag wijzigen of een dienstplichtige, krachtens artikel 20,
reden door een andere vervangen, § 4, van de gecoordineerde dienstmaar alleen voor de militierechtscolle- plichtwetten, in elke stand van de
ges (1). (Art. 20, § 4, Dienstplichtwet.) zaak
het voorwerp van zijn

aanvraag kan wijzigen of een reden
door een andere vervangen, hij
(P...)
zulks overeenkomstig ' die bepaling
enkel kan doen voor de miliARREST ( vertaling)
tierechtscolleges en piet voor het
Hof van Cassatie;
(A.R. nr. M 355 F)
Dat het verzoek in het derde
HET HOF;
Gelet op de middel niet ontvankelijk is;
bestreden beslissing, op 25 november 1983 door de Herkeurings- _
-;raad van de provincie Luik gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
(1) Cass., 20 feb. 1978 (A.C., 1978, 727).
voorziening.
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20 februari 1984 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal.

Nr. 344
3•

KAMER -

20 februari 1984

TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN BURGERLIJKE ZAKEN VERSCHEIDENE
VERWEERDERS, WOONACHTIG, DE ENEN IN
DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE EN EEN
ENKELE IN EEN EENTALIG GEWEST - AKTE
TOT INLEIDING VAN HET GEDING- TAALGEBRUIK.

Wanneer een of meer verweerders woonachtig zijn in de Brusselse agglomeratie en een verweerder woonachtig is,
hetzij in een Waalse gemeente, hetzij
in een Vlaamse gemeente, moet de
akte tot inleiding van het geding
worden gesteld in het Frans of in het
Nederlands naargelang de verweerder,
die niet in een gemeente van de Brusselse agglomeratie woont, in een
Waalse of in een Vlaamse gemeente
woonachtig is. (Art. 4, § 1, Taalwet
Gerechtszaken.)
(« G. VANROY - ROY PRODUCTS " N.V. E.A.
T. ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7043)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 2 maart 1983 in
laatste aanleg gewezen door de
Arbeidsrechtbank te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 4, § 1, en 6, § 1,
van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat het vonnis - na te hebben
vastgesteld dat het verzoekschrift tot
inleiding van het geding ertoe strekte
voor recht te doen verklaren dat vier
vennootschappen, waaronder de eise-

ressen, voor de aan de sociale verkiezingen voorafgaande procedure een
enkele
technische
bedrijfseenheid
vormden, dat drie van de vier oorspronkelijke verweersters hun maatschappelijke zetel in de Brusselse agglomeratie
hadden, terwijl de vierde verweerster, de
naamloze vennootschap Roy Home, te
Halle-Buizingen, in het eentalig Nederlands gebied, was gevestigd - beslist :
dat het verzoekschrift tot inleiding van
het geding ontvankelijk is ten aanzien
van de eerste drie oorspronkelijke
verweersters (thans eiseressen), op
grand dat « de wet van 15 juni 1935 niet
heeft voorzien in het geval dat er
verscheidene verweerders zijn, van wie
een of meer in de Brusselse agglomeratie woonachtig zijn, terwijl een of
meer woonachtig zijn in een eentalig
Frans of Nederlands gebied, ... dat er
geen enkele wettelijke bepaling bestaat
waarbij het thans aan de rechtbank
voorgelegde geval wordt geregeld, dat de
rechtbank van oordeel is dat de taal van
de meerderheid van de verweerders op
de rechtspleging dient te worden toegepast, dat niet wordt betwist dat de eerste
drie verweersters (thans eiseressen)
franstalig zijn, dat de rechtbank
derhalve beslist dat het verzoekschrift
terecht in het Frans is ingediend >>,

terwijl artikel 4, § 1, van de wet van
15 juni 1935 bepaalt dat in betwiste
zaken, voor de gerechten van eerste
aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, de akte tot
inleiding van het geding moet worden
« gesteld in het Frans, indien de
verweerder woonachtig is in een Waalse
gemeente, in het Nederlands, indien de
verweerder woonachtig is in een
Vlaamse gemeente, in het Frans of in
het Nederlands, ter keuze van de eiser,
indien de verweerder woonachtig is in
een gemeente van de Brusselse agglomeratie of geen gekende woonplaats in
Belgie heeft »; artikel 6, § 1, van dezelfde
wet bepaalt dat « wanneer, in dezelfde
zaak, verscheidene verweerders zijn en,
krachtens artikel 4, de akte tot inleiding
van het geding in het Frans of in het
Nederlands moet worden gesteld, naar
gelang de verweerder woonachtig is in
een Waalse of in een Vlaamse gemeente,
voor het opstellen van die akte, de ene of
de andere van deze talen moet worden
gebruikt, naar gelang de meerderheid
van de verweerders in een Waalse of in
een Vlaamse gemeente woonachtig is »;
uit die bepalingen volgt dat, wanneer er
verscheidene verweerders zijn van wie
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sommigen in de Brusselse agglomeratie andere van deze talen wordt
woonachtig zijn terwijl anderen in een gebruikt naargelang de meerderheid
eentalig Frans of Nederlands gebied van de verweerders in een Waalse
woonachtig zijn, de akte tot inleiding of in een Vlaamse gemeente woonvan het geding, op straffe van nietigheid,
moet worden gesteld in de taal van de achtig is;
verweerders die in het eentalige gebied
woonachtig zijn, of in de taal van de
Overwegende dat uit deze bepameerderheid van hen, zonder dat, bij de ling blijkt dat ze niet van toepassing
berekening van die meerderheid, reke- is wanneer een of meer verweerders
ning moet worden gehouden met de woonachtig zijn in de Brusselse
verweerders die woonachtig zijn in de agglomeratie en een verweerder
Brusselse agglomeratie; immers ten
aanzien van die verweerders de keuze woonachtig is, hetzij in een Waalse
van de taal facultatief is, terwijl ze in gemeente, hetzij in een Vlaamse
dwingende bepalingen is geregeld ten gemeente; dat in dit geval de regel
aanzien van de verweerders die in een van artikel 4, § 1, wordt toegepast,
eentalig Frans of Nederlands gebied dat wil zeggen dat de akte tot inleiwoonachtig zijn; daaruit volgt dat het ding van het geding moet worden
vonnis, na te hebben vastgesteld dat drie gesteld in het Frans of in het Nedervan de vier oorspronkelijke verweersters lands naargelang de verweerder, die
hun zetel in de Brusselse agglomeratie
in een
hadden terwijl de vierde verweerster in niet zijn woonplaats
een eentalig Nederlands gebied was gemeente van de Brusselse agglogevestigd, het in het Frans ingediend mer a tie heeft, in een Waalse of in
verzoekschrift tot inleiding van het een Vlaamse gemeente woonachtig
geding niet wettig ontvankelijk heeft is;
kunnen verklaren :
Overwegende dat artikel 4, § 1,
Dat het vonnis, dat het door
van de wet van 15 juni 1935 op het verweerster in het Frans gestelde
gebruik der talen in gerechtszaken verzoekschrift tot inleiding van het
bepaalt dat in betwiste zaken, voor geding ontvankelijk verklaart, voorde gerechten van eerste aanleg meld artikel 4, § 1, schendt;
waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, de akte
Dat het middel in zoverre gegrond
tot inleiding van het geding in het is;
Frans wordt gesteld, indien de
verweerder woonachtig is in een
Waalse gemeente, in het Nederlands, indien de verweerder woonachtig is in een Vlaamse gemeente,
in het Frans of in het Nederlands,
ter keuze van de eiser, indien de
Om die redenen, vernietigt het
verweerder. woonachtig is in een bestreden vonnis; beveelt dat van
gemeente van de Brusselse agglo- dit arrest melding zal worden
meratie of geen gekende woonplaats gemaakt op de kant van het verniein Belgie heeft;
tigde vonnis; houdt de kosten aan
Dat artikel 6, § 1, eerste lid, van en laat de beslissing daaromtrent
dezelfde wet bepaalt dat wanneer, aan de feitenrechter over; verwijst
in dezelfde zaak, verscheidene de zaak naar de Arbeidsrechtbank
verweerders zijn en, krachtens te Nijvel.
artikel 4, de akte tot inleiding van
het geding in het Frans of in het
20 februari 1984 - 3• kamer - VoorNederlands moet worden gesteld, zitter
: de h. Chatel, eerste voorzitter naargelang de verweerder woon- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluiachtig is in een Waalse of in een dende conclusie van de h. Duchatelet,
Vlaamse
gemeente,
voor
het eerste advocaat-generaal - Advocaten
opstellen van die akte, de ene of de mrs. Kirkpatrick en Houtekier.
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Nr. 345

(Eerste zaak}
(ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN
BELGIE T. BELPARFRANCE N.V., VAN DEN
BRANDEN)

3• KAMER - 20 februari 1984

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZING VAN DE
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN
VOORDRACHT VAN EEN WERKNEMER DOOR EEN
REPRESENTATIEVE
WERKNEMERSORGANISATIE - BEROEP VAN DE WERKGEVER, BIJ
DE ARBEIDSRECHTBANK, TEGEN DIE BESLISSING - VONNIS UITSPRAAK DOENDE OP DAT
BEROEP VONNIS IN EERSTE AANLEG
GEWEZEN.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

SOCIALE ZAKEN - SOCIALE VERKIEZINGEN
VONNIS VAN DE ARBEIDSRECHTBANK
UITSPRAAK DOENDE OP RET BEROEP VAN
EEN WERKGEVER TEGEN DE VOORDRACHT
VAN EEN KANDIDAAT DOOR EEN REPRESENTAT!EVE
WERKNEMERSORGANISATIE
VONNIS IN EERSTE AANLEG GEWEZEN.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSINGEN
WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLUKE ZAKEN BESLISSING IN EERSTE
AANLEG GEWEZEN - NIET ONTVANKELIJK
CASSATIEBEROEP.

1" en 2" Het vonnis van de arbeidsrecht-

bank, uitspraak doende op het beroep
van een werkgever tegen de voordracht van de kandidatuur van een
werknemer door een representatieve
werknemersorganisatie, is in eerste
aanleg gewezen. (Art. 24 Bedrijfsorganisatiewet; artt. 37, 38 en 78bis K.B.
nr. 4 van 11 okt. 1978 Gezondheid en
Veiligheid der Werknemers.) (Eerste
en tweede zaak.)
3" Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep tegen een in eerste aanleg
gewezen beslissing (1). (Art. 608
Ger.W.) (Tweede zaak.)

----------------!
(1) Cass., 24 okt. 1980,
(A.C., 1980-81, nr 128).

A.R.

nr.

2838

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7027)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 6 mei 1983
door de Arbeidsrechtbank te Brussel
gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie
ambtshalve tegen de voorziening opgeworpen overeenkomstig artikel 1097 van
het Gerechtelijk Wetboek en hieruit
afgeleid dat het vonnis 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 24, § 2, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, de
Koning kan voorzien in bijzondere
regelen van rechtspleging, onder
meer voor de geschillen in verband
met de toepassing van sectie IV van
de wet en van haar uitvoeringsbesluiten;
Dat, ter uitvoering van die bepaling, 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, ingevoegd bij artikel 32 van het koninklijk besluit
van 5 november 1982, bepaalt dat
aileen de vonnissen in het kader
van de geschillen bedoeld bij de
artikelen 7, 30 en 38 niet vatbaar
zijn voor hoger beroep;
Overwegende dat artikel 38,
eerste lid, bepaalt dat binnen vijf
dagen na de aanplakking van het
bij artikel 37, derde lid, bedoelde
bericht, de betrokken werknemers,
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de betrokken representatieve werknemersorganisaties,
alsmede
de
werkgever bij de arbeidsrechtbank
een beroep kunnen instellen tegen
de voordracht van de kandidaten die
tot de in het eerste lid van artikel 37
bedoelde klacht aanleiding heeft
gegeven;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het vonnis blijkt dat de
voordracht van de kandidatuur van
verweerder geen aanleiding heeft
gegeven tot een klacht die, overeenkomstig artikel 37, eerste lid, door
de op de kiezerslijsten voorkomende
werknemers of door een betrokken
representatieve werknemersorganisatie is ingediend;
Dat daaruit volgt dat het beroep
dat verweerster bij de arbeidsrechtbank heeft ingesteld om de geldigheid van de kandidatuur van
verweerder te betwisten, niet het bij
artikel 38, eerste lid, bedoelde
beroep is, doch wel de vordering
waarover verweerster, als werkgeefster, krachtens artikel 24, § 1, 1°,
van de wet van 20 september 1948
beschikt;
Dat derhalve het vonnis, dat geen
uitspraak doet over een in voormeld
artikel 38 bedoeld beroep, niet valt
onder artikel 78bis, 5°, van het
koninklijk besluit van 18 oktober
1978 en bijgevolg vatbaar is voor
hoger beroep;
Dat, nu het vonnis niet in laatste
aanleg is gewezen, de voorziening
ingevolge artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 februari 1984 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en Delahaye.

(Tweede zaak}

(ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN
BELGIE T. BELPARFRANCE N.V., VAN DEN
BRANDEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7059)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 12 juli 1983
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 616 van het
Gerechtelijk Wetboek, 24 van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, gewijzigd bij de
wet van 23 januari 1975 en bij het
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
1978, 37, inzonderheid eerste, tweede en
derde lid, 38, inzonderheid eerste lid, en
78bis, inzonderheid 5", van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 betreffende
de ondernemingsraden en de comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
5 november 1982,
doordat verweerster als werkgeefster
beroep heeft ingesteld tegen de voordracht van verweerder als kandidaat
voor de ondernemingsraad, zonder dat
tegen die voordracht een klacht is ingediend door de werknemers of door hun
representatieve organisaties, en het
arrest het hager beroep van eiser tegen
het vonnis van de arbeidsrechtbank
houdende gegrondverklaring van het
beroep vail verweerster niet ontvankelijk
verklaart, op grond dat het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 bepaalt dat
alleen de vonnissen in het kader van de
geschillen bedoeld bij de artikelen 7, 30
en 38 van dit koninklijk besluit, niet
vatbaar zijn voor hoger beroep, dat
artikel 38 betrekking heeft op de klacht
over de voordracht van de kandidaten en
dat het vonnis hierover uitspraak heeft
gedaan,
terwijl artikel 38 uitdrukkelijk bepaalt
dat, evenals de op de kiezerslijsten ingeschreven werknemers en de betrokken
representatieve werknemersorganisaties,
de werkgever bij de arbeidsrechtbank
een beroep kan instellen « tegen de voordracht van de kandidaten die tot de in
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het eerste lid van artikel 37 bedoelde
klacht aanleiding heeft gegeven >>;
daaruit volgt dat indien, zoals ten deze,
in verband met de voordracht van een
kandidaat geen enkele klacht is ingediend, het door de werkgever ingestelde
beroep ter betwisting van die kandidatuur niet hetzelfde is als het beroep
bedoeld in voormeld artikel 38, doch
alleen maar de vordering kan zijn waarover hij krachtens artikel 24, § 1, 1°, van
de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie
van
het
bedrijfsleven
beschikt; de eerste rechter, die over een
dergelijke vordering uitspraak heeft
gedaan, een vonnis heeft gewezen waartegen, overeenkomstig de in artikel 616
van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde regel, hoger beroep kon worden ingesteld, en het arrest, door integendeel te
beslissen dat dit vonnis niet vatbaar was
voor hoger beroep, de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt:

Overwegende dat, naar luid van
artikel 616 van het Gerechtelijk
Wetboek, tegen ieder vonnis hoger
beroep kan worden ingesteld, tenzij
de wet anders bepaalt;
Overwegende
dat,
krachtens
artikel 24, § 2, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, de
Koning kan voorzien in bijzondere
regelen van rechtspleging, onder
meer voor de geschillen in verband
met de toepassing van sectie IV van
de wet en van haar uitvoeringsbesluiten;
Dat, ter uitvoering van die bepaling, 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, ingevoegd bij artikel 32 van het koninklijk besluit
van 5 november 1982, bepaalt dat
alleen de vonnissen in het kader
van de geschillen bedoeld bij de
artikelen 7, 30 en 38 niet vatbaar
zijn voor hoger beroep;
Overwegende dat eiser betoogt
dat het beroepen vonnis, dat op
6 mei 1983 door de Arbeidsrechtbank te Brussel is gewezen, geen
uitspraak heeft gedaan over een
beroep dat op grond van voormeld

artikel 38 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 is ingesteld;
Overwegende dat dit artikel 38
bepaalt dat, binnen vijf dagen na de
aanplakking van het bij artikel 37,
derde lid, bedoelde bericht, de
betrokken werknemers, de betrokken representatieve werknemersorganisaties, alsmede de werkgever bij de arbeidsrechtbank een
beroep kunnen instellen tegen de
voordracht van de kandidaten die
tot de in het eerste lid van artikel 37
bedoelde klacht aanleiding heeft
gegeven;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het beroepen vonnis
blijkt dat de voordracht van de
kandidatuur van verweerder geen
aanleiding heeft gegeven tot een
klacht die, overeenkomstig artlkel 37, eerste lid, door de op de
kiezerslijsten voorkomende werknemers of door een betrokken representatieve werknemersorganisatie is
ingediend;
Dat daaruit volgt dat het beroep
dat verweerster bij de arbeidsrechtbank heeft ingesteld om de geldigheid van de kandidatuur van
verweerder te betwisten, niet het bij
artikel 38, eerste lid, bedoelde
beroep is, doch wel de vordering
waarover verweerster, als werkgeefster, krachtens artikel 24, § 1, 1°,
van de wet van 20 september 1948
beschikt;
Dat derhalve het beroepen vonnis,
dat geen uitspraak doet over een in
voormeld artikel 38 bedoeld beroep,
niet valt onder artikel 78bis, 5°, van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 en bijgevolg vatbaar is
voor hoger beroep;
Dat het arrest, dat het hoger
beroep op de in het middel weergegeven gronden niet ontvankelijk
verklaart, de in het middel aangewezen
wettelijke
bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het 6° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENbestreden arrest; beveelt dat van dit
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE
arrest melding zal worden gemaakt
DE
BESLISSING
WAARBIJ
DE
VAN
op de kant van het vernietigde
BEKLAAGDE IS VEROORDEELD - VERZEKEarrest; houdt de kosten aan en laat
RAAR
VAN
DE
BURGERRECHTELIJKE
de beslissing daaromtrent aan de
VAN DE BEKLAAGDE
feitenrechter over; verw:ijst de zaak · AANSPRAKELIJKHE!D
INZAKE MOTORRIJTUIGEN, DIE IN SOLIDUM
naar het Arbeidshof te Bergen.
MET DE BEKLAAGDE IS VEROORDEELD EN
DIE ZICH NIET OF NIET REGELMATIG IN
20 februari 1984 - 3' kamer - VoorCASSATIE HEEFT VOORZIEN - GEVOLGEN
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter T.A.V. DE VERZEKERAAR.
Verslaggever : de h. Vervloet - GelijkJuidende conclusie van de h. Duchatelet, 1° De vaststelling van de dronkenschap
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
houdt de vaststelling in dat hij die in
mrs. Biitzler en Delahaye.
die toestand verkeerde, niet beschikte
over de bestendige controle van zijn
daden (1).

2° en 3° Het bewijs dat een persoon die

een voertuig op een openbare plaats
bestuurde, in staat van dronkenschap
verkeerde, is aan geen bijzondere
regel onderworpen; de feitenrechter
die kennis neemt van zodanig misdrijf,
mag de staat van dronkenschap
afleiden uit alle gegevens welke hem
regelmatig zijn voorgelegd en waarover de partijen tegenspraak hebben
kunnen voeren (2). (Art. 35 Wegverkeerswet.)

Nr. 346
2' KAMER - 21 februari 1984

1° DRONKENSCHAP -

BEGRIP.

2° WEGVERKEER -

BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG OP EEN OPENBARE PLAATS BESTUURDER IN STAAT VAN DRONKENSCHAP
GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER - GRENZEN.

3° BEWIJS -

STRAFZAKEN - BESTUREN
VAN EEN VOERTU!G OP EEN OPENBARE
PLAATS BESTUURDER IN STAAT VAN
DRONKENSCHAP - GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL - ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - GRENZEN.

4o Wanneer wegens verscheidene misdrijven eim enkele straf is uitgesproken, is de vordering tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, gegrond op een middel dat
enkel betrekking heeft op een van die
misdrijven, niet ontvankelijk, wegens
gebrek aan belang, als de uitgesproken
straf wettelijk verantwoord blijft door
een ander misdrijf (3). (Artt. 411, 414
Sv.)
5° Niet ontvankelijk is het verzoekschrift

tot tussenkomst in een bij het Hoi
aangebrachte zaak, wanneer, hoewel
gericht aan het Hot, het is neergelegd
ter griffie van de rechtbank die de
bestreden beslissing heeft gewezen.

4° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
UITGESPROKEN
WEGENS
VERSCHEIDENE
MISDR!JVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN.STRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN
ANDER MISDRIJF NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

5° TUSSENKOMST

STRAFZAKEN VERZOEKSCHRIFT GERICHT AAN HET HOF
DOCH NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK DIE DE BESTREDEN BESLISSING
HEEFT GEWEZEN NIET ONTVANKELIJK
VERZOEKSCHRIFT

6° Wanneer een beslissing waarbij de

beklaagde op de burgerlijke rechtsvor(1) Cass., 17 aug. 1978 (A.C., 1978, 1292); zie
ook Cass., 24 april 1974 (ibid., 1974, 916).
(2) Zie Cass., 25 sept. 1972 (A.C., 1973, 95),
25 maart 1974 (ibid., 1974, 811), 22 sept. 1975
ibid., 1976, 193) en 9 sept. 1981, A.R. nr. 1680)
ibid., 1981-82, nr. 19), alsook 2 juni 1981
ibid., 1980-81, nr. 570).

~

(3) Cass., 2 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 566).
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dering is veroordeeld, op diens voorziening wordt vernietigd en de verzekeraar
van
zijn
burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die voor de feitenrechter is
tussengekomen, zich niet of niet regelmatig in cassatie heeft voorzien, heeft
de beslissing waarbij de verzekeraar
in solidum met de beklaagde tot schadeloosstelling van de burgerlijke partij
is veroordeeld, geen bestaansreden
meer (4).
(SOMERS T. DESART; PATROONKAS N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 8427)

doordat het vonnis, wat de betichting
dronken voeren » betreft, verwijst naar
de vaststellingen 'ilan de verbalisanten
volgens welke eist:;:t op het ogenblik van
de feiten bloeddoorlopen ogen had, een
verwarde uitleg over de feiten gaf, niet
vast te been was, in staat van dronkenschap verkeerde en de ademtest onmiddellijk positief was,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
nalaat vast te stellen dat eiser de voortdurende beheersing over zijn daden zou
hebben verloren;
tweede onderdeel, het vonnis nalaat te
antwoorden op het door eiser bij
conclusie aangevoerde argument dat uit
de bevindingen van de gevorderde
geneesheer, weergegeven in het klinisch
verslag, precies blijkt dat zulks niet het
geval was :

«

HET HOF;
Gelet op het
W at het eerste onderdeel betreft :
bestreden vonnis, op 21 oktober 1983
Overwegende dat het bestreden
in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Ant- vonnis, door de telastlegging B in de
termen van de wet bewezen te
werpen;
verklaren, het bestaan vaststelt van
Overwegende dat het vonnis, met alle door de wet vereiste bestandbevestiging
van
het beroepen delen van het misdrijf; dat de vastvonnis, eensdeels, op strafgebied, stelling van de dronkenschap de
eiser veroordeelt tot een geldboete vaststelling inhoudt dat eiser niet
en een rijverbod wegens de samen- beschikte
over
de
bestendige
gevoegde telastleggingen B (het controle van zijn daden;
besturen van een voertuig in staat
Wat het tweede onderdeel bevan dronkenschap) en C (overtre- treft :
ding van de artikelen 5 en 61.1 van
Overwegende dat het bewijs van
het
Wegverkeersreglement),
en,
anderdeels,
op
civielrechtelijk de staat van dronkenschap in de zin
gebied, eiser en de naamloze van artikel 35 van de Wegvervennootschap Patroonkas, vrijwillig keerswet aan geen bijzondere regel
tussengekomen verzekeraar van zij n is onderworpen; dat de feitenrechter
burgerrechtelijke aansprakelijkheid de staat van dronkenschap mag
inzake motorrijtuigen, in solidum afleiden uit alle gegevens die hem
veroordeelt tot betaling van schade- regelmatig zijn voorgelegd en waarover
de
partijen
tegenspraak
vergoeding aan verweerder;
hebben kunnen voeren;
I. Op de voorziening van Patrick
Overwegende dat de appelrechSomers :
ters, met verwijzing naar de vaststellingen van de verbalisanten,
A. In zoverre de voorziening releveren dat eiser op het ogenblik
gericht is tegen de beslissing op de van de feiten bloeddoorlopen ogen
strafvordering tegen eiser :
had, een verwarde uitleg over de
Over het eerste middel, afgeleid uit de feiten gaf, niet vast te been was, in
schending van de artikelen 97 van de staat van dronkenschap was en de
ademtest onmiddellijk positief was;
Grondwet en 35 van de Wegverkeerswet,
dat de appelrechters, door hun
(4) Cass., 19 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 466); zie beslissing op die bepaalde feitelijke
oak Cass., 24 mei 1983, A.R. nr 8040 gegevens te laten steunen, de door
(1b1d., 1982-83, nr. 528).
eiser bij conclusie aangevoerde

----------------1
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andere, eventuele strijdige, feitelijke
gegevens verwerpen en zodoende
eisers conclusie beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 5 en 61.1 van het Wegverkeersreglement,
doordat het vonnis, met bevestiging
van het beroepen vonnis, het aan eiser
ten laste gelegde feit C bewezen
verklaart op grond : « dat de aanrijding
zich heeft voorgedaan te Deurne op het
kruispunt Bisschoppenhoflaan-Merksemsesteenweg; dat beide voertuigen uit de
tegenovergestelde
richting
kwamen
gereden en (eiser) rechtdoor wilde rijden
wanneer de andere wagen op het kruispunt linksaf wilde draaien; dat (eiser)
verklaarde dat, het kruispunt genaderd
op 20 meter, de verkeerslichten op groen
sloegen en hij in derde versnelling
verder reed; dat de getuige Wuyts,
rijdend
in
dezelfde
richting
als
beklaagde Somers, het ongeval duidelijk
voor zich heeft zien gebeuren; dat hij op
ongeveer 50 meter van de rode verkeerslichten werd
voorbijgestoken door
(eiser), rijdend aan een hoge snelheid,
en deze laatste zonder stoppen of
vertragen het rode licht op het kruispunt
voorbijreed; dat (verweerder) verklaarde
bij groen licht het kruispunt te zijn opgereden en er rekening heeft mede
gehouden dat de wagens komende uit de
tegenovergestelde richting een korte
tijdsspanne langer groen licht hebben;
dat hij bij het oversteken werd aangereden door (eiser) ''•
terwijl het vonnis aldus niet antwoordt
op het door eiser bij conclusie ontwikkelde argument dat uit het werkingsschema van de verkeerslichten op
bewust kruispunt blijkt dat de verkeerslichten in de door eiser gevolgde richting
zowel als in de richting gevolgd door
verweerder op precies hetzelfde ogenblik
van de cyclus van kleur veranderen,
zodat, indien verweerder met groen licht
het kruispunt opreed, noodzakelijkerwijze ook eiser het kruispunt met groen
licht moet zijn opgereden :

Overwegende dat het vonnis voor
de twee ten aanzien van eiser
bewezen
verklaarde
misdrijven,
namelijk
de
overtreding
van
artikel 35 van de Wegverkeerswet

(telastlegging B) en de overtreding
van de artikelen 5 en 61.1 van het
Wegverkeersreglement
(telastlegging C) een enkele straf uitspreekt;
dat, nu het middel enkel betrekking
heeft op de bewezen verklaarde
telastlegging C, de uitgesproken
straf wettelijk verantwoord blijft
door de bewezen verklaarde telastlegging B;
Dat het middel bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
En

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

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :
Over het tweede middel, hierboven
reeds weergegeven, en over het derde
middel, afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis op civielrechtelijk
gebied zich eenvoudig beperkt te
overwegen dat de eerste rechter de
civielrechtelijke belangen op rechtmatige
wijze heeft beslecht,
terwijl het vonnis daarbij helemaal
niet antwoordt op het door eiser bij
conclusie ontwikkelde argument dat,
indien zou vaststaan dat eiser het rode
verkeerslicht zou genegeerd hebben, de
burgerlijke partij Desart noodzakelijkerwijze
eveneens voorbij
het rode
verkeerslicht moet gereden zijn vermits
de verkeerslichten voor beide bestuurders op precies hetzelfde ogenblik van
kleur veranderen, zodat alsdan de
burgerlijke partij van haar eisen moet
worden afgewezen;

Overwegende dat eiser concludeerde zoals in de middelen is weergegeven;
Overwegende dat het vonnis noch
met de in de middelen weergegeven
consideransen noch met een andere
redengeving antwoordt op het
verweer van eiser;
Dat de middelen in zoverre
gegrond zijn;
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II. Wat het verzoek tot tussenkomst van de naamloze vennootschap Patroonkas betreft :
Overwegende dat de naamloze
vennootschap Patroonkas bij verzoekschrift, gericht aan het Hof
doch neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen, op 18 november 1983,
het Hof verzoekt haar akte te
verlenen van haar vrijwillige tussenkomst in het cassatiegeding;
Overwegende dat het verzoekschrift, nu het niet werd neergelegd
ter griffie van het Hof, niet ontvankelijk is;
Overwegende nochtans dat ingevolge de hierna uit te spreken
vernietiging, op de voorziening van
eiser, van de beslissing op de civiel:rechtelijke vordering van verweerder tegen eiser, de beslissing waarbij de naamloze vennootschap Patroonkas in solidum met
deze laatste tot vergoeding van de
schade aan verweerder is veroordeeld, geen bestaansreden meer
heeft;

21 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Beyens, Antwerpen.

Nr. 347
2'

KAMER -

21 februari 1984

1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - B.w.,
1383 -

BUITEN

ARTI. 1382 EN
SCHADEVERGOEDING - BEGRIP.

BUITEN
2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - RAMING VAN DE
SCHADE
OP
UITSPRAAK.

HET

TIJDSTIP

VAN

DE

3° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

4° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

BESTAAN
EN
OMVANG VAN DE SCHADE - BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN EEN FOUT EN DE SCHADE
- TOEZICHT VAN HET HOF.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, voor zover het
uitspraak doet op de civielrechtelijke vordering van verweerder 5° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
tegen eiser; verwerpt de voorziening
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN EEN
voor het overige; verwerpt het
FOUT EN DE SCHADE - GEVOLGTREKKING
verzoek tot tussenkomst van de
NAAR RECHT AFGELEID UIT DE DOOR DE
naamloze vennootschap Patroonkas;
RECHTER
VASTGESTELDE
FElTEN
TOEZICHT VAN HET HOF.
zegt voor het recht dat het
bestreden vonnis ten aanzien van de
naamloze vennootschap Patroonkas 6° BEWIJS - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
geen reden van bestaan meer heeft
RECHTSVORDERING - BEWIJSWAARDE VAN
voor zover het ten aanzien van eiser
EEN DESKUNDIGENVERSLAG OF VAN EEN
MEDISCH ATIEST - BEOORDELING DOOR DE
is vernietigd; beveelt dat van dit
RECHTER - GRENZEN.
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk
BUITEN
vernietigde vonnis; veroordeelt eiser 7° AANSPRAKELIJKHEID
in de helft van de kosten en
OVEREENKOMST - OMVANG VAN DE
verweerder in de andere helft;
SCHADE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
- BEGRIP
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Turnhout, zitting houdende in hoger 1• De artt. 1382 en 1383 B. W. verplichten
beroep.
degene door wiens fout aan een ander
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schade is veroorzaakt, die schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat
de getroffene wordt teruggeplaatst in
de toestand waarin hij zou gebleven
zijn indien de tout niet was gepleegd
(1).

2° Om de door een tout veroorzaakte

schade te beoordelen, moet de rechter
zich op het ogenblik van zijn uitspraak
stellen (2). (Artt. 1382, 1383 B.W.)
3° De rechter beoordeelt in

feite en
derhalve op onaantastbare wijze het
bestaan en de omvang van de door een
tout veroorzaakte schade alsmede het
bedrag van de vergoeding tot volledig
herstel ervan (3). (Artt. 1382, 1383
B.W.)

4o en 5° De rechter stelt op onaantast-

bare wijze, in feite, het bestaan van
een oorzakelijk verband tussen een
tout en de schade vast; het Hot dient ·
nochtans na te gaan of de rechter uit
zijn vaststellingen het al dan niet
bestaan van zodanig oorzakelijk
verband heeft kunnen afleiden (4).
(Artt. 1382, 1383 B.W.)
6o De rechter beoordeelt op onaantast-

bare wijze, in feite, de bewijswaarde
van een deskundigenverslag of van
een medisch attest, voor zover hij de
bewijskracht van die stukken niet
miskent (5).
7o Noch de artt. 3 en 27 van de wet van

17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, noch art. 2262 B. W.,
noch enige andere wetsbepaling leggen
aan de rechter de verplichting op aan
de getroffene akte te verlenen van zijn
voorbehoud voor toekomstige schade,
wanneer hij oordeelt dat de schade,
met inbegrip van de toekomstige
schade, volledig gedekt is door de
toegekende vergoeding. (Artt. 1382,
1383 B.W.)
(1) Cass., 24 mei 1974 (A.C., 1974, 1063).
(2) Cass., 20 juni 1977 (A.C., 1977, 1082).
(3) Cass., 14 juni 1977 (A.C., 1977, 1053) en
7 sept. 1977 (ibid., 1978, 28).
( 4) Zie Cass., 23 april en 17 juni 1980
(A.C., 1979-80, nrs. 537 en 650).
(5) Zie Cass., 14

JUlll

1977 (A. C., 1977, 1053).

(DESNIJDER T. DE VYLDER)
ARREST

(A.R. nr. 8443)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 28 oktober 1983
gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet op de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen
verweerster;
Overwegende dat de voorziening,
in zoverre zij tegen het openbaar
ministerie is gericht, niet ontvankelijk is;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 3, 27 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering en 2262
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de vordering
van eiseres << tot toekenning van voorbehoud voor toekomstige schade » ongegrond verklaart; de eerste rechter de
vordering heeft afgewezen op grand
<< dat immers de aangestelde deskundige
aantoont dat de toestand van het slachtoffer definitief gestabiliseerd is op datum
van 3 maart 1981 »,
terwijl eiseres aan het hof van beroep
een deskundigenverslag heeft overgelegd
van Dr. chirurg Van Goethem die op
7 maart 1983 bevestigde en attesteerde :
« Ondergetekende heeft op 7 maart 1983
Desnijder Anna onderzocht in verband
met restklachten na ongeval van 4 mei
1979. Ten gevolge van restletsels van
hager vermeld ongeval is er een duidelijk versnelde artrose van rechterknie en
linkerpols. De varices op het rechterbeen
zijn ietwat toegenomen. Er bestaat
echter een duidelijke circulaire insufficientie met atrofische braze huid. Het
laatste jaar trad ook ulcus cruris op dat
voormalig behandeld werd. Het valt niet
te betwijfelen dat de letsels opgelopen
bij het ongeval een negatieve invloed
hebben op de evolutie van de artrose en
de veneuze insufficientie »; het hof van
beroep desniettemin heeft geweigerd
hager vermelde medische evidentie te
erkennen en het gevraagde voorbehoud
als juridisch irrelevant verklaart onder
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andere met volgende considerans : « De onderste lidmaat, heeft de gerechtsverergering van de pijnen aan de linker deskundige rekening gehouden bij
pols waarover Dr. Van Goethem handelt de bepaling van de graad van blijin zijn brief van 19 juli 1983, heeft geen
uitstaans met de gevolgen van het vende invaliditeit op 20 porocent. De
ongeval, maar is de normale verdere verergering van de pijnen aan de
evolutie van de vroeger bestaande linker pols waarover Dr. Van
artrose >>; het arrest aldus de in het Goethem handelt in zijn brief van
middel weergegeven wetsbepalingen 19 juli 1983, heeft geen uitstaans
schendt door,
met ~e gevolgen van het ongeval,
eerste onderdeel, aan een burgerlijke maar IS de normale verdere evolutie
partij het recht te ontzeggen de toepas- van de vroeger bestaande artrose.
sing van artikel 27 van de wet van In zijn verslag alludeert de gerechts17 april 1878 te bekomen, om haar deskundige niet op een mogelijke
burgerlijke belangen gedurende dertig
jaren aan de bevoegde rechtbank te verergering van de toestand van de
burgerlijke partij na de consolidatie
kunnen onderwerpen;
tweede onderdeel, door het niet of als gevolg van het ongeval, buiten
onjuist beantwoorden van de conclusie de ongunstige invloed op de evolutie
van de artrose van het rechter onvan eiseres, burgerlijke partij :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres de
vordering « tot toekenning van voorbehoud ,, grondde op het in het
middel weergegeven attest van
7 maart 1983 en op een verslag van
19 juli 1983, beide van Dr. Van
Goethem, welke stukken zij aan het
hof van beroep overlegde;
Overwegende dat het arrest die
vordering verwerpt op grond van de
consideransen : « De gerechtsdeskundige heeft zeer nauwkeurig
herhaaldelijk de burgerlijke partij
onderzocht en bij de bespreking van
haar toestand haalt hij duidelijk
aan dat bij de beoordeling van de
gevolgen van de femurfractuur rekening dient te worden gehouden met
een duidelijke toestand van polyartrose bij het slachtoffer met aanwezigheid van wat artrose ter hoogte
van beide heupgewrichten, duidelijke artrose ter hoogte van beide
kniegewrichten en ook artrose ter
hoogte van beide polsgewrichten,
dat deze polyartrose dient te worden
aanzien als een reeds v66r het
ongeval aanwezige toestand die, ter
hoogte van het rechter onderste
lidmaat, door het opgelopen ongeval
ongunstig be'invloed werd. Met die
ongunstige invloed die voor de
toekomst normaal ook zou gelden
maar enkel voor het rechter

derste lidmaat, element echter dat
in rekening werd gebracht bij de bepaling van de blijvende invaliditeit.
Er is dan ook geen grond om thans
zelfs het gevraagde voorbehoud te
verlenen, noch om een deskundigenonderzoek te bevelen »;
Overwegende dat de appelrechters
aldus, met verwijzing naar het
deskundigenonderzoek, constateren :
1° dat, bij het bepalen van de
schadevergoeding waarop eiseres
aanspraak kan maken, rekening
werd gehouden met de nadelige
invloed die de bij het ongeval opgelopen femurfractuur zal hebben op
de evolutie van de voorafbestaande
artrose ter hoogte van het rechter
onderste lidmaat, 2° dat, nu die fractuur zonder invloed is op de evolutie
van de voorafbestaande artrose ter
hoogte van de andere lichaamsdelen, de verergering ervan geen
bestanddeel is van de schade, 3° dat
door bij het bepalen van het bedrag
van
de
schadevergoeding
een
arbeidsongeschiktheid van twintig
procent in aanmerking te nemen rekening werd gehouden met ane' actuele en toekomstige schade in oorzakelijk verband met het ongeval;
Overwegende dat de appelrechters
zodoende de redenen opgeven
waarom zij de vordering van eiseres
« tot toekenning van voorbehoud »
verwerpen; dat zij mitsdien met
inachtneming van het voorschi.'ift
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de verplichting opleggen aan de
haar conclusie beantwoorden;
Overwegende dat, in zoverre getroffene akte te verlenen van zijn
voor
toekomstige
eiseres aanvoert dat het arrest haar voorbehoud
conclusie << onjuist » zou beant- schade, wanneer de rechter oordeelt
woorden, de grief niets uitstaande dat de schade, met inbegrip van de
heeft met het vormvereiste van ~oekomstige schade, volledig gedekt
1s door de toegekende vergoeding;
artikel 97 van de Grondwet;
Overwegende dat ten deze de
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende
dat
de
arti- appelrechters, zonder de zoeven
kelen 1382 en 1383 van het Burger- vermelde wetsbepalingen te schenlijk Wetboek degene door wiens fout den, uit de in het antwoord op
aan een ander schade werd veroor- het tweede onderdeel vermelde vastzaakt, verplichten die schade inte- stellingen hebben kunnen afleiden
graal te vergoeden, wat impliceert dat, nu alle schade die eiseres door
dat de getroffene wordt terugge- de fout van verweerster heeft
plaatst in de toestand waarin hij geleden, met inbegrip van de
zou gebleven zijn indien de fout niet toekomstige schade die de zekere
voortzetting is van de actuele
was gepleegd;
schade, integraal is vergoed, er geen
Overwegende dat de rechter, om grond is tot toekenning van enig
de door een fout veroorzaakte voorbehoud
aan
eiseres
voor
schade te beoordelen, zich op het toekomstige schade;
ogenblik van zijn uitspraak moet
Dat het middel niet kan worden
stellen;
Overwegende dat de rechter in aangenomen;
feite en derhalve op onaantastbare
wijze het bestaan en de omvang van
de door een fout veroorzaakte
schade, alsmede het bedrag van de
Om die redenen, verwerpt de
vergoeding om de schade volledig te
voorziening;
veroordeelt eiseres in
herstellen, beoordeelt;
de kosten.
Overwegende dat de rechter op
onaantastbare wijze de feiten vast21 februari 1984 - 2' kamer - Voorstelt waaruit hij een oorzakelijk zitter : de h. Boon, waarnemend voorverband tussen een fout en de zitter - Verslaggever: de h. Matthijs schade afleidt; dat het Hof nochtans Gelijkluidende conclusie van de h. Tilleadvocaat-generaal - Advocaat :
dient na te gaan of de rechter uit kaerts,
mr. Martens, Gent.
zijn vaststellingen het al dan niet
bestaan van zodanig oorzakelijk
verband
wettig
heeft
kunnen
afleiden;
Overwegende dat een deskundigenverslag of een medisch attest
slechts als inlichtingsbron geldt
waarvan de rechter in feite en 'Nr. 348
derhalve op onaantastbare wijze de
bewijswaarde beoordeelt, voor zover
2' KAMER - 21 februari 1984
hij de bewijskracht ervan niet
miskent; dat ten deze eiseres zodanige miskenning niet aanvoert;
Overwegende dat noch de arti- 1° VERZET - STRAFZAKEN- BETEKENING
kelen 3 en 27 van de wet van
VAN DE BIJ VERSTEK GEWEZEN VEROORDE17 april 1878 noch artikel 2262 van
LENDE BESLISSING NIET GEDAAN AAN DE
PERSOON VAN DE VEROORDEELDE- BUITENhet Burgerlijk Wetboek noch enige
GEWONE VERZETTERMIJN- AANVANG.
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2° VERZET -

1983 door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het arrest eisers
verzet van 14 oktober 1983 tegen
een arrest van 26 augustus 1983 van
het Hof van Beroep te Antwerpen,
bij verstek gewezen, niet ontvanke1° Wanneer een beklaagde bij verstek is lijk verklaart wegens laattijdigheid;
STRAFZAKEN - BETEKENING
VAN DE BIJ VERSTEK GEWEZEN VEROORDELENDE BESLISSING NIET GEDAAN AAN DE
PERSOON VAN DE VEROORDEELDE- BUITENGEWONE VERZETTERMIJN- KENNIS VAN DE
BETEKENING - FEITELIJKE BEOORDELING
VAN DE RECHTER- GRENZEN.

veroordeeld en de betekening van de
veroordelende
beslissing niet is
gedaan aan zijn persoon, kan hij in
verzet komen binnen een termijn van
vijftien dagen na de dag waarop hij
van de betekening kennis heeft
gekregen, zonder dat vereist is dat hij
een afschrift van het exploot van betekening of van de beslissing heeft
ontvangen (1). (Art. 187 Sv.)

2° Wanneer een beklaagde bij ver-stek is

veroordeeld en de betekening van de
veroordelende
beslissing niet is
gedaan aan zijn persoon, beoordeelt de
rechter in feite of de veroordeelde
kennis heeft gekregen van de betekening en op welke datum; de rechter
beoordeelt op onaantastbare wijze, in
feite, de bewijswaarde van de hem
voorgelegde
gegevens
op grand
waarvan hij tot zijn overtuiging komt
en waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren, mits hij de
bewijskracht niet miskent van de akte
waarin die gegevens zijn opgenomen
(2). (Art. 187 Sv.)

(BLEYEN)
ARREST

(A.R. nr. 8537)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 1 december

Over de twee middelen samen,
het eerste middel, hieruit afgeleid dat :
het arrest, op 26 augustus 1983 bij
verstek werd gewezen, werd betekend
aan de moeder van eiser op 31 augustus
1983; op 23 september 1983 eiser een
verklaring aflegde waarbij hij te kennen
geeft : << Ik heb tot op heden (nog) geen
deurwaardersexploot ontvangen. Het is
mogelijk dat ze het deurwaardersexploot
aan zijn moeder hebben overhandigd >>,
waarvan proces-verbaal werd opgemaakt
onder nr. 623/83; in de bestreden
beschikking het hof stelt dat de buitengewone termijn van verzet begint te
lopen op 23 september 1983 en dat eiser
op deze datum kennis zou hebben
gekregen van de betekening; het Hof van
Cassatie toezicht kan houden over de
toepassing van het bewijs in de praktijk;
in het bestreden arrest het hof niet
wettig kan vaststellen dat eiser kennis
heeft gekregen van de betekening op
23 september 1983 vermits uit de verklaring van eiser d.d. 23 september 1983 en
uit het proces-verbaal nr. 623/83 niet
blijkt dat eiser kennis heeft gekregen
van het bestaan van de betekening van
het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen d.d. 26 augustus 1983; uit het
proces-verbaal nr. 623/83 en de verklaring van de eiser slechts kan worden
afgeleid dat hij op dat ogenblik in kennis
werd gesteld van het bestaan van een
betekening, doch dat hij op dat ogenblik
niet in kennis werd gesteld waarop deze
betekening betrekking zou kunnen
hebben, vonnis of arrest, strafrechtelijk
of burgerlijk vonnis; derhalve in het
arrest de wet geschonden wordt waar
wordt gesteld dat eiser op 23 september
1983 kennis heeft gekregen van het
bestaan van de betekening van het
arrest van 26 augustus 1983;

(1) Cass., 2 rna art 1936 (Bull. en Pas., 1936, I,
174), 19 feb. 1964 (ibid., 1964, I, 654), 19 dec.
1972 (A.C., 1973, 411, en de motieven op
biz. 437-438), 16 nov. 1976 (ibid., 1977, 302),
23 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1113); HAYOIT DE
TERMICOURT, « Etude sur !'opposition aux decihet tweede middel, hieruit afgeleid :
sions rendues par les juridictions correction-~
nelles et les tribunaux de police », in Rev. dr. het bestreden arrest niet met middelen
pim., 1932, blz. 713 tot 738 en 841 tot 1011, in- (lees : redenen) is omkleed waar het
zonderheid nr. 25.
zonder meer stelt dat eiser op
(2) Zie Cass., 2 maart 1936, 19 feb .. 1964,
23 mei 1979 (en de noot 1), vermeld m de
noot 1 hiervoren, alsook HAYOIT DE TERMICOURT,
vermeld in de noot 1 hiervoren, nr. 25.

23 september 1983 kennis heeft gekregen
van de betekening, zonder aan te duiden
op welke elementen het hof zich baseert
om vast te stellen dat eiser op
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23 september 1983 kennis zou hebben
gekregen van de betekening :

Overwegende dat een beklaagde,
die bij verstek is veroordeeld en
wanneer de betekening van de
veroordelende beslissing niet aan
zijn persoon is gedaan, in verzet
kan komen binnen een termijn van
vijftien dagen na de dag waarop hij
van de betekening kennis heeft
gekregen, zonder dat vereist is dat
hij een afschrift van het exploot van
betekening of van de beslissing zou
hebben ontvangen;
Overwegende dat de rechter in
feite oordeelt of de beklaagde, die
verzet doet tegen de beslissing
waarbij hij bij verstek is veroordeeld, kennis heeft gekregen van de
betekening van de bij verstek
gewezen beslissing en op welke
datum; dat, nu de wet desaangaande
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de rechter op onaantastbare
wijze, in feite, de bewijswaarde
beoordeelt van de hem voorgelegde
gegevens op grond waarvan hij tot
zijn overtuiging komt en waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, mits hij de bewijskracht
niet miskent van de akte waarin die
gegevens zijn opgenomen;

betekening van het voormelde
verstekarrest; dat die rechters op
grond van de in het eerste middel
weergegeven verklaring van eiser,
opgenomen in dat proces-verbaal,
zonder de bewijskracht ervan te
miskennen, hebben kunnen oordelen dat eiser op 22 september
1983 (en niet op 23 september 1983
zoals ten onrechte in het bestreden
arrest is vermeld) kennis heeft
gekregen van de betekening van het
voormelde verstekarrest; dat zij
zodoende hun beslissing wettelijk
verantwoorden;
Dat de middelen derhalve niet
kunnen 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.
21 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :

Overwegende dat ten deze de
appelrechters, bij ontstentenis van mr. Engelen, Hasselt.
desbetreffende conclusie, niet expliciet de gegevens dienden aan te
duiden waaruit zij afleidden dat
-~iser op 23 september 1983 kennis
Nr. 349
had gekregen van de betekening
van het verstekarrest van 26 augustus 1983;
2' KAMER - 21 februari 1984
Overwegende nochtans dat, zoals
eiser aanvoert, ten deze de appel- VOORLOPIGE HECHTENIS - HOGER
rechters hun beslissing desaanBEROEP VAN DE VERDACHTE TEGEN DE
gaande klaarblijkelijk laten steunen
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ
op het in het eerste middel
ZIJN
VOORLOPIGE
HECHTENIS
WORDT
vermelde proces-verbaal nr. 623/83
GEHANDHAAFD - AKTE VAN HOGER BEROEP
OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND DOOR DE
van 23 september 1983 van de veldGEMACHTIGDE VAN DE DIRECTEUR VAN DE
wachter van de gemeente HechtelGEVANGENIS WAARIN DE VERDACHTE IS
Eksel, opgesteld ter uitvoering van
OPGESLOTEN AUTHENTIEKE AKTE de apostille nr. 1223.P.83 van
GEVOLG.
5 september 1983 van de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Wanneer de verdachte aan de gemachtigde van de directeur van de gevanAntwerpen met betrekking tot de
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verklaard heeft hager beroep in te
stellen tegen de beschikking van de
raadkamer waarbij zijn voorlopige
hechtenis wordt gehandhaafd, is de
akte desaangaande opgemaakt en
ondertekend door die gemachtigde een
authentieke akte; hieruit volgt dat er
hager beroep is, oak al heeft de
verdachte geweigerd de akte van
hager beroep te ondertekenen (1).
(Artt. 20 Wet Voorlopige Hechtenis, 1
wet 25 juli 1893.)
(WIJNANTS)
ARREST

(A.R. nr. 8555)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 16 december
1983 gewezen door het Hof van
Beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest
oordeelt dat eiser geen hoger beroep
heeft ingesteld tegen de beschikking
van 2 december 1983 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, waarbij eisers
voorlopige hechtenis werd gehandhaafd;
Over het ambtshalve aangevoerde ·
middel, afgeleid uit de schending ':an de
artikelen 20 van de wet van 20 apnl 1874
en 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de verklaringen van hager beroep
of van voorziening in verbreking van de
gedetineerde of gei:nterneerde personen :

Overwegende dat het arrest
oordeelt dat eiser « geen hoger
beroep heeft ingesteld tegen de
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen van 2 december 1983 »
op de gronden dat : « (eiser) op
2 december 1983 de wil kenbaar
maakte om tegen de beschikking
van de raadkamer van 2 december
(1) Zie : GARRAUD, Instr. crim., t. V, druk
1928, nr. 1717; Les Novelles, Proc. p€m. t. I,
vol. 2, druk 1946, trefw. L'appel en mat; repressive, nrs. 148 en 150; R.P.D.B., Complement I,
druk 1964, trefw. Appel en mat. repressive,
nrs. 134 tot 136 ter en 141.

1983 hoger beroep in te stellen,
maar dat ingevolge een vergetelheid
de akte van hoger beroep slechts op
13 december 1983 werd opgesteld
door de afgevaardigde van de
directeur van de gevangenis; (eiser)
geweigerd heeft die akte, opgesteld
op 13 december 1983, te tekenen;
hieruit moet besloten worden dat er
geen hoger beroep werd ingesteld »;
Overwegende dat, naar luid van.
de artikelen 19 en 20 van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis, het hoger beroep tegen
de beschikking van de raadkamer,
waarbij de voorlopige hechtenis
wordt bevestigd of gehandhaafd,
wordt ingesteld door een verklaring
van hoger beroep gedaan op de
griffie van de rechtbank van eerste
aanleg en ingeschreven in het
register van hoger beroep in correctionele zaken; dat, naar luid van
artikel 1 van de wet van 25 juli 1893,
de verklaring van hoger beroep door
gedetineerde
personen
gedaan
wordt aan de bestuurder van de
strafinrichting waarin zij zijn opgesloten of aan zijn gemachtigde, die
daarvan proces-verbaal opmaakt in
een daartoe
speciaal bestemd
register;
Overwegende dat voormelde wetsbepalingen niet voorschrijven dat de
akte, waarin de verklaring van
hoger beroep wordt opgenomen en
vastgesteld, moet worden ondertekend door degene die de verkaring
van hoger beroep doet; dat de akte,
die door de griffier of - in het
geval bepaald bij artikel 1 van de
wet van 25 juli 1893 - door de
bestuurder van de strafinrichting of
zijn gemachtigde wordt opgemaakt
en ondertekend, op authentieke
wijze het bestaan van de verklaring
van hoger beroep en de datum
waarop . die verklaring is gedaan,
vaststelt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de door de directeur
van de gevangenis te Antwerpen
gemachtigde in een door hem op
13 december 1983 opgemaakte en
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ondertekende
akte
vaststelt
Nr. 350
« (eiser) ... verklaard heeft hoger
beroep in te stellen tegen het bevel
2" KAMER - 21 februari 1984
uitgesproken door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen op 2 december 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
1983; ... (eiser) heeft uitdrukkelijk de
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERwens geuit, en dit binnen de termijn
LUKE RECHTSVORDERING - VERWERPING
van 24 uur na betekening, beroep
VAN EEN VORDERING ZONDER DAT DE
aan te tekenen tegen hoger vermeld
BESLISSING ANTWOORDT OP EEN MIDDEL
WAAROP DE VORDERING IS GEGROND bevel. Het is enkel door een admiGEEN REDENGEVING.
nistratieve vergetelheid dat de akte
niet tijdig op het parket toekwam >>;
dat voorts diezelfde akte vaststelt 2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
dat eiser weigert te tekenen;
OVEREENKOMST - VERWERPING VAN
EEN VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING
Overwegende dat de kamer van
VAN DE MOEDER VAN EEN DOOR EEN
inbeschuldigingstelling, die ten deze
ONGEVAL GETROFFEN MINDERJARIG KINDconstateert dat eiser verklaard heeft
GEEN ANTWOORD OP EEN MIDDEL DAT
hoger beroep in te stellen, niettemin
GEGROND IS OP HET BESTAAN VAN TWEE
oordeelt dat er geen hoger beroep
AFGESCHEIDEN PATRIMONIA - GEEN REDENwerd ingesteld omdat eiser geweiGEVING.
gerd heeft de akte, waarin zijn 1o en 2o Niet regelmatig met redenen
verklaring van hoger beroep is opgeomkleed is het arrest dat aan een
partij, die de moeder is van een door
nomen en vastgesteld, te onderteeen ongeval getroffen minderjarig
kenen; dat hieruit volgt dat de
kind, vergoeding voor latere dokterskamer van inbeschuldigingstelling
kosten, die zij als eigen sehade
het bestaan van hoger beroep afhanvorderde, weigert op grand dat die
kelijk maakt van de ondertekening,
toekomstige kosten onmogelijk juist
door degene die dit rechtsmiddel
kunnen worden geraamd en dat de
instelt, van de akte waarin de
eonsolidatie van 20 pet., d.i. de erkende·
verklaring van hoger beroep is opgeblijvende invaliditeit van het slaehtoffer, de kosten ruimsehoots eompennomen en vastgesteld, dit is van een
seert, maar daarbij niet antwoorat op
voorwaarde die de wet niet stelt;

Om die redenen, ongeacht het
door eiser aangevoerde middel dat
niet tot cal'!satie zonder verwijzing
kan leiden, 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 Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
21 februari 1984 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
- Gelijkluidende eonclusie van de h.
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advoeaat: mr. Van De Wynckel, Antwerpen.

de bij eonclusie aangevoerde bewering
van die partij dat er twee afgeseheiden
patrimonia bestaan en dat de vergoeding voor de blijvende invaliditeit van
20 pet. uitsluitend ten goede komt van
het patrimonium van het kind en niet
van de moeder.

(FORNIER T. SCHIJVENS, LANDSBOND
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

DER

ARREST

(A.R. nr. 8075)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 29 maart 1983
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
de beslissing van de eerste rechter
beoordeelt waarbij de gevorderde
provisie van 1 frank voor verdere
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medische onkosten nog niet werd
toegekend en hieromtrent voorafgaandelijk het advies werd ingewonnen van de aangestelde deskundige Dr. P. Naessens;
I. Op de voorziening van eiseres
tegen tweede verweerder :
Overwegende dat er voor de
feitenrechter geen geding aanhangig
was tussen eiseres en tweede
verweerder en dat het arrest ten
voordele van de ene en ten laste van
de
andere
geen
veroordeling
uitspreekt;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is; dat zij echter kan
gelden als vordering tot bindendverklaring;
II. Op de voorziening van eiseres
tegen eerste verweerder :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest aan eiseres de
gevraagde provisie van 1 frank voor
toekomstige eigen schade (verdere medische kosten) niet toekent op de overweging dat het onmogelijk is een preciese
begroting te geven van toekomstige
kosten maar dat door de consolidatie van
20 pet. ruimschoots voorzien wordt in de
eventuele toekomstige onkostenbegroting,
terwijl het aldus niet of onjuist
antwoordt op de conclusie van eiseres,
die aanvoerde dat haar eis een toekomstige schade betreft << die haar niet mag
ontzegd worden omdat een derde, weze
het een minderjarige dochter, een schadevergoeding zou ontvangen die een
eigen schade van cassatieberoepster al
dan niet includeert » :
Overwegende dat de eventuele
onjuiste beantwoording van de
conclusie niets uitstaande heeft met
het vormvoorschrift van artikel 97
van de Grondwet; dat het middel in
zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel er
voor het overige op neerkomt aan te
tonen dat het arrest niet antwoordt
op de opwerping van eiseres
gegrond op de aanwezigheid van
twee afgescheiden patrimonia, namelijk dat de schadevergoeding.

overeenstemmend met de door de
justitiearts vooropgestelde 20 pet.
bestendige invaliditeit uitsluitend
ten goede komt aan het patrimonium van de dochter van eiseres en
geenszins aan het patrimonium van
eiseres zelf;
Overwegende dat het arrest overweegt dat « uit het inmiddels neergelegd aanvullend verslag van Dr.
P. Naessens van 30 september 1982
blijkt dat het onmogelijk is om een
precieze begroting te geven van
toekomstige kosten, daar dit niet
alleen afhankelijk is van de huidige
behandelingswijze, maar ook van
eventuele keuze van andere specialistische behandelingen door het slachtoffer, maar dat door de consolidatie
van 20 pet. ruimschoots voorzien
wordt in de eventuele toekomstige
onkostenbegroting
»
en
dat
<< vermits de justitiearts in het hoger
aangehaald
aanvullend
verslag
handelt over de huidige maandelijksf' consultatie van Dr. Majelyne
en de homeopatische behandeling,
het duidelijk is dat de " onkostenbegroting " zowel de uitgaven betreft
die door Fornier Annie thans
gedragen worden als de uitgaven
die later eventueel door het slachtoffer zullen gedragen worden »;
Overwegende dat het arrest noch
met die consideransen noch met een
andere redengeving antwoordt op de
hierboven geformuleerde opwerping
van eiseres in verband met de
k
d
toe omstige uitgaven ie door het
eigen patrimonium van eiseres
zullen moeten gedragen worden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, en ongeacht de
overige middelen die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden,
verwerpt de voorziening in zoverre
zij
gericht
is
tegen
tweede
verweerder; vernietigt het bestreden
arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest;
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veroordeelt eiseres in een vijfde van dat de rechtspleging door het Hof
de kosten; laat de overige kosten ten vanaf de terechtzitting in het Frans
laste van de Staat; verklaart dit zal worden voortgezet;
arrest bindend voor de Landsbond
I. In zoverre de voorziening is
der
Christelijke
Mutualiteiten;
verwijst de zaak naar het Hof van gericht tegen de beslissing op de
strafvordering :
Beroep te Antwerpen.
Overwegende dat het vonnis de
21 februari 1984 - 2' kamer - Voor- verjaring van die rechtsvordering
zitter : de h. Boon, waarnemend voor- vaststelt;
zitter - Verslaggever : de h. Holsters Dat de voorziening niet ontvankeGelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De lijk is bij gebrek aan belang;
Gryse.

II. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing op de
rechtsvordering tot schadevergoeding:

Nr. 351

Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat de rechtbank het openbaar
ministerie in zijn vorderingen slechts
heeft gehoord wat de strafvordering en
niet wat de teruggave en de schadevergoeding betreft :

2' KAMER - 22 februari 1984

BOSSEN -

GEMEENTE BENADEELD DOOR
EEN MISDRIJF - VORDERING WAARBIJ HET
OPENBAAR MINISTERIE NAMENS HET BOSBEHEER SCHADEVERGOEDING EIST - WETTIGE
VORDERING - VEREISTE.

Wettig is de beslissing waarbij de vordering tot schadevergoeding ontvankelijk
wordt verklaard, die voor het strafgerecht door het openbaar ministerie
namens het Bosbeheer is ingesteld ten
gunste van een door een overtreding
van het desbetreffende wetboek benadeelde gen:eez:te, als die gemeente in
d_<; zaak n.1.et 1s opgetreden als burgerllJke partlJ (1).
I
BOURGUIGNON T. MIN. V. LANDBOUW,
GEMEENTE SANKT VITH)
ARREST

(A.R. nr. 3275)

Overwegende dat het procesverbaal Van de door de COrrectionele
rechtbank op 5 september 1983
gehouden terechtzitting vermeldt
dat het openbaar ministerie in zijn
vorderingen is gehoord en dat het
vonnis erop wijst dat het openbaar
ministerie, in naam van het bosbeheer, op grond van artikel 120 van
het Boswetboek schadevergoeding
heeft gevorderd voor de benadeelde
gemeente Sankt Vith·

IslagDatmist;het

•

middel feitelijke grond-

1

Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat de in naam van en voor de
gemeente Sankt Vith ingediende klacht
had moeten worden goedgekeurd overeenkomstig de door de gemeentewet
voorgeschreven vormen en onder de
daarin bepaalde voorwaarden :

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 3 oktober 1983
door de Correctionele Rechtbank te
Overwegende dat het vonnis
Verviers in hoger beroep in het vermeldt dat « wat de rechtspositie
Duits gewezen, en gelet op de in van de gemeente Sankt Vith in dit
dezelfde taal gestelde voorziening;
geding betreft, het niet volledig juist
Gelet op de door de eerste voor- is haar te aanzien als een burgerzitter op 4 november 1983 gewezen lijke partij; de gemeente Sankt Vith
beschikking waarbij wordt beslist in werkelijkheid niet in de hoeda----------------l geding
nigheid van burgerlijke partij ia dit
is betrokken, vermits zulks,
(1) Zie Cass., 2 jan. 1835, Bull. en Pas., 1835,
zoals beklaagde terecht heeft doen
I, 5.
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opmerken, een voorafgaande beslissing van de gemeenteraad of ten
minste van het college van burgemeester en schepenen vereist; de
gemeente Sankt Vith eenvoudigweg
moet worden beschouwd als de
benadeelde partij voor wie het
beheer van (waters en) bossen, bij
monde van het openbaar ministerie,
schadevergoeding vordert op grond
van artikel 120 van het Boswetboek »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het vonnis niet antwoordt op de
conclusie waarin eiser onder meer
aanvoerde dat : 1. beklaagde ontkent de
litigieuze tractor te hebben bestuurd,
hetgeen door geen enkel stuk van het
dossier wordt tegengesproken; 2. zelfs al
had hij de tractor bestuurd, hij hierdoor
geen enkele wettelijke bepaling zou
hebben overtreden; 3. de door de tractor
beschadigde plaats niet toebehoort aan
de stad Sankt Vith :

Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Thomas,
Verviers.

Nr. 352
2' KAMER - 22 februari 1984

1° BURGERLIJKE
RING - VERJARING

RECHTSVORDE-

VAN DE STRAFVORDE·
RING - ONBEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT OM TE OORDELEN OF DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GEGROND
IS EN OM ZE BIJ HET VONNISGERECHT
AANHANGIG TE MAKEN.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN

BESLISSING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT
MET DE VASTSTELL!NG DAT DE STRAFVORDERING VERJAARD IS - ONBEVOEGDHEID
VAN HET ONDERZOEKSGERECHT OM DE
BURGERL!JKE RECHTSVORDERING BIJ HET
VONNISGERECHT AANHANGIG TE MAKEN.

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat eiser een op 1 november
RECHTSVORDE1980 door de boswachter Niessen 3° BURGERLIJKE
RING- AFWIJZING VAN HET VERZET VAN
opgemaakt proces-verbaal van valsDE
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN
heid heeft beticht, dat het als gevolg
BESCHIKKING VAN BU!TENVERVOLGINGSTELdaarvan geopende onderzoek is
LING - VEROORDELING TOT SCHADEVERafgesloten met een beschikking van
GOEDING.
buitenvervolgingstelling en dat het
proces-verbaal de schade aan de
brandgang van de gemeente Sankt 4° ONDERZOEKSGERECHTEN - AFWIJZING
VAN
RET
VERZET VAN
DE
Vith alsook de aansprakelijkheid
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKvan eiser voor die schade vaststelt;
KING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING Dat het vonnis bovendien de
VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING.
gemeente Sankt Vith aanziet als
benadeelde partij en vaststelt dat 1" en 2" Wanneer het onderzoeksgerecht
vaststelt dat de strafvordering is
de door artikel 166 van het Boswetverjaard, is het niet bevoegd om de
boek opgelegde geldboete minimum
burgerlijke rechtsvordering bij het
5 frank bedraagt;
vonnisgerecht aanhangig te maken (1).
Dat het aldus antwoordt op de in
3" en 4" De burgerlijke partij wier verzet
het middel vermelde conclusie;
tegen een beschikking van buitenverDat het middel feitelijke grandvolgingstelling wordt afgewezen, ook
slag mist;
al is het wegens verjaring van de
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : Stranard, afdelingsvoorzitter -

strafvordering, wordt veroordeeld in
schadevergoeding jegens de verdachte
(2). (Art. 136 Sv.)
(1) Cass., 19 jan. 1971 (A.C., 1971, 488).
(2) Cass., 7 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 450).

792 bleef om de zaak voor uitspraak over de
burgerlijke rechtsvordering te verwijzen
naar het enige gerecht dat bevoegd was
ARREST ( vertaJing)
om over de gegrondheid ervan uitspraak
te doen, namelijk de burgerlijke recht(A.R. nr. 3311)
bank te Charleroi; het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling, bijgeHET HOF;
Gelet op het volg, door die verwijzing niet te bevelen,
bestreden arrest, op 13 oktober 1983 zich schuldig heeft gemaakt aan rechtsgewezen door het Hof van Beroep te weigering;
Brussel, kamer van inbeschuldivierde onderdeel, tegen dat middel niet
gingstelling, rechtdoende als rechts- kan worden ingebracht dat eiser toch
college waarnaar de zaak is opnieuw een burgerlijke rechtsvordering
kan instellen voor de burgerlijke recht-·
verwezen;
bank : het enerzijds niet geoorloofd is
Gelet op het arrest van het Hof hem te verplichten om te herbeginnen
wat hij reeds op rechtsgeldige wijze
van 27 april 1983;
heeft verricht; er anderzijds voor moet
Over het eerste middel, hieruit afge- worden gevreesd dat een nieuwe burgerleid dat het bestreden arrest, in lijke rechtsvordering, zo ze thans zou
antwoord op de conclusie waarbij eiser worden ingesteld, zou stuiten op
had gevraagd om de zaak voor uitspraak bezwaren die men niet kon aanvoeren
over de door hem tegen de verweerders tegen de op 31 december 1979 ingestelde
ingestelde burgerlijke rechtsvordering te burgerlijke rechtsvordering :
verwijzen naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Charleroi, verwijst naar een
Over het geheel van het middel :
op 3 juni 1964 gewezen beslissing van
Overwegende dat het onderzoekshet Hof van Beroep te Brussel, kamer
gerecht
dat de procedure moet
van inbeschuldigingstelling,
regelen en dat, zoals in onderhavig
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest in de weergave van de samenvat- geval, vaststelt dat de strafvordering
ting van die beslissing een zeer belang- verjaard was, niet bevoegd is om de
rijk woord weglaat; dat arrest van 3 juni gegrondheid van de burgerlijke
1964 immers niet beslist dat, in geval rechtsvordering te beoordelen of om
van verjaring van de strafvordering, de die rechtsvordering aanhangig te
onderzoeksgerechten de zaak niet naar maken bij het vonnisgerecht; dat
de feitenrechter konden verwijzen voor het onderzoeksgerecht niet anders
uitspraak over de burgerlijke belangen, kan doen dan aan de burgerlijke
maar dat in dit geval de onderzoeksgerechten de zaak niet voor uitspraak over partij de zorg over te laten om zich
de
burgerlijke
belangen
konden in voorkomend geval tot de burgerverwijzen naar de strafrechter die lijke rechter te wenden;
bevoegd is om over de zaak zelf te
Dat de omstandigheid dat de
beslissen; eiser in zijn conclusie niet had persoon die zich door het misdrijf
gevraagd om de zaak voor de uitspraak benadeeld acht, zich voor de onderover de burgerlijke rechtsvordering te
verwijzen naar de strafrechter, maar zoeksrechter burgerlijke partij stelt
naar de burgerlijke rechtbank te Char- v66r het verstrijken van de termijn
van vijf jaar die is voorgeschreven
leroi;
tweede onderdeel, eiser zijn burger- door artikel 26 van de wet van
lijke rechtsvordering tegen de verweer- 17 april 1878, gewijzigd bij artikel 1
ders regelmatig had ingesteld door zich van de wet van 30 mei 1961, niet
burgerlijke partij te stellen voor de van dien aard is dat de bevoegdonderzoeksrechter; die rechtsvordering heidsregels erdoor worden gewijnog steeds hangende was, zodat een zigd;
beslissing niet mocht uitblijven;
Overwegende dat het hof van
derde onderdeel, de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingberoep
rechtsgeldig
kennis
heeft stelling, na de verj aring van de
genomen van die burgerlijke rechtsvor- strafvordering te hebben vastgezich
onbevoegd
heeft
dering, zodat ze ondanks het feit dat de steld,
strafvordering verjaard was, bevoegd verklaard om uitspraak te doen over
(HOUIOUX T. DELPIRE, MAES)
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de door eiser tegen de verweerders
ingestelde burgerlijke rechtsvordering en om de zaak voor uitspraak
over die vordering te verwijzen naar
de feitenrechter; dat het aldus de
beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, ongeacht de
memorie
die
door
eiser
op
14 november 1983 op de griffie van
het Hof is ingediend zonder de
bijstand van een advocaat bij het
Hof van Cassatie, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 136 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat eiser bij het bestreden arrest
wordt veroordeeld tot betaling van een
frank schadevergoeding aan iedere
verweerder,

22 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

terwijl de schadevergoeding waartoe
het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, de burgerlijke partij
veroordeelt, krachtens artikel 136 van Nr. 353
het Wetboek van Strafvordering, strekt
tot vergoeding van de eventuele schade
1' KAMER - 23 februari 1984
die de verdachten hebben geleden ten
gevolge van het door de burgerlijke
partij ten onrechte gedane verzet; uit de
vaststellingen van het bestreden arrest 1° VORDERING
IN
RECHTE
ten deze blijkt dat op het tijdstip waarop
RECHTER
BIJ
WIE
EEN
VORDERING
eiser verzet deed tegen de door de raadANHANGIG IS DIE OP EEN BEPALING VAN
kamer op 24 april 1980 gewezen beschikVREEMD RECHT IS GEGROND - VERPLICHking van buitenvervolgingstelling, de
TING VOOR DE RECHTER DE INHOUD VAN
strafvordering niet verjaard was en zelfs
HET RECHT NA TE GAAN.
niet op het punt stand te verjaren; het
bestreden arrest, dat die beschikking
van buitenvervolgingstelling niet beves- 2° VREEMDE WET - VORDERING IN
RECHTE - RECHTER BIJ WIE EEN VORDEtigt op grond dat eiser tegen die beslisRING AANHANGIG IS DIE OP EEN BEPALING
sing ten onrechte verzet heeft ingesteld,
VAN VREEMD RECHT IS GEGROND
maar op grand dat de strafvordering
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE
intussen verjaard was, eiser dus niet
INHOUD VAN HET RECHT NATE GAAN.
zonder artikel 136 van het Wetboek van
Strafvordering te schenden, kon veroordelen tot schadevergoeding jegens de 3° RECHTBANKEN- BESLISSING VAN DE
verweerders :
RECHTER OP DE BASIS VAN EEN VREEMDE
WETTELIJKE

BEPALING

-

VERPLICHTING

Overwegende dat luidens artiVOOR DE RECHTER REKENING TE HOUDEN
MET DE INTERPRETATIE VAN DIE BEPALING
kel 136 van het Wetboek van
IN HETLAND VAN OORSPRONG.
Strafvordering de burgerlijke partij
die op haar verzet in het ongelijk
wordt gesteld, wordt veroordeeld tot 4° VREEMDE WET - BESLISSING VAN DE
schadevergoeding jegens de verRECHTER OP DE BASIS VAN EEN VREEMDE
dachte; dat die regel van toepasWETTELIJKE BEPALING VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER REKENING TE HOUDEN
sing is zowel wanneer het verzet
MET DE INTERPRETATIE VAN DIE BEPALING
niet ontvankelijk als wanneer het
IN HETLAND VAN OORSPRONG.
niet gegrond wordt verklaard, en
zelfs als de burgerlijke partij slechts
in het ongelijk wordt gesteld omdat 5° RECHTBANKEN- BESLISSING VAN DE
RECHTER OP DE BASIS VAN EEN VREEMDE
de strafvordering sedert de instelWETTELIJKE BEPALING - GEEN CONCLUSIE
ling van haar rechtsmiddel verjaard
OVER DE INTERPRETATIE DIE DE RECHTER
is;
IN HET LAND VAN OORSPRONG AAN DIE
Dat het middel faalt naar recht;
BEPALING GEEFT - GEEN VERPLICHTING
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gewezen;

VOOR DE RECHTER VAST TE STELLEN DAT
ALLE VOORWAARDEN VAN HET VREEMDE
RECHT VERVULD ZIJN.

6° VREEMDE WET -

BESLISSING VAN DE
RECHTER OP DE BASIS VAN EEN VREEMDE
WETTELIJKE BEPALING - GEEN CONCLUSIE
OVER DE INTERPRETATIE DIE DE RECHTER
IN HET LAND VAN OORSPRONG AAN DIE
BEPALING GEEFT - GEEN VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER VAST TE STELLEN DAT
ALLE VOORWAARDEN VAN HET VREEMDE
RECHT VERVULD ZIJN.

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSING VAN DE RECHTER OP DE BASIS
VAN EEN VREEMDE WETTELIJKE BEPALING
GEEN CONCLUSIE OVER DE INTERPRETATIE DIE DE RECHTER IN HET LAND VAN
OORSPRONG AAN DIE BEPALING GEEFT GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
VAST TE STELLEN DAT ALLE VOORWAARDEN
VAN HET VREEMDE RECHT VERVULD ZIJN.

1" en 2" De rechter, bij wie een vordering

aanhangig is die op een bepaling van
vreemd recht is gegrond, dient de
inhoud van dat recht na te gaan, in
voorkomend geval na daarover de
nodige inlichtingen te hebben ingewonnen, met eerbiediging van het
recht van verdediging (1).

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 105 van het
Spaans Burgerlijk Wetboek, 3, derde lid,
van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat « de
partijen
de
Spaanse
nationaliteit
bezitten, dat de hoofdvraag is of de
feiten waarop de echtgenote (thans
verweerster) haar vordering tot scheiding van tafel en bed heeft gegrond,
grove beledigingen uitmaken in de zin
van artikel 105 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek >>, en met bevestiging van
het beroepen vonnis de scheiding van
tafel en bed ten laste van eiser toestaat
enkel op grand dat « de eerste rechter
terecht heeft beslist dat de grieven onder
de nrs. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 en 15 zijn
bewezen en heeft geoordeeld dat uit het
geheel van de feiten of uit hun samenvoeging bleek dat de houding van R ... C ...
V ... , na de verzoening, een grove belediging uitmaakte voor S... M ... ; dat de
rechtbank terecht heeft beslist dat er een
grand was tot scheiding van tafel en bed
wegens grove beledigingen in de zin van
artikel 105 van het Spaanse Burgerlijk
Wetboek ''•

terwijl de grove beledigingen in de zin
van artikel 105, 2", van het Spaanse
3•, 4", 5", 6" en 7" Hoewel de rechter in Burgerlijk Wetboek, op grand waarvan
zijn beslissing op de basis van een de scheiding van tafel en bed kan
bepaling van vreemd recht rekening worden toegestaan, benevens een beledidient te houden met de interpretatie gende houding oak vereisen dat die
die de rechter er in het land van houding door rancune en weerzin ten
oorsprong aan geeft, behoeft hij, bij aanzien van de medeikhtgenoot is ingeonttentenis van een desbetreffende geven; het arrest bij de toepassing van
conclusie, niet vast te stellen dat alle artikel 105, 2", van het Spaanse Burgervoorwaarden van het vreemde recht lijk Wetboek rekening moest houden met
de wijze waarop het door de Spaanse
vervuld zijn (2).
hoven en rechtbanken en inzonderheid
door het Tribunal Supremo van dat land
wordt uitgelegd; het arrest, door enkel
(C ... V... T. M ... )
erop te wijzen dat eisers houding beledigend was zonder na te gaan of zij blijk
gaf van rancune en weerzin, artikel 105
ARREST ( vertaJing)
van het Spaanse Burgerlijk Wetboek
(A.R. nr. 7025)
schendt, zoals het door de rechtspraak
van dat land wordt uitgelegd en de
HET HOF;
Gelet op het conflictregel, waardoor die rechtspraak
bestreden arrest, op 14 februari 1983 toepasselijk is, miskent (schending van
de in het middel aangewezen wetsbepalingen) :
(1) en (2) Cass., 9 okt. 1980, A.R. nr. 6142
(A.C., 1980-81, nr. 90) en de cone!. van proc.gen. Krmgs, toen advocaat-generaal; zie Cass.,
15 sept. 1982, A.R. nr. 2323 (ib1d., 1982-83,
nr. 40).

Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het
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middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat het nieuw is :
Overwegende dat verweersters
vordering tot scheiding van tafel en
bed gegrond is op artikel 105 van
het Spaanse Burgerlijk Wetboek,
dat bepaalt dat onder meer grove
beledigingen een grond van scheiding van tafel en bed uitmaken;
Dat eiser de toepassing van het
Spaanse recht op het geschil niet
heeft betwist;
Overwegende dat de rechter bijgevolg, nu een vordering tot scheiding
van tafel en bed op grond van de
genoemde wetsbepaling bij hem
aanhangig was gemaakt, de draagwijdte daarvan moest bepalen; dat
hij ten deze, aangezien het normen
van een vreemd recht betrof, de
inhoud van dat recht moest nagaan,
eventueel na dienaangaande de
nodige inlichtingen te hebben ingewonnen en met eerbiediging van het
recht van verdediging;
Overwegende dat het middel,
waarin aan het arrest schending
wordt verweten van de bepalingen
van artikel 105 van het Spaanse
Burgerlijk Wetboek, zoals het in
Spanje wordt toegepast, derhalve
niet nieuw is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de partijen de Spaanse
nationaliteit hebben en dat de
vordering van verweerster tot scheiding van tafel en bed gegrond is op
artikel 105 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat grove
beledigingen een grond van scheiding van tafel en bed uitmaken;
Dat het zoals het beroepen vonnis
oordeelt dat uit het geheel van de
bedoelde feiten of uit hun samenvoeging blijkt dat eisers houding
voor verweerster een grove belediging was, en beslist dat er een
grond tot scheiding van tafel en bed
is wegens grove beledigingen in de

zin van artikel 105 van het Spaanse
Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat geen van de
partijen had aangevoerd dat de
grove
beledigingen
op
grond
waarvan de scheiding van tafel en
bed kan worden toegestaan, in de
uitlegging van die wetsbepaling door
de Spaanse rechtbanken, benevens
een beledigend gedrag ook vereisen
dat dit gedrag door rancune of
weerzin ten aanzien van de medeechtgenoot is ingegeven;
Dat de appelrechters bij gebrek
aan conclusie dienaangaande niet
behoefden te preciseren dat aan alle
door het Spaanse recht gestelde
vereisten was voldaan;
Dat uit het arrest niet blijkt dat
de appelrechters geen acht hebben
geslagen op de door eiser vermelde
vereisten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 februari 1984 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Van Ommeslaghe en Bi.itzler.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN, DIENSTEN) OPDRACHT VAN WERKEN - CONTRACTUELE
UITSLUITING VAN HERZIENING VAN DE
PRIJZEN VAN LONEN, SOCIALE LASTEN EN
MATERIALEN - M.B 14 OKT 1964, ARTT 13, B,
16, B, 1°
DRAAGWIJDTE
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Wanneer bij overheidsopdracht van meen lastenboek in geval van pTijswerken het contract de herziening van stijgingen
hebben
uitgesloten;
de prijzen van Jonen, sociale lasten en 2° omdat, al was de toepassing van
grondstoffen uitsluit, waarin is voorzien door art. 13, B, M.B. 14 okt. 1964 artikel 16, B, in geval van prijsstijaangaande de administratieve, tech- ging niet contractueel uitgesloten,
nische en contractuele bedingen die de ten deze bedoelde prijsstijgingen
het algemeen lastenkohier van de tach geen recht op herziening doen
overeenkomsten
van
de
Staat ontstaan daar zij niet onvoorzienuitmaken, kan de aannemer zich niet- baar waren in de zin van genoemd
temin beroepen op art. 16, B, 1°, van artikel;
dat ministerieel besluit, ten einde
herziening te bekomen ingevolge prijsOver het eerste middel, afgeleid uit de
stijgingen die het gevolg zijn van schending van de artikelen 3, § 1, van de
omstandigheden welke de aannemer wet van 4 maart 1963 betreffende de
redelijkerwijze niet kon voorzien bij overeenkomsten afgesloten in naam van
het sluiten van de overeenkomst, de Staat, 13, inzonderheid litterae B en
welke hij niet kon ontwijken en C. 16, inzonderheid littera B, van het
waarvan hij de gevolgen niet kon ministerieel besluit van 14 oktober 1964
verhelpen (1) (2).
aangaande de administratieve, tech(' GENERAL ENGINEERING & TRADING » N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIGING)
ARREST

(A.R. nr. 3971)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 8 maart 1982
door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het arrest releveert dat de vordering van eiseres
ertoe strekt herziening te bekomen
van de tussen partijen gesloten
overeenkomst
op
grand
van
artikel 16, B, van het ten deze geldende algemeen lastenboek van de
overeenkomsten van de Staat, vastgesteld bij ministerieel besluit van
14 oktober 1964;
Dat het arrest de vordering
verwerpt om twee redenen :
1o omdat de bijzondere voorwaarden
van de overeenkomst de toepassing
van artikel 16, B, van genoemd alge-

------------------1
(1) Cass., 8 okt. 1982,
(A.C., 1982-83, nr. 101).

A.R.

nr.

3485

(2) De materie is thans geregeld door het
M.B. van 10 aug. 1977 houdende vaststelling
van de algemene aannemingsvoorwaarden van
de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, Belgisch Staatsblad,
8 september 1977.

nische en contractuele bedingen die het
algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, 1134,
1135 en 1793 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest als ~ngegrond
afwijst de vordering waarbij e1seres, op
grand van artikel 16, littera B, van het
algemeen lastenkohier van van de overeenkomsten van de Staat, de herziening
heeft gevorderd van een contract
gesloten tussen haar en verweerder op
26 januari 1973 met betrekking tot de
levering van zenders-ontvangers en deze
beslissing verantwoordt door de overweging dat « de wilsovereenstemming voor
een aanneming tegen vaste prijs, waarop
artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek
toepasselijk is, waar bovendien het
bijzonder lastenboek de prijsstijgingen
van lonen, sociale lasten en materialen
niet voor herziening vatbaar heeft
gemaakt, derhalve van herziening heeft
uitgesloten volgens artikel 13, B, van het
toepasselijk ministerieel besluit van
14 oktober 1964, zuiver contractueel
bewezen is ,, en dat « waar de herziening
voor een zeer bepaalde reden, namelijk
voor de prijsstijgingen, contractueel
wordt uitgesloten, en het artikel 16, B,
dezelfde reden van herziening niet stilzwijgend kan hebben ingebouwd, maar
integendeel door de voorbeelden en
kontekst impliciet heeft uitgesloten "•
terwijl de omstandigheid, enerzijds,
dat een contract werd afgesloten tegen
een forfaitaire prijs en, anderzijds, dat
het bijzonder lastenkohier van toepassing op dit contract voorziet dat de
verhoging van lonen, sociale lasten en
materialen geen herziening van de overeengekomen prijs kunnen medebrengen,
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geenszins een beletsel kan uitmaken impliciet de beslissing laat steunen
voor het recht van de medecontractant op de opvatting dat, wanneer de
van de Staat om, indien hij een belang- partijen,
in een overeenkomst
rijk nadeel heeft geleden, een herziening waarop het algemeen lastenboek
van de overeenkomst te vragen op basis
van artikel 16, littera B, van het alge- van de overeenkomsten van de
meen lastenkohier voor overeenkomsten Staat principieel toepasselijk is,
van de Staat, door te steunen, zoals dit geen gebruik maken van de mogeartikel 16, B, het voorschrijft, op omstan- lijkheid, waarin is voorzien qoor
digheden zoals loonstijgingen, verho- artikel 13, B, van genoemd algegingen van sociale lasten of van prijzen meen lastenboek, om in de over~en
van materialen welke hij « redelijker- komst een recht op prijsherziening
wijze niet kon voorzien bij het indienen aan de hand van elementen, zoals
van zijn inschrijving of het sluiten van
de overeenkomst, die hij niet kon lonen, sociale lasten en prijzen van
ontwijken en waarvan hij de gevolgen de grondstoffen, te bepalen, zij
niet kon verhelpen alhoewel hij al het noodzakelijk meteen de toepassing
nodige daarvoor heeft gedaan »; zodat van artikel 16, B, van dit lastenboek
het arrest, door de vordering van eiseres uitsluiten;
strekkende tot herziening van de overOverwegende dat de artikelen 13,
eenkomst, daarbij steunend op het
eerder genoemde artikel 16, littera B, als B, en 16, B, van het algemeen
ongegrond af te wijzen op grond van de lastenboek van de overeenkomsten
eerder aangehaalde motieven, de in het van de Staat, vastgesteld bij minismiddel vermelde wettelijke en reglemen- terieel besluit van 14 oktober 1964,
taire beschikkingen schendt :
onderscheiden toepassingsgebieden

Nopens de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen
het middel opgeworpen en afgeleid
uit het gebrek aan belang, daar,
volgens verweerder, de beslissing
naar recht verantwoord blijft door
de tweede in het arrest aangegeven
reden;
Overwegende dat ook de tweede
reden wordt aangevochten zodat de
grond van niet-ontvankelijkheid niet
kan worden aangenomen;
N opens het middel zelf :
Overwegende dat het arrest de
principiele toepasselijkheid van de
overeenkomst, van het algemeen
lastenboek van de overeenkomsten
van de Staat, vastgesteld bij ministerieel besluit van 14 oktober 1964,
niet ontkent, maar het oordeel dat
de partijen de toepasselijkheid van
artikel 16, B, van dit lastenboek in
geval van prijsstijgingen contractueel hebben uitgesloten, afleidt uit
de vaststelling dat zij, in het
bijzonder lastenboek, de prijzen van
lonen, sociale lasten en materialen
« niet, met toepassing van artikel 13,
B, van het algemeen lastenboek,
voor herziening vatbaar hebben
gemaakt »; dat het arrest aldus

bestrijken; dat, terwijl artikel 13
betrekking heeft op voorzienbare
prijsstijgingen van lonen, sociale
lasten en grondstoffen, artikel 16, B,
daarentegen doelt op prijsstijgingen
die het gevolg zijn van omstandigheden die de aannemer redelijkerwijze niet kon voorzien bij het
sluiten van de overeenkomst, die hij
niet kon ontwijken en waarvan hij
de gevolgen niet kon verhelpen,
hoewel hij al het nodige daarvoor
heeft gedaan;
Overwegende dat het arrest, door,
op grond van de enkele vaststelling
dat de partijen geen gebruik hebben
gemaakt van de
mogelijkheid
geboden door artikel 13, B, van het
algemeen lastenboek, te beslissen
dat de partijen meteen de toepassing van artikel 16, B, van dit
lastenboek hebben uitgesloten, de
toepassingsgebieden van beide bepalingen met elkaar verwart en
derhalve die bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 3, § 1, van
de wet van 4 maart 1963 met betrekking
tot de aanbestedingen aangegaan in
naam van de Staat, 13, litterae B en C,
16, littera B, van het ministerieel besluit
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van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele
bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de
Staat uitmaken, 1134, 1135, 1793 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na in herinnering
te hebben gebracht dat « voor de toepasselijkheid van artikel 16, B, de aannemer
de bewijslast van een belangrijk nadeel
wegens omstandigheden die hij niet
redelijkerwijze kon voorzien bij de
inschrijving of bij het sluiten der overeenkomst, die hij niet kon ontwijken en
waarvan de gevolgen niet konden
verholpen worden hoewel hij het nodige
gedaan heeft », ... beslist dat deze toepassingsvoorwaarden in deze zaak niet
waren vervuld en deze beslising laat
steunen op volgende overwegingen :
« dat bij het onderschrijven van het
werk appellant (lezen : gei:ntimeerde,
hier eiseres) geweten heeft (i) dat het
bijzonder lastenboek geen prijsindexatie
voorziet, en (ii) dat de bedoelde prijsstijgingen gedurende meerdere perioden
voorgekomen zijn v66r en na de datum
van de hier besproken overeenkomsten,
derhalve voorzienbaar zijn; dat de
aannemer ... zich redelijkerwijze kon
vrijwaren tegen dit gekende ns1CO,
bovendien contractueel door haar opgenomen, door er rekening mee te houden
bij het vaststellen van de aannemingsprijs; dat de aannemer derhalve naar de
termen van artikel 16, B, redelijkerwijze
de prijsstijging kon voorzien, ook a!
waren de prijsstijgingen vee! hoger dan
verwacht werd, de prijsstijgingen had
kunnen ontwijken door het nemen van
bijzondere maatregelen, terwijl deze
maatregelen de gevolgen van de prijsstijgingen konden ondervangen; dat (eisres)
derhalve de risico's heeft opgenomen in
het contract dat haar verbond, waarvan
het onmogelijk is vanuit de overeenkomst na te gaan in welke mate zij die
risico's heeft ingerekend of subjectief
opgenomen
om
de
bestelling
te
verkrijgen bij het berekenen van de
aannemingsprijs waarvoor zij
zich
contractueel verbond en waartegen zij
zich doelmatig kon beschermen »,
terwijl, eerste onderdeel, de overweging volgens welke eiseres op het ogenblik van de inschrijving zou geweten
hebben « dat het bijzonder lastenboek
geen prijsindexatie voorziet >>, de beslissing dat de toepassingsvoorwaarden van
artikel 16, littera B, van het algemeen
lastenkohier voor de overeenkomsten

van de Staat niet zouden zijn vervuld,
niet wettelijk kan verantwoorden, aangezien de afwezigheid van een prijsherzieningsclausule in het bijzonder lastenkohier geen beletsel uitmaakt om, zoals het
eerste middel het voorhoudt, een recht te
doen gelden op herziening van het
contract op basis van artikel 16, littera
B, en, bijgevolg, geenszins inhoudt dat
de abnormale stijging van de lonen,
ingeroepen door eiseres ter ondersteuning van haar vordering tot herziening,
noodzakelijkerwijze door haar kon
worden voorzien bij de afsluiting van het
contract (schending van alle wettelijke
en reglementaire bepalingen vermeld in
het middel, met uitzondering van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, noch de overweging
volgens welke eiseres heeft geweten, op
het ogenblik van haar inschrijving, « dat
de bedoelde prijsstijgingen gedurende
meerdere perioden voorgekomen zijn
v66r en na de datum van de hier
besproken overeenkomst, derhalve voorzienbaar zijn », noch de andere hiervoren aangehaalde motieven van het
arrest; op een doeltreffende wijze
antwoorden op de conclusies waarin
eiseres in essentie heeft doen gelden,
met verwijzing naar het deskundigenverslag, tijdens de procedure in hoger
beroep neergelegd op het hof van beroep
« dat deze gerechtelijke deskundige ... tot
de vaststelling is gekomen dat, naast de
voorziene of voorzienbare stijging van de
loonkosten tijdens de uitvoering van de
overeenkomst, zich een belangrijke
onvoorzienbare loonstijging heeft voorgedaan » en dat haar vordering niet strekte
tot het bekomen van een vergoeding
voor de normaal voorzienbare loonstijgingen, waar zij trouwens rekening mee
had gehouden bij de indiening van haar
prijs, « maar enkel voor het gedeelte dat
de voorziene loon- en kostenstijgingen
overtrof » (schending van artikel 97 van
de Grondwet) ;
derde onderdeel, het tegenstrijdig is te
beslissen, enerzijds << dat de aannemer ...
redelijkerwijze de prijstijgingen kon
voorzien » en anderzijds te stellen dat dit
nog het geval zou zijn « ook al waren de
prijsstijgingen veel hoger dan verwacht
· werd » (schending van het artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, om
aan te nemen dat « de aannemer
naar de termen van artikel 16, B,
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ONTSTAAN GESCHIL VOOR DE OPLOSSING
redelijkerwijze de prijsstijging kon
WAARVAN DE GEGEVENS ZICH BEVINDEN IN
voorzien », vaststelt dat « de
HET BIJZONDER RECHT DAT HET STELSEL
bedoelde prijsstijgingen gedurende
VAN HET FAILLISSEMENT BEHEERST meerdere perioden voorkomen zijn
GER.W., ART. 574, 2°- RECHTBANK VAN KOOPv66r en na de datum van de hier
HANDEL BEVOEGD.
besproken
overeenkomsten
en
derhalve voorzienbaar zijn »; dat het
FAILLISSEevenwel anderzijds ook vaststelt dat 2° FAILLISSEMENT,
MENTSAKKOORD
EN
GERECHTE« de prijsstijgingen veel hoger
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT (waren) dan verwacht werd >>;
CURATOR - GESCHIL WAARBIJ DE AANSPRAOverwegende dat het tegenstrijdig
KELIJKHEID VAN DE CURATOR WEGENS
is aan te nemen, enerzijds, dat alle
BEHEERSFOUTEN IN HET GEDING IS prijsstijgingen die zich concreet
RECHTSTREEKS UIT HET FAILLISSEMENT
voordeden, voorzienbaar waren en
ONTSTAAN GESCHIL VOOR DE OPLOSSING
WAARVAN DE GEGEVENS ZICH BEVINDEN IN
anderzijds dat diezelfde prijsstijHET BIJZONDER RECHT DAT HET STELSEL
gingen veel hoger waren dan
VAN HET FAILLISSEMENT, HET AKKOORD EN
verwacht werd; dat het arrest
DE OPSCHORTING VAN BETALING BEHEERST
derhalve niet regelmatig is gemoti- GER.W., ART. 574, 2° - RECHTBANK VAN
veerd;
KOOPHANDEL BEVOEGD.
Dat het onderdeel gegrond is;
1o en 2" Een geschil dat rechtstreeks

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde 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.

uit het faillissement ontstaat en waarvoor krachtens art. 574, 2', Ger. W. de
rechtbank van koophandel bevoegd is,
is de vordering waarbij de aansprakelijkheid van de curator van een faillissement in het geding is op grand van
een beheersfout in de uitoei'ening van
zijn opdracht (1).
(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT
IN ZAKE VAN SIEMENS N.V. T. AERTS, DE BUCK)
ARREST

(A.R. nr. 4277)

24 februari 1984 - 1' kamer - VoorHET HOF;
Gelet op het
zitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
GelijkluMende bestreden vonnis, op 10 oktober 1983
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat- door de Arrondissementsrechtbank
generaal
Advocaten
mrs. Van te Gent gewezen;
Ommeslage en de Bruyn.
Over het middel, luidend als volgt : Bij
exploot van gerechtsdeurwaarder, betekend op 26 mei 1981, heeft de naamloze
vennootschap Siemens de advocaten
Guido Aerts en Patrick De Buck, in hun
Nr. 355
hoedanigheid van curator van de failliet

1•
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1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHIL WAARBIJ
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CURATOR
WEGENS BEHEERSFOUTEN IN HET GEDING IS
- RECHTSTREEKS UIT HET FAILLISSEMENT

(1) Cfr. Cass., 5 maart 1928, Bull. en
Pas., 1928, I, 99; Cass., 29 okt. 1976 (A.C., 1977,
253); Pandectes belges, V' Failli, Faillite,
biz. 939; Rechtbank van Eerste Aanieg te
Brugge, 20 maart 1922, La Belgique judiciaire,
1922, kol. 445; FREDERICQ, Handboek van
Belgisch Handelsrecht, 1981, IV, biz. 198;
VEROUGSTRAETE, JVIanuel du curateur de Faillite,
1979, biz. 34.
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verklaarde
naamloze
vennootschap
Tecmid Benelux, voor de rechtbank van
koophandel gedagvaard ten einde betaling te bekomen van een schadebedrag
van 780.912 frank, zijnde de tegenwaarde
van een haar toebehorende telefooninstallatie, die, verhuurd aan de naamloze
vennootschap Tecmid Benelux, door de
curatoren verkocht werd voor een
bedrag van 36.000 frank. Bij vonnis van
26 mei 1983 heeft deze rechtbank zich
echter, op grond van artikel 640 van het
Gerechtelijk Wetboek, ambtshalve onbevoegd verklaard « ratione materiae » om
van deze rechtsvordering kennis te
nemen, omdat het een geschl betreft dat
niet uit het faillissement ontstaan is en
aldus niet moet worden opgelost volgens
de wetgeving die het faillissement
beheerst (artikel 574, 2", van het Gerechtelijk Wetboek), maar volgens de gewone
regels van de bevoegdheid en van de
rechtspleging. Dientengevolge werd de
zaak naar de arrondissementsrechtbank
verwezen. Bij beslissing van 10 oktober
1983 heeft dit rechtscollege op andersluidend advies van het openbaar ministerie
voormeld vonnis van de Rechtbank van
Koophandel te Gent gewijzigd en de
behandeling van deze rechtsvordering
terug naar de Rechtbank van Koophandel te Gent verwezen omdat zij
behoorde tot die categorie van geschillen
die krachtens artikel 574, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek onder de volstrekte bevoegdheid van de faillissementsrechtbank ressorteert. Naar het
oordeel van de arrondissementsrechtbank zou het geschil zonder het faillissement niet ontstaan zijn en zou de rechtbank van koophandel op grond van
artikel 462 van het Wetboek van Koophandel bevoegd zijn om het onder haar
toezicht vallend beheer van de curators
te beoordelen niettegenstaande het
burgerlijk karakter van hun mandaat.
Dientengevolge zouden alle betwistingen
in verband met beheersfouten van een
curator door de rechtbank van koophandel dienen te worden berecht aangezien zij onafscheidelijk vebronden zijn
met de betwistingen die kunnen rijzen
ter gelegenheid van de overlegging van
zijn afrekening. Deze redenering kan
bezwaarlijk worden aanvaard. Immers,
de gegrondheid van de onderhavige
rechtsvordering, die de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad aan de zijde
van de curators tot rechtsgrond heeft,
moet beoordeeld worden aan de hand
van wettelijke bepalingen die niets met
de wet van 18 april 1851 inzake faillisse-

ment hebben te maken. Aldus bevinden
de gegevens voor de oplossing van het
geschil zich geenszins in het bijzonder
recht dat het stelsel van het faillissement beheerst, maar wel in het verbintenissenrecht, zodat de gewone bevoegdheidsvoorschriften blijven gelden. Nu zij
klaarblijkelijk steunt op een schending
van de bepalingen van artikel 574, 2",
van het Gerechtelijk Wetboek en deze
bepalingen van openbare orde zijn, dient
de bestreden beslising te worden vernietigd en de onderwerpelijke vordering te
worden verwezen naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent, die territoriaal bevoegd is :

Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat de naamloze vennootschap Siemens aan de
curators over het faillissement van
de naamloze vennootschap Tecmid
Benelux verwijt dat zij voor 36.000
frank een telefooninstallatie hebben
verkocht die haar toebehoorde en
die zij aan de gefailleerde had
verhuurd; dat het vonnis vaststelt
dat de naamloze vennootschap
Siemens op grand van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek een schadevergoeding
van 780.912 frank, gelijk aan de
waarde van de installatie, vordert;
Overwegende dat het vonnis
oordeelt dat het gaat om een geschil
dat het faillissementsbeheer en
derhalve de aansprakelijkheid van
de curator in het gedrang brengt;
Overwegende dat luidens artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek de rechtbank van koophandel kennis neemt, zelfs wanneer
de partijen geen handelaar zijn, van
vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement, het akkoord en de opschorting van betaling overeenkomstig de
voorschriften van het Wetboek van
Koophandel en van de wetten op
het gerechtelijk akkoord, gecoi:irdineerd op 25 september 1946, en
waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder
recht dat het stelsel van het faillissement, het akkoord en de opschorting van betaling beheerst;

- 801 Overwegende dat de curators,
overeenkomstig de artikelen 456,
459 en 462 van het Wetboek van
Koophandel, door de rechtbank van
koophandel worden benoemd uit de
personen ten aanzien van wie de
meeste waarborgen bestaan dat zij
hun beheer met bekwaamheid en
getrouwheid zullen waarnemen en
die in voorkomend geval door die
rechtbank, onder wier toezicht zij
staan,
worden
ontslagen
en
vervangen;
Overwegende dat de curators
gerechtelijke lasthebbers zijn die de
belangen van het faillissement, die
hun krachtens de wet worden
toevertrouwd, luidens artikel 470
van het Wetboek van Koophandel,
dienen te beheren als een goed huisvader;
Overwegende dat de bepalingen
die het beheer en de vereffening
van het faillissement beheersen en
de rechten, verplichtingen en de
bevoegdheden
van
de
curator
omschrijven, neergelegd zijn in de
Faillissementswet;
Dat het geschil met betrekking tot
de aansprakelijkheid van de curators op grand van een beheersfout
in de uitoefening van hun opdracht
derhalve rechtstreeks uit het faillissement ontstaat en de gegevens
voor de oplossing ervan zich
bevinden in het bijzonder recht dat
het stelsel van het faillissement
beheerst;
Dat de rechtbank van koophandel
derhalve krachtens artikel 574, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek
bevoegd is om van het onderwerpelijk geschil kennis te nemen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
24 februari 1984 - t• kamer - Voorzitter · de h. Janssens, afdelingsvoor-

zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal.
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1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - UITKERING NA
ECHTSCHEIDING BEPAALD BIJ ART. 301 B.W.
TEN GUNSTE VAN DE ECHTGENOOT DIE DE
ECHTSCHEIDING HEEFT VERKREGEN - AARD
VAN DIE UITKERING.

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - B.W., ART. 232,
EERSTE LID - ECHTSCHEIDING OP GROND
VAN FEITELIJKE SCHEIDING VAN !VIEER DAN
VIJF JAAR - B.W., ART. 306 - ECHTGENOOT
DIE OP DIE GROND DE ECHTSCHEIDING
VERKRIJGT, WORDT, VOOR DE TOEPASSING
VAN ART. 301 B.W., GEACHT DE ECHTGENOOT
TE ZIJN TEGEN WIE DE ECHTSCHEIDING IS
UITGESPROKEN - GEVOLG WAT BETREFT DE
UITKERING NA ECHTSCHEIDING AAN DE
ANDERE ECHTGENOOT.

1° De

uitkering na
echtscheiding,
bedoeld in art. 301 B. W., zowel v66r als
na de vervanging van dat artikel door
de wet van 9 juli 1975, strekt niet
enkel tot levensonderhoud van de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen maar ook tot vergoeding (1).
2o De uitkering na echtscheiding, die
met toepassing van de artt. 301, 306 en
307bis B. W. kan worden toegekend
aan de echtgenoot die verweerder was
in het geding tot echtscheiding op
grand van feitelijke scheiding van
meer dan v1jf jaar, strekt niet enkel
tot levensonderhoud maar ook tot
vergoeding (2).
{1) Conclusie van de heer proc.-gen. Hayoit
de Termicourt bij Cass., 30 april 1964 (Bull. en
Pas., 1964, I, 922), inzonderheid biz. 925, eerste
kol.; Cass., 22 juni 1967 (A.C., 1967, 1285) en
10 dec. 1971 (ibid., 1972, 358). De wet van 9 juli
1975 heeft nog beklemtoond dat de in art. 301
B.W. bedoelde uitkering ook strekt tot vergoeding.
(2) Cass., 12 maart 1981, A.R. nr. 6286
(A.C., 1980-81, nr. 404); VAN LOOK, « De wet van
1 juli 1974 : doorbraak van schuldloze echt(Zie vervolg nota volgende biz.)

802 (H ... T.V ...)
ARREST

(A.R. nr. 4009)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 6 september
1982 in hager beroep gewezen door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 232, eerste lid, 301, § 1, 306 en
307bis van het Burgerlijk Wetboek, zoals
gewijzigd door de wetten van 1 juli 1974
en 9 juli 1975,
doordat het bestreden vonnis de door
eiser ingestelde vordering tot afschaffing
van het aan verweerster toegekende
onderhoudgeld van 3.000 frank per
maand herleidt tot 2.000 frank per
maand en de vordering voor het overige
verwerpt op deze gronden : de uitkering
tot levensonderhoud, verleend krachtens
de artikelen 306, 307 en 307 bis van het
Burgerlijk Wetboek, mag een derde deel
van de inkomsten van de schuldenaar te
hoven gaan en wordt aangepast of afgeschaft al naar de wijzigingen in de
behoeften en bestaansmiddelen van
partijen.
Verweester,
geboren
.~P
22 januari 1934, heeft thans de leeftlJd
van 48 jaar bereikt en eiser, geboren op
• (Vervolg nota van vorige biz.)
scheiding », in R. W., 1974-1975, kol. 961 tot 998,
inzonderheid nrs. 66, 67 en 73; NmiNCK en
VAN LooK Het onderhoud na echtscheiding en
scheiding' van tafel en bed, naar Belgisch
recht Preadvies voor de vergelijkende studie

van het recht van Belgie en Nederland, druk
1976, biz. 64 en 65; POITEVIN en HIERNAUX, La
apn}s divorce, ed. Jeune barreau
Bruxelles druk 1975, inzonderheid biz. 3, 13,
27 en 28· GERLO, De gevolgen van de echtschei-

pension

ding in het algemeen en van de echtscheiding
op grand van bepaalde feiten, in het bijzonder
voor de echtgenoten en de kinderen, nrs. 91
tot 106 en 133 tot 137, en BAETEMAN E.A., Het
echtscheidingsrecht in Belgie na de hervorming 1974-1975, druk 1977, en in het supple-

mentdeel 1976-1981, druk 1981, nr. 86;
PuELINCKX-COENE, « Recente tendenzen in het
gezinsrecht bij de ontbinding van h~t huwelijk
door echtscheiding of door overhJden >>, m
R. W., 1981-1982, kol. 2313 tot 2328, inzonderheid, nrs. 23 tot 30; contra: PuTzEYS en G_ooVAERTS « La loi du 9 juillet 1975 sur Ia penswn
apres divorce », in Les cahiers de droit familial, 1975, n" 3, biz. 6, en noot 1 op biz. 20 en 21;
DE BusscHERE, De feitelijke scheiding der echtgenoten, druk 1978, biz. 261, 262, 278 tot 288.

11 april 1931, de leeftijd van 51 jaar; de
vrouw is bediende en verdient thans
21.000 frank per maand; de man is chauffeur en verdient thans 25.000 frank per
maand. Er kan worden vermeld dat de
huidige crisis op de arbeidsmarkt eerder
de werkwillige vrouw zal treffen dan de
man. Mede om de redenen aangehaald
door de eerste rechter dient het eerste
vonnis bevestigd te worden,
terwijl, eerste onderdeel, enerzijds het
bestreden vonnis met eigen motieven
stelt dat de uitkering tot levensonderhoud aangepast of afgeschaft wordt al
naar de wijzigingen in de behoeften en
bestaansmiddelen van partijen en anderzijds in de door het bestreden vonnis
goedgekeurde redenen van de eerste
rechter gesteld wordt dat naast hun
alimentair karakter de uitkeringen na
echtscheiding nog steeds een indemnitair karakter behouden; het tegenstrijdig
is te beslissen dat het onderhoudsgeld
na echtscheiding tegelijk alimentair en
indemnitair is (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, de door het vonnis
van echtscheiding aan verweerster toegekende uitkering om haar in staat te
stellen in haar bestaan te voorzien op
een gelijkaardige wijze als tijdens het
samenleven, afgeschaft mag worden al
naargelang de wijzigingen in de
behoeften en bestaansmiddelen van
partijen, zodat het bedrag van de uitkering niet meer verantwoord is; bij de
beoordeling van deze kwestie het gebeurlijk indemnitair karakter van de uitkering geen rol speelt en de rechter alleen
met de wijzigingen in de behoeften en
bestaansmiddelen van partijen mag
rekening houden; het bestreden vonnis
dan ook, bij het beoordelen va~ de vraag
van eiser, ten onrechte rekenmg houdt
met het indemnitair karakter dat het
aan het onderhoudsgeld toekent (schending van de artikelen 232, eerste lid, 301,
§ 1, 306 en 307 bis van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, het bestreden vonnis
niet vermeldt welke de omstandigheden
zijn, in verband met het indemnitair
karakter van het onderhoudsgeld, waarmede het rekening houdt om de vordering tot afschaffing van eiser te
verwerpen; dientengevolge het niet
mogelijk is na te gaan met welke
elementen van indemnitaire aard het
bestreden vonnis rekening houdt om de
vordering van eiser te verwerpen op
andere feiten dan de wijzigingen in de
behoeften en bestaansmiddelen van

- 803 partijen, zodat de bestreden beslissing
niet wetelijk gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 232, eerste lid, 301,
§ 1, 306 en 307 bis van het Burgerlijk
Wetboek);
vierde onderdeel, het onmogelijk is na
te gaan met welke feiten of elementen
het bestreden vonnis rekening houdt als
gevolg van het indemnitair karakter van
het onderhoudsgeld; het evenmin mogelijk is na te gaan of deze elementen al
dan niet in verband staan met de wijzigingen in de behoeften en bestaansmiddelen van partijen; deze motieven
gebrekkig, duister en dubbelzinnig zijn
(schending van artikel 97 van de
Grondwet) :

W at de eerste twee onderdelen
betreft :
Overwegende dat de uitkering
bedoeld in artikel 301 van het
Burgerlijk Wetboek, zowel v66r als
na de vervanging van dat artikel
door de wet van 9 juli 1975, niet
enkel strekt tot levensonderhoud
maar ook tot vergoeding;
Overwegende dat voor het geval
van echtscheiding op grond van
artikel 232, eerste lid, door artikel
306 uitdrukkelijk wordt verwezen
naar artikel 301;
Dat weliswaar artikel 307 bis
bepaalt dat de uitkering tot levensonderhoud,
verleend
krachtens
artikel 306, mag worden aangepast
of afgeschaft al naar de wijzigingen
in de behoeften en de bestaansmiddelen van partijen; dat echter uit die
bewoordingen niet kan worden afgeleid dat de wetgever de uitkering,
toegestaan met toepassing van de
artikelen 301 en 306, ieder kenmerk
van vergoeding heeft willen ontnemen;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

Dat de onderdelen
grondslag missen;

feitelijke

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 februari 1984 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 357
3'

KAMER -

27 februari 1984

ARBEIDSONGEVAL

PROCEDURE
VERWI'ITIGING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING INZAKE ZlEKTE EN INVALIDITEIT
- WIJZIGING IN DE GRAAD VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VERZUIM VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - GEVOLG.

De arbeidsongevallenverzekeraar die de
verzekeringsinstelling inzake ziekte en
invaliditeit niet binnen drie dagen
verwittigt dat hij de getroffene niet
meer als arbeidsongeschikt beschouwt,
dient de door de verzekeringsinstelling
betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering aan deze Jaatste terug te betalen
(1). (:\rt. 63, § 2, derde en vierde lid,
Arbe1dsongevallenwet.)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. FIDELITAS N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4166)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 12 januari 1983
door het Arbeidshof te Antwerpen
W at de laatste twee onderdelen gewezen;
betreft :
Over het middel, afgeleid uit de schenOverwegende dat de rechtbank,
ook met betrekking tot het kenmerk ding van artikel 63, § 2, inzonderheid
lid, van de Arbeidsongevallenwet
van vergoeding van de uitkering, vierde
van 10 april 1971,
nagaat welke de leeftijd en de
inkomsten van de partijen zijn,
aldus de behoeften en bestaansmid- . (1) Cass., 4 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 273);
z1e ook Cass. 14 dec. 1981 (ibid., 1981-82,
d e 1en van d e partijen afwegend;
nr. 247) en 7 feb. 1983 (ibid., 1982-83, nr. 321).

l-----------------
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doordat het arbeidshof oordeelt " dat
het zich bij de redenen van (verweerster)
kan aansluiten; dat het ingeroepen wetsartikel de sanctie in kwestie bepaalt in
§ 2, eerste lid (de wetsverzekeraar
betwijfelt of ontkent het arbeidsongeval
als zodanig), maar niet in de hypothese
van een wijziging in de graad van
arbeidsongeschiktheid (vierde lid); dat de
toepasselijkheid van sancties niet door
een extensieve interpretatie of bij analogische
redenering
mag
uitgebreid
worden >>, het hager beroep ontvangt
doch ongegrond verklaart, en het aangevochten vonnis bekrachtigt,
terwijl artikel 63, § 2, derde lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
bepaalt dat de vergoedingen, wegens
arbeidsongeschiktheid door de verzekeringsinstelling van de verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering betaald aan
de getroffene, vanaf het begin van de
arbeidsongeschiktheid,
ingevolge
de
nalatigheid van de verzekeraar tijdig te
verklaren dat hij het ongeval weigert ten
late te nemen, dat er twijfel bestaat
inzake de toepassing van de Arbeidsongevallenwet of dat hij weigert het
ongeval als arbeidsongeval te erkennen,
rechtstreeks verhaalbaar zijn op de
verzekeraar; artikel 63, § 2, vierde lid,
bepaalt dat de verzekeraar eveneens, in
geval van wijziging van de graad van
arbeidsongeschiktheid van de getroffene,
de
verzekeringsinstelling
van
de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering binnen drie dagen die volgen op de
dag van de wijziging van de graad van
arbeidsongeschiktheid, hiervan moet op
de hoogte brengen; in geval van laattijdige verwittiging, door de verzekeraar,
van die wijziging van de graad van
arbeidsongeschiktheid, de uitkeringen,
door de verzekeringsinstelling van de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering aan de getroffene verricht, bijgevolg
eveneens rechtstreeks verhaalbaar zijn
op de verzekeraar; deze " sanctie », die
expliciet is bepaald in het derde lid van
de genoemde wetsbepaling (met name in
geval van laattijdige aangifte van de
ontkenning van het arbeidsongeval of
vim de weigering het ten laste te nemen), als impliciet herhaald moet worden
beschouwd voor de toepassing van het
vierde lid van de genoemde wetsbepaling
(met name in geval van laattijdige
aangifte van de WIJZigmg van de
graad van arbeidsongeschiktheid); het
arbeidshof derhalve, zonder de in het
middel
vermelde
wetsbepaling
te
schenden - en uitgaande van de niet

betwiste vaststellingen dat de getroffene
door zijn verzekeraar niet langer als
arbeidsongeschikt
werd
beschouwd
vanaf 21 juni 1977, dat de verzekeraar
naliet de verzekeringsinstelling van de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering hiervan tijdig op de hoogte te
brengen, en dat deze verzekeringsinstelling vergoedingen uitbetaalde tot en met
30 juni 1977 - niet kan oordelen dat de
tussen 21 en 30 juni door eiser gestorte
bedragen niet rechtstreeks verhaalbaar
zijn op verweerster, en het hager beroep
niet als ongegrond kan afwijzen :

Overwegende dat het arrest
aanneemt dat verweerster, arbeidsongevallenverzekeraar,
nagelaten
heeft het ziekenfonds ervan te
verwittigen dat zij de door het
arbeidsongeval getroffene Kiraly
vanaf 22 juni 1977 niet meer als
arbeidsongeschikt beschouwde; dat
het arrest, op grond van de in het
middel aangehaalde considerans,
beslist dat eiseres regresvordering,
betreffende de door hem van 21 juni
1977 tot 30 juni 1977 aan de getroffene uitbetaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ongegrond is;
Overwegende dat artikel 63, § 2,
derde lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt,
eensdeels,
dat
de arbeidsongevallenverzekeraar de
door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
verschuldigd is, wanneer hij nalaat
de verzekeringsinstelling inzake
ziekte en invaliditeit, binnen twee
weken van de ongevalsverklaring,
ervan te verwittigen dat hij weigert
het ongeval ten laste te nemen of
oordeelt dat er twijfel bestaat
omtrent de toepasselijkheid van de
Arbeidsongevallenwet, en, anderdeels, dat in zulk geval de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden
uitbetaald door de bedoelde verzekeringsinstelling, die ze rechtstreeks
verhaalt op de arbeidsongevallenverzekeraar;
Dat de in artikel 63, § 2, derde lid,
omschreven rechten en verplichtingen, krachtens § 2, vierde lid, van
hetzelfde artikel, eveneens bestaan
in het geval dat de arbeidsongeval-
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lenverzekeraar de verzekeringsinstelling, binnen drie dagen volgende
op de dag dat een wijziging van
de arbeidsongeschiktheidsgraad optreedt, van die wijziging niet verwittigt;
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
feitenrecher over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
27 februari 1984 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvooritter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Houtekier.

Nr. 358
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - PASSENDE DIENSTBETREKKING - LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID - BETWISTING.

De werkloze die door de geneesheer
aangewezen door het gewestelijk
bureau lichamelijk geschikt wordt
verklaard om een aangeboden dienstbetrekking te aanvaarden, kan zijn
geschiktheid niet meer betwisten voor
de arbeidsrechtbank wanneer hij het
bepaalde in art. 38, tweede lid, M.B.
4 juni 1964 niet in acht heeft genomen
(1). (Art. 133 Werkloosheidsbesluit.)

------------------l
(1) Cass., 28 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 654);
zie ook Cass., 23 juni 1980 (A.C., 1979-80, 1323).

(RIJKSDIENST

VOOR
ARBEIDSVOORZIENING
T. ZEGERS)
ARREST

(A.R. nr. 4228)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 3 juni 1982 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
C'ver het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 113, inzonderheid
derde lid, en 134 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening
en werkloosheid,
gewijzigd, inzonderheid wat artikel 133
betreft, door de koninklijke besluiten
van 26 januari 1967, 24 oktober 1967,
15 mei 1970, 7 december 1973 en
6 oktober 1978, voor zover nodig, van de
wijzigende bepalingen, en van de artikelen 37, 38 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat
verweerster door de gewestelijke werkloosheidsinspecteur gedurende dertien
weken niet tot de werkloosheidsuitkering werd toegelaten omdat zij een
dienstbetrekking als schoonmaakster
weigerde te aanvaarden wegens medische redenen, hoewel zij door de door
het gewestelijk bureau aangewezen
geneesheer voor de aangeboden betrekking geschikt werd bevonden; het arrest
beslist dat de door eiser aangevoerde
nalatigheid van verweerster, bestaande
in het niet uitputten van de volledige
procedure tot het vaststellen van haar
arbeidsongeschiktheid, het arbeidshof
niet belet in concreto te oordelen of er
arbeidsongeschiktheid was of niet; het
arbeidshof dienvolgens, aan de hand van
de elementen van het dossier en zich
dienaangaande aansluitend bij de beschouwingen van de eerste rechter, beslist dat verweerster niet geschikt was
voor het aangeboden werk, en derhalve
het beroepen vonnis, dat de beslissing
van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur tenietdoet, bevestigt,
terwijl de weigering van een werkloze
een hem aangeboden dienstbetrekking te
aanvaarden wegens het niet-passend
karakter ervan om redenen van lichamelijke ongeschiktheid, moet worden beschouwd als een oorzaak van « werkloosheid door eigen schuld of toedoen ,, in de
zin van artikel 134 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
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arbeidsvoorziening en werkloosheid,,
Dat krachtens artikel 38 eerste
zolang de ongeschikt~eid niet werd va~t- lid, v~n het ministerieel besiuit van
ges_teld overeenkom~tr~ he_t bepaal_de m 4 juni 1964 inzake werkloosheid de
artrkel 38 van het m1mstenel beslmt van
.
' ..
4 juni 1964 inzake werkloosheid; uit die ~erkne~~r ~Ie verk~aar~ dat hlJ
bepalingen en uit artikel 133, derde lid, h~hamehJk n~et gesch1kt IS om een
van genoemd koninklijk besluit volgt dat d1enstbetrekkmg te vervullen, aan
de werkloze die, zoals verweerster, door het medisch onderzoek van de
de door het gewestelijk bureau aange- geneesheer aangewezen door het
wezen geneesheer lichamelijk geschikt gewestelijk bureau van eiser wordt
w:ordt verkla.ard om een aangebod.~n onderworpen; dat,
volgens
het
d1ens~betr~kkm~ te aanvaarden, . ZIJn tweede lid van dat artikel indien
gesch1ktheid met meer kan betw1sten h t ld
•t b
ht
d !
d
voor de arbeidsrechtbank, wanneer hij
e a us UI ge rae e a VIes oor
het bepaalde in artikel 38, tweede lid, de werknemer aan de hand van een
niet in acht heeft genomen; het arrest attest
van
zijn
behandelende
zijn beslissing dat het niet uitputten geneesheer wordt betwist,
het
door verweerster van de in voormeld geschil
voor
scheidsrechterlijke
a:tikel 38 bedoelde p:oce~ure de rec~ter uitspraak aan de geneesheer van de
met bel~t de_ aa~wezigheid van arbeJds- medische arbeidsinspectie wordt
ongeschikthe1d m concreto te beoor- voorgelegd·
delen, derhalve niet naar recht verant'
.
.
Overwegende dat mt d1e bepawoordt (schending van de artikelen 133,
derde lid, 134, tweede lid, 3", van het lingen volgt dat de werkloze die
koninlijk besluit van 20 december 1963, door de geneesheer aangewezen door
37. en. 38 van het ministerieel b_esluit van het gewestelijk bureau lichamelijk
4 .J.U:n 1964 en, v~or zover nod1g, van de geschikt wordt verklaard om een
WIJZigende b_epah~gen~; . het arrest, nu aangeboden
dienstbetrekking
te
het op ten mmste 1mphc1ete doch zekere
..
.
.
.
wijze vaststelt dat de arbeidsongeschikt- aanvaarden, ZI~n gesch1kthe1d r;riet
heid van verweerster niet overeenkom- meer kan betw1sten voor de arbeidsstig artikel 38 van genoemd ministerieel rechtbank wanneer hij het bepaalde
besluit was vastgesteld, niet zonder in artikel 38, tweede lid, niet heeft
schending van deze bepaling en van de in acht genomen;
bepalingen van het koninklijk; bes~uit
Dat het arbeidshof
door te
van 20 december 1963, ter mtvoermg
.
'.
.
waarvan dat ministerieel besluit is beshssen « dat de nalatighe1d van
genomen, kon beslissen dat verweerster (verweers~er) deze p::ocedure uit te
niet geschikt was voor het haar aange- putten, met belet m concreto te
boden werk en derhalve niet werkloos oordelen of er ongeschiktheid was
was door eigen schuld of toedoen (schen- of niet », de voormelde bepalingen
ding van de artikelen 38 van het ministe- schendt·
rieel besluit van 4 juni 1964, 133, 134 van
'
.
het koninklijk besluit van 20 december
Dat het m1ddel gegrond is;
1963 en, voor zover nodig, van de wijzigende bepalingen); het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, luidens artikel 133, derde lid, van het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende abeidsvoorziening
en werkloosheid, de minister de
procedure bepaalt « welke dient te
worden gevolgd in geval van betwisting over de lichamelijke of arbeidsgeschiktheid ·van de werkloze om de
aangeboden betrekking uit te oefenen »;

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
artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
27 februari 1984 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk-
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luidende conclusie van van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Simont.
Een analoog arrest werd dezelfde dag
gewezen op de voorziening ingesteld door
dezelfde eiser tegen Depue.

'Nr. 359
3'

KAMER -

27 februari 1984

SOCIALE ZEKERHEID -

TOEPASSINGSGEBIED -

WERKNEMERS
MUZIKANTEN.

Onder de sociale zekerheid voor werknemers vallen enerzijds de Jeden van een
orkest die tegen betaling van loon
worden aangeworven om op te treden
tijdens voorstellingen in een dancing,
en anderzijds de exploitant van de
dancing die hen heeft aangeworven
(1). (Art. 3, 2", K.B. 28 nov. 1969.)
{RIJKSDIENST
VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID T. VAN DEN EYNDE)
ARREST

(A.R. nr. 4242)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 2 juni 1983 door
het
Arbeidshof
te
Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, § 1, 1", van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 3, 2", van bet
koninklijk besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 decmeber 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
doordat bet arrest de vordering van
eiser tot betaling van bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten voor de
tewerkstelling van muzikanten tijdens

-------------------!
(1) Zie Cass., 12 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 678),
9 nov. 1981 en 22 maart 1982 (ibid., 1981-82,
nrs. 170 en 434).

het eerste kwartaal 1980 verwerpt, zulks
na te hebben vastgesteld dat verweerder
een dancing exploiteert, dat hij op
28 mei 1979 een afzonderlijke overeenkomst heeft gesloten met alle muzikanten van het orkest « Cubana >>,
waarbij de muzikanten zich ertoe
verbinden gedurende de periode van
1 juni 1979 tot 1 april 1980 opvoeringen
te verzorgen in de dancing van
verweerder tegen een dagelijkse vergoe- .
ding van 700 frank, en dat deze feitelijke
gegevens door de beide partijen niet
worden betwist.

terwijl, luidens artikel 2, § 1, 1", van de
w~t .van

27 juni 1969, de Koning, bij in
mm1sterraad overlegd besluit en na
advies van de Nationale Arbeidsraad te
hebben ingewonnen, de toepassing van
deze wet kan uitbreiden, onder de voor-·
w:aarden die Hij bepaalt, tot de personen
d1e, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon
arbeidsprestaties leveren onder het
gezag van een andere persoon of die
arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst; ter uitvoering van deze wettelijke
bepaling, bij artikel 3, 2", van het koninklijk besluit van 28 november 1969 de
toepassing van de wet wordt verr~imd
tot onder meer de schouwspelartiesten
die tegen betaling van loon aangeworven
worden om tijdens voorstellingen op te
treden; aldus de door artikel 3, 2", aangewezen schouwspelartiesten, indien ze
voldoen aan de door de wet voorgescbreven voorwaarden, worden geacht
personen te zijn die tegen betaling van
loon arbeidsprestaties onder het gezag
van een andere persoon verrichten of die
arbeid verrichten in gelijkaardige omstandigbeden als die van een arbeidsovereenkomst; de feitenrechter derhalve
enkel moest nagaan, binnen de perken
van de door de partijen aangevoerde
feitelijke
gegevens,
of
de
door
verweerder in zijn dancing tewerkgestelde muzikanten scbouwspelartiesten
waren en, zo j a, of zij aangeworven
waren om tegen betaling van loon op te
treden tijdens voorstellingen; het arrest,
zonder de eerder vermelde bepalingen te
scbenden, niet wettig kon beslissen dat
de
muzikanten
van
bet
orkest
« Cubana » niet onder het gezag van
verweerder werkten noch in omstandigheden gelijkaardig aan die van een
arbeidsovereenkomst, ondanks het feit
dat bet arrest zelf vaststelt, althans
aanneemt, dat de muzikanten de voorwaarden gesteld in voormeld artikel 3, 2",
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vervullen
door
met
name
voor aannemingsovereenkomst heeft aanverweerder in diens dancing voorstel- geworven om tijdens de periode
lingen te verzorgen tegen loon :
van 1 juni 1979 tot 1 april 1980 in

Overwegende dat, luidens artikel
2, § 1, 1", van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de Koning, bij in
ministerraad overlegd besluit en na
het advies van de Nationale
Arbeidsraad te hebben ingewonnen,
de toepassing van deze wet kan
uitbreiden, onder de voorwaarden
die Hij bepaalt, tot de personen die,
zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon
arbeidsprestaties orider het gezag
van een ander persoon verrichten of
die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat ter uitvoering
daarvan, bij koninklijk besluit van
28 november 1969, inzonderheid
artikel 3, 2", de toepassing van de
wet werd verruimd tot, onder meer,
de muzikanten die tegen betaling
van loon aangeworven worden om
op te treden tijdens voorstellingen;
Overwegende dat de aldus door
artikel 3, 2", van het koninklijk
besluit aangewezen muzikanten,
indien ze onder de erin bepaalde
voorwaarden vallen, worden geacht
personen te zijn die tegen loon
arbeidsprestaties onder het gezag
van een ander persoon verrichten of
die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat ten deze door de
feitenrechter dus enkel diende te
worden onderzocht, binnen de
perken van de door de partijen
aangevoerde feitelijke gegevens, of
de door verweerder in zijn dancing
tewerkgestelde
personen
muzikanten waren en, zo ja, of zij aangeworven werden om, tegen betaling
van loon, op te treden tijdens voorstellingen;
Overwegende dat het arrest, nu
het vaststelt dat verweerder de
betrokken orkestleden met een

zijn dancing op te treden tegen een
vaste dagelijkse vergoeding van 700
frank, niet wettig beslist dat die
muzikanten niet tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van
verweerder hebben verricht of
arbeid hebben verricht in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwij st
de
zaak
naar
het
Arbeidshof te Brussel.
27 februari 1983 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
De Bruyn en De Gryse.
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WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDEN OP
WERKLOOSHEIDSUITKERING AANVRAAG
BINNEN HET JAAR NA BEEINDIGING VAN
SECUNDAIRE STUDIES - VERLENGING VAN
DE TERMIJN INGEVOLGE HET VOLGEN VAN
STUDIES VAN EEN GELIJKE OF HOGERE
CYCLUS OF NIVEAU - EXAMEN.

Het afleggen van examens op het einde
van gevolgde studies van een gelijke
of hogere cyclys of niveau verlengt de
termijn van een jaar binnen welke
jonge werknemers na het beeindigen
van secundaire studies hun aanvraag
om werkloosheidsuitkering moeten

-

809-

indienen met toepassing van art. 124
Werkloosheidsbesluit (1) (2).

dat een student die hager universitair
onderwijs heeft gevolgd een diploma
heeft behaald, vermits hij op om het
(WALLEYN T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR- even welk ogenblik zijn studies kan stopzetten; de uitdrukking studies hebben
ZIENING)
gevolgd staat dus in verband met studies
hebben stopgezet; ook vereist artikel 124,
ARREST
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 niet dat de student
(A.R. nr. 4243)
een getuigschrift voor de centrale
examencommissie heeft behaald (zoals
HET HOF;
Gelet op het het vereist is in het eerste lid); in casu
bestreden arrest, op 6 september dient te worden aangenomen, onafhan1982 door het Arbeidshof te Gent kelijk van elke andere wetgeving, dat de
student slechts zijn studies heeft stopgewezen;
gezet wanneer hij zijn examens van de
Over het middel, afgeleid uit de scherr- tweede zittijd heeft afgelegd, zonder
ding van artikel 124, inzonderheid daarom zijn einddiploma te hebben
tweede lid, van het koninklijk besluit behaald; de termijn van 75 dagen, vereist
van 20 december 1963 betreffende in artikel 124, begint in casu te lopen
arbeidsvoorziening
en werkloosheid, vanaf 20 september 1980, datum waarop
gewijzigd door de koninklijke besluiten (eiseres) niet meer aan de laatste
van
de
tweede
zittijd
van 3 oktober 1968 en 22 november 1976, examens
doordat het arbeidshof oordeelt : deelnam »; het arbeidshof het hager
beroep als ongegrond afwijst,
« krachtens artikel 124, eerste lid, 2°,
mag geen jaar verlopen zijn tussen de
terwijl het eerste lid van artikel 124
beeindiging van de studies, het behalen van
het
koninklijk
besluit
van
van
een
einddiploma,
of
een 20 december 1963, en meer bepaald het
getuigschrift voor de centrale examen- secunda ervan, zoals het ten deze toepascommissie, en de aanvraag om uitkering; selijk is, stelt dat de jonge afgestuter zake dient dus te worden opgemerkt deerden gerechtigd zijn op werkloosdat in de toestand beschreven in heidsuitkeringen, onder meer op voorartikel 124, eerste lid, sprake is van waarde dat tussen de beeindiging van de
beeindiging van de studies en van het studies, het behalen van een einddibehalen van een diploma in het kader ploma of een getuigschrift voor de
van studies van het hager middelbaar centrale examencommissie of de beeindionderwijs; hier geldt dus werkelijk een ging van de leertijd, en de aanvraag om
finaliteitsbeginsel; krachtens artikel 124, uitkeringen niet meer dan een jaar is
tweede lid, van het koninklijk besluit verlopen; het tweede lid, van voormeld
van 20 december 1963 kan de termijn artikel 124, zoals het in voege was ten
van een jaar, waarvan sprake in tijde van onderhavig geschil, onder meer
artikel 124, eerste lid, 2o (zie hierboven), · bepaalde dat de voorgeschreven periode
worden verlengd met de duur gelijk- van een jaar kan worden verlengd met
waardig aan die tijdens welke belang- een duur gelijkwaardig aan die tijdens
hebbende, zonder zijn toelaatbaarheid welke belanghebbende, zonder zijn
tot het genot van de werkloosheidsuitke- toelaatbaarheid tot het genot van de
ringen aan te vragen, studies heeft werkloosheidsuitkeringen aan te vragen,
gevolgd van een hogere cyclus of niveau studies heeft gevolgd van een hogere
in een onderwijsinrichting opgericht, cyclus of niveau in een onderwijsinricherkend of gesubsidieerd door de Staat, ting opgericht, erkend of gesubsidieerd
zelfs indien hij voorafgaand deze studies door de Staat, zelfs indien hij voorafheeft stopgezet; de toepassing van gaand deze studies heeft stopgezet; aan
artikel 124 tweede lid, vereist dus niet, het begrip « studies volgen ,, dat niet
zoals het e~rste lid van hetzelfde artikel, nader werd omschreven door de
-------------------1 wetgever, zijn gewone betekenis moet
worden gegeven, en de uitdrukking
(1) Zie Cass., 3 jan. 1983 (A.C., 1982-83, « studies te hebben gevolgd , dus niet in
nr. 256) en 24 okt. 1983 (ibid., 1983-84, nr. 107).
verband moet of mag worden gebracht
(2) De door het arrest toegepaste bepaling met het begrip « studies hebben stopvan art. 124, tweede lid, Werkloosheidsbesluit gezet »; het begrip « studies hebben
komt niet rneer voor in art. 124, als gewijzigd gevolgd , (in de Franse wettekst wordt
bepaald « suivre des cours ») inderdaad
bij K.B. 12 april 1983.
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een actieve onderrichting veronderstelt
tussen lesgever en student, waarbij aan
de student de mogelijkheid wordt
geboden wetenschappelijke kennis te
verwerven in rechtstreeks contact met
de lesgever die zijn wetenschappelijke
kennis overdraagt; het begrip « studies
volgen >> derhalve niet mag worden geassimileerd of gelijkgesteld met het begrip
« studeren >>, en a contrario met het
begrip « stopzetten van studies >>, dat
geen wisselwerking tussen lesgever en
student veronderstelt, doch ook autodidactisch kan geschieden; het begrip
« studies volgen >> evenmin mag worden
onderworpen aan of afhankelijk gesteld
van het afleggen van examens en het
behalen van een diploma, die moeten
worden onderscheiden van het eigenlijk
volgen der studies; het ten deze toepasselijk artikel 124, en meer bepaald het
tweede lid, bovendien de mogelijkheid
biedt aan de belanghebbende, doch
geenszins hem de verplichting oplegt, om
de bedoelde periode van een jaar te
verlengen tot aan het behalen van het
einddiploma; de belanghebbende, overeenkomstig het tweede lid van voormeld
artikel 124, zich op het voordeel van de
verlenging van de periode van een jaar,
bedoeld in het secunda van het eerste lid
van hetzelfde artikel, kan beroepen, doch
hiertoe geenszins verplicht is, en de
Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening
derhalve evenmin gerechtigd is deze
verlenging van ambtswege in te roepen
of op te leggen; het arbeidshof derhalve,
nu het ten onrechte het begrip « studies
volgen >> in verband brengt met het
begrip « studies stopzetten >>, en meer
bepaald oordeelt dat eiseres slechts kan
worden geacht geen studies meer te
volgen op het ogenblik dat zij haar
examens had afgelegd, aan voormeld
tweede lid van artikel 124 een toepassingsvoorwaarde toevoegt, er althans een
draagwijdte aan verleent die onverenigbaar is met de gewone betekenis ervan;
het arbeidshof, dat eveneens ten
onrechte de verlenging van de in het
eerste lid, 2•, van artikel 124 bepaalde
periode van een jaar aanvoert, zelfs tot
na het ogenblik waarop eiseres zelf een
beroep wou doen op de wettelijke mogelijkheid tot verlenging van bedoelde
periode, het facultatief karakter van de
bedoelde wetsbepaling miskent :

Overwegende dat, naar luid van
het toen vigerend artikel 124, eerste
lid, van het koninklijk besluit van
20 december 1963, de jonge werkne-

mers 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
aanvraag om uitkering niet meer
dan een jaar is verlopen »;
Dat, luidens hetzelfde artikel 124,
tweede lid, de voormelde termijn
van een jaar << kan worden verlengd
met een duur gelijkwaardig aan die
tijdens
welke
belanghebbende,
zonder zijn toelaatbaarheid tot het
genot van werkloosheidsuitkeringen
aan te vragen, studies heeft gevolgd
van een gelijke of hogere cyclus of
niveau in een onderwijsinrichting
opgericht, erkend of gesubsidieerd
door de Staat, zelfs indien hij voorafgaand deze studies heeft stopgezet »;
Overwegende dat examens, wanneer zij in de loop of het
einde van de studies worden afgelegd, van die studies deel uitmaken;
dat het afleggen van die examens
derhalve behoort tot het volgen van
de studies;
Dat overigens, ook al bepaalt het
aangehaalde
tweede
lid
van
artikel 124 dat de in het eerste lid,
2°, voorgeschreven periode (( kan ))
worden verlengd, de verlenging die
in aanmerking komt, niettemin
betrekking heeft op de hele duur
tijdens welke de betrokken studies
worden gevolgd;
Dat het arbeidshof derhalve
wettig beslist dat eiseres zich
slechts geldig als werkzoekende kon
inschrijven vanaf de datum waarop
zij haar laatste examens had afgelegd;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 107,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
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27 februari 1984 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Bi.itzler.

tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde burgerlijke recbtsvordering,
wanneer bet enkel betrekking beeft op
de veroordeling in zoverre zij gegrond
is op een van de bewezen verklaarde
misdrijven en de beslissing, oak al was
het middel gegrond, wettelijk verantwoord zou blijven wegens een ander
van die misdrijven (2).

Nr. 361
2'

KAMER -

28 februari 1984

(HUYSSEUNE T. MR. SOETE - CURATOR IN HET
FAILLISSEMENT « BUILDING PROMOTION, N.V.)

1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN
DIE DE U!TVOERING ZIJN VAN EEN ENKELE
OPZET - VERJARING - BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESLISING OP
DE TEGEN ElSER INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
MIDDEL
ENKEL
GERICHT TEGEN DE VEROORDELING DIE
GEGROND IS OP EEN VAN DE BEWEZEN
VERKLAARDE MISDRIJVEN BESLISSING
DIE WETTELIJK VERANTWOORD BLIJFT DOOR
DE VEROORDELING DIE GEGROND IS OP EEN
ANDER BEWEZEN VERKLAARD MISDRIJF NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1° Wanneer verscbeidene misdrijven de
uitvoering blijken te zijn van een
enkele opzet dient de recbter, alvorens
hij zicb uitspreekt over de scbuldigverklaring van de beklaagde voor elk
misdrijf, na te gaan of de strafvordering t.a.v. elk misdrijf niet is verjaard
(1).
2° Niet

ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is bet middel dat gericbt is

(1} Ieder misdrijf dat dee! uitmaakt van het
voortgezet misdrijf blijft onderworpen aan zijn
eigen verjaringstermijn. Cass., 7 maart 1972
(A.C., 1972, 634); 15 feb. 1983, A.R. nr. 7715,
(A.C., 1982-83, nr. 338}.
De regel volgens welke de verjaring t.a.v.
ieder strafbaar feit slechts begint te !open
vanaf het laatste feit, geldt alleen in zoverre
tussen ieder feit en het daaropvolgende niet
meer tijd is verlopen dan de duur van de
verjaringstermijn ervan, in voorkomend geval
verlengd door stuiting of schorsing (Cass., 23
nov. 1982, A.R. nr. 7475 [A.C.. , 1982-83,
nr. 182]}, en op voorwaarde dat het laatste feit,
dat m aanmerkmg komt als mtgangspunt van
de verJarmg van aile fe1ten samen, bewezen 1s
verklaard (Cass., 15 maart 1983, A.R. nr. 7660
[A.C., 1982-83, nr. 390]}.

(A.R. nr. 8173)

28 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal
Advocaat : mr. J. Cant, Brugge.
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP.
2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - RAMING EX AEQUO
ET BONO VAN DE SCHADE - WETTIGHEID VOORWAARDEN.

1o Wettig is de beslissing waarbij de
scbadeveroorzaker wordt veroordeeld
om aan de benadeelde onderneming
een deel van de werkplaatskosten tot
berstel van bet bescbadigde voertuig
terug te betalen, wanneer zij vaststelt
dat bet aldus gevorderde bedrag niet
de uitvoering is van baar contractuele
verplicbting tot betaling van de lonen,
maar wei bet berstel van de scbade
die de onderneming in baar vermogen
beeft geleden doordat een deel van de

1------------------(2} Cass., 18 Jan. 1978 (A.C., 1978, 606), z1e
Cass., 3 JUm 1981 (Ibid., 1980-81, nr 574)
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werkplaatskosten diende te worden
besteed aan het herstel van de geleden
schade (1).
2o De rechter kan naar recht de door het
slachtoffer van een onrechtmatige
daad geleden schade slechts dan ex
aequo et bono ramen, wanneer hij de
redenen opgeeft waarom, enerzijds, de
door partijen voorgestelde ramingsgegevens moeten worden verworpen en,
anderzijds, de raming slechts ex aequo
et bono kan geschieden (2). (Art. 1382
B.W.)

(MAATSCRAPPIJ VOOR RET !NTERCOMMUNAAL
VERVOER TE BRUSSEL T. ROOSELAERS; ROOSELAERS T. MAATSCRAPPIJ VOOR RET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL)
ARREST

(A.R. nr. 8264)

HET HOF;
Gelet op de
bestreden arresten op 26 april 1979
en 15 juni 1983 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van Robert
Rooselaers tegen de arresten van
26 april 1979 en 15 juni 1983 :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, enerzijds, het bestreden tussenarrest van 26 april 1979 van de tiende
correctionele kamer van het Hof van
Beroep te Brussel met betrekking tot de
indirecte of onrechtstreekse kosten, ook
genoemd werkplaatskosten (punt 3 van
de debetnota van de M.I.V.B.), als principe aanneemt dat boven het arbeidsloon
van het bezoldigd personeel dat de
herstelling van het beschadigd voertuig
uitvoerde, een percentage van een reeks
uitgaven dient aangenomen te worden
om rekening te houden met de kosten
eigen aan het geheel van de werkplaats
die betrekking hebben op de herstelling
van het beschadigd rijtuig en onder die

terwijl hij die kosten doet aileen om
zich te kwijten van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting,
door de loutere vervulling van die
verplichting geen schade lijdt die in
oorzakelijk verband staat, in de zin van
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, met een fout begaan
door een derde, zodat enerzijds het
bestreden tussenarrest van 26 april 1979
niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat
7338 eiser tot cassatie gehouden was tot betaA.R. ling aan de burgerlijke partij M.I.V.B. van
een percentage van de werkplaatskosten
2071 bestaande onder meer uit het loon en de
1982,1 sociale lasten van het werkplaatspersoneel nu deze sociale lasten en lonen door

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

{1) Zie Cass., 28 sept. 1982, A.R. nr.
(A.C., 1982-83, nr. 69) en 17 mei 1983,
nr. 7799 (ibid., 1982-83, nr. 515).
{2) Cass., 10 maart 1982, A.R. nr.
(A.C., 1981-82, nr. 404); zie Cass., 3 nov.
A.R. nr 2411 (ibid., 1982-83, nr 151).

uitgaven laat vallen : 1o het loon van het
planningspersoneel der werkplaats; 2o de
inspectieverrichtingen en het loon van
het toezicht- en controlepersoneel van de
werkplaats; 3° het loon van de meerderen van de tewerkgestelde arbeiders
en magazijniers; 4o de sociale lasten in
verband met de herstellingswerken, en
beslist dat « ... een deel van deze algemene kosten noodzakelijk het herstellen
van de veroorzaakte schade betreft; .. . de
burgerlijke partij, zonder het ongeval,
geringere werkhuiskosten zou hebben
gedragen; ... dienen in acht genomen ...
de bezetting van een gedeelte van de
werkplaats, het gebruik van machines en
de betaling van het loon van het personeel en de sociale lasten in verband met
de herstellingswerken van het beschadigd voertuig, hetgeen tijdens deze
werken geschiedde '' en de raming van
dit percentage overlaat aan de deskundige A. Gielen, en, anderzijds, het
bestreden eindarrest van 15 juni 1983
van de negende correctionele kamer van
het Hof van Beroep te Brussel, na te
hebben vastgesteld dat het tussenarrest
van 26 april 1976 beslist had dat de
M.I.V.B. recht had op een gedeelte van
de werkplaatskosten en dat enkel nog
diende beslist te worden over de
hoegrootheid van deze schade van de
M.I.V.B., onder andere het gedeelte van
de werkplaatskosten in noodzakelijk
causaal verband met het ongeval, de
schade van de M.I.V.B. ex aequo et bono
begroot op 30.000 frank voor de vier door
haar aangevoerde schadeposten waaronder de werkplaatskosten en aldus de
genoemde uitgaven voor de bezetting
van een gedeelte van de werkplaats, het
gebruik van machines en de lonen en
sociale lasten van het werkplaatspersoneel van de M.I.V.B. in deze evaluatie
insluit,
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de burgerlijke partij werden uitbetaald
in uitvoering van de met dit personeel
afgesloten arbeidsovereenkomsten en in
uitvoering van de wettelijke bepalingen
die de sociale lasten aan de werkgever
opleggen noch van een percentage van
de werkplaatskosten voortvloeiende uit
de bezetting van een gedeelte van de
werkplaats en het gebruik van machines
in verband met de herstelling van het
beschadigd voertuig nu deze uitgaven
werden gedaan in uitvoering van de
wettelijke verplichtingen van de burgerlijke partij als concessionaris van het
tramvervoer, en anderzijds het bestreden
eindarrest van 15 juni 1983 niet wettelijk
deze uitgaven voor lonen, sociale lasten,
bezetting van de werkplaats en gebruik
van machines als schadepost heeft
kunnen
insluiten in zijn globale
schadeevaluatie « ex aequo et bono >>
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest van
26 april 1979 beslist : « Dat inderdaad de beklaagde verplicht is om
de gehele schade te vergoeden die
zeker en noodzakelijk uit het schadeverwekkend feit voortkomt; dat de
burgerlijke partij, die zich gelast
met het herstellen van haar voertuigen beschadigd door de fout van
derden, beklaagden inbegrepen, in plaats van andere maatschappijen daarmee te gelasten, hetgeen
duurder zou zijn gelet, onder
andere, op de overbrenging van de
beschadigde voertuigen
deze
werken slechts kan verzekeren mits
niet aileen het betalen van de arbeiders bestemd tot de herstelling van
het voertuig beschadigd door de fout
van beklaagde, maar ook mits het
betalen van de hierboven gemelde
uitgaven; dat een deel van deze
algemene kosten noodzakelijk het
herstellen van de door. beklaagde
veroorzaakte schade betreft; dat de
burgerlijke
partij,
zonder
het
ongeval, geringere werkhuiskosten
zou hebben gedragen; dat geen deel
van de algemene kosten, onder
andere het oprichten van de grotere
werkplaats en de aankoop van meer
machines, die v66r het ontstaan van
onderhavig ongeval gedaan werden,
dient in acht genomen, doch wel de

bezetting van een gedeelte van de
werkplaats,
het
gebruik
van
machines en de betaling van het
loon van het personeel en de sociale
lasten, in verband met de herstellingswerken van het beschadigd
voertuig,
hetgeen tijdens deze
werken geschiedde »;
Overwegende dat het arrest van
26 april 1979 aldus te kennen geeft
dat de aan de burgerlijke partij toe
te kennen bedragen niet de terugbetaling uitmaken van uitgaven door
haar gedaan ingevolge een wettelijke, reglementaire of contractuele
verplichting, maar wel de vergoeding van de werkplaatskosten,
besteed tot herstel van de door
verwezene veroorzaakte schade die
zij in haar vermogen geleden heeft;
Overwegende dat het hof van
beroep uit zijn vaststellingen heeft
kunnen afleiden dat er een oorzakelijk verband, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, bestaat tussen de fout
van de verwezene en de schade van
de burgerlijke partij;
Overwegende diensvolgens dat het
hof van beroep wettig heeft kunnen
beslissen, eensdeels in het arrest
van 26 april 1979, dat verwezene
gehouden is tot het terugbetalen
van de werkplaatskosten en anderdeels in het arrest van 15 juni 1983
dat deze kosten behoren tot het
geheel van het door het eindarrest
toegekende bedrag;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24,
25, 26 en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat de feitenrechters, na in het
eerste bestreden arrest te hebben beslist
dat de burgerlijke partij M.I.V.B. principieel recht had op de terugbetaling van
het loon van de arbeiders die de herstellingen aan het beschadigde tramvoertuig
uitvoerden, op een gedeelte van de werkplaatskosten en op de kosten van overbrenging van het tramvoertuig naar de
werkplaats en na een deskundige te
hebben aangesteld om, wat het maak-

- 814 loon en de kosten van overbrenging naar
de werkplaats betreft, de arbeidsuren en
uurlonen te bepalen aan de hand van
werkplaatsfiches en loonfiches, aangezien een arbeidsprestatie een objectief
gegeven uitmaakt, te berekenen aan de
hand van boekhoudkundige stukken, en
wat de werkplaatskosten betreft, aan de
hand van de administratieve werkplaatsfiches, de werkfiches en dokumenten
betreffende de algemene kosten de
omvang van deze schadepost te bepalen
gelijk aan een percentage van de algemene kosten (de bezetting van een
gedeelte van de werkplaats, het gebruik
van machines, de betaling van het loon
van het personeel en de sociale lasten)
in verband met de herstellingswerken
aan het beschadigd voertuig, in het
tweede bestreden arrest de globale
schade van de burgerlijke partij voor
deze drie voormelde posten ex aequo et
bono begroten op 30.000 - 2.979 frank
(voorschot voor wisselstukken) = 27.021
Belgische frank en eiser veroordelen dit
bedrag als schadevergoeding te betalen
aan de burgerlijke partij om reden dat :
« ••• de deskundige in gebreke bleef op
afdoende wijze te antwoorden op de zeer
precieze en terzake dienende opmerkingen van beklaagde en dat hij geen
overtuigende redenen aangeeft waarom
hij deze verwerpt; dat het deskundig
verslag de nodige waarborgen en overredingskracht terzake mist, zodat het
besluit van de deskundige niet bekrachtigd kan worden >> en dat « bij ontstentenis van vaststaande en nauwkeurige
bewijzen, de schade van de burgerlijke
partij slechts ex aequo et bono geraamd
kan worden ''•
terwijl de omstandigheden door het
tweede bestreden arrest weerhouden om
het advies van de deskundige te
verwerpen, hoe gegrond zij ook mogen
zijn, het door het eerste arrest vastgestelde beginsel dat de betwisting tussen
partijen met betrekking tot de omvang
van de schade van de burgerlijke partij
M.I.V.B. diende beslecht te worden in
het licht en aan de hand van objectieve
gegevens, door dit laatste arrest gepreciseerd, waarover de burgerlijke partij
beschikte, te weten de werkfiches, de
loon- en werkplaatsfiches in verband te
brengen met het te herstellen voorwerp
(het tramvoertuig nr. 7159) en de duurtijd van deze herstelling, niet konden
aantasten; de feitenrechters slechts hun
toevlucht mogen nemen tot een schadevergoeding ex aequo et bono wanneer zij
de redenen aanduiden waarom de door

een of beide partijen voorgestelde berekenings- en begrotingswijze niet kan
worden aangenomen en zij tevens de
onmogelijkheid vaststellen om het juiste
bedrag van de schade te bepalen om
reden van de afwezigheid van precieze
elementen van beoordeling; de feitenrechters, nu zij in hun eerste bestreden
arrest de adequate berekeningswijze van
de door de burgerlijke partij M.I.V.B.
gevorderde schadeposten hadden gepreciseerd, ertoe gehouden waren zich in
hun tweede bestreden arrest hieraan te
houden behoudens een aanvullende
opdracht aan de deskundige toe te
vertrouwen om hem ertoe te dwingen de
opmerkingen van eiser te ontmoeten of
behoudens een nieuwe deskundige aan
te duiden om deze opdracht te vervullen
en derhalve hun toevlucht niet konden
nemen, behoudens door de redenen op te
geven waarom de objectieve basisgegevens om de schade te begroten door
henzelf in hun eerste arrest aangeduid,
niet !anger konden gelden of niet !anger
betrouwbaar waren - quod non -, tot
een globale evaluatie ex aequo et bono
zonder de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek te schenden en het
gezag van het gewijsde van het eerste
bestreden arrest te miskennen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek); de burgerlijke partij
M.I.V.B. ertoe gehouden is het bewijs
aan te brengen van haar schade en het
tweede bestreden arrest, door aan de
burgerlijke partij een bedrag van 27.021
Belgische frank toe te kennen « ex aequo
et bono » •.. « bij ontstentenis van vaststaande en nauwkeurige bewijzen »,
bovendien de regels schendt met betrekking tot de bewijslast (schending van de
artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek) :

Overwegende dat het hof van
beroep, na in het arrest van 26 april
1979 op uitgebreide wijze te hebben
aangetoond op welke objectieve
gegevens, namelijk de bescheiden in
het bezit van de burgerlijke partij,
de deskundige zijn berekeningen
moest steunen, in het arrest van
15 juni 1983 de precieze en volgens
de diverse posten gedetailleerde eis
van de burgerlijke partij weergeeft,
het deskundigenverslag verwerpt en
aldus vervolgt : << overwegende dat,

- 815 bij ontstentenis van vaststaande en
nauwkeurige bewijzen, de schade
van de burgerlijke partij in casu
slechts ex aequo et bono kan
geraamd worden >>;
Overwegende dat dit arrest de
aan de burgerlijke partij toegekende
schadevergoeding ex aequo et bono
bepaalt zonder de redenen op te
geven waarom enerzijds de door
de burgerlijke partij aangegeven
ramingsgegevens moeten worden
verworpen en anderzijds de raming
slechts ex aequo et bono kan
geschieden en
aldus
de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van de
Maatschappij voor Intercommunaal
Vervoer te Brussel tegen het arrest
van 15 juni 1983 :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het de schade van eiseres in
cassatie op alle posten samen op slechts
30.000 Belgische frank raamde op grond
van de overwegingen : « dat thans nog
beslist moet worden over de hoegrootheid van deze schade van de burgerlijke
partij, namelijk de aan te rekenen
arbeidsuren, de uurlonen, het gedeelte
van de werkplaatskosten in noodzakelijk
causaal verband met het ongeval en de
kosten van overbrenging, schadeposten
waarvoor het hof de deskundige gelastte
met een opdracht zoals vervat in kwestieus arrest; dat de deskundige tot het
besluit kwam kwam dat het door de
burgerlijke partij gevorderd bedrag van
48.236 frank integraal behouden moest
worden; dat beklaagde dit besluit met
reden aanvecht; dat, inderdaad, de
deskundige in gebreke bleef op afdoende
wijze te antwoorden op de zeer precieze
en terzake dienende opmerkingen van
beklaagde en dat hij geen overtuigende
redenen aangeeft waarom hij deze
verwerpt; dat het deskundig verslag de
nodige waarborgen en overredingskracht
terzake mist, zodat het besluit van de
deskundige niet bekrachtigd kan worden;
dat, bij ontstentenis van vaststaande en
nauwkeurige bewijzen, de schade van de
burgerlijk partij in casu slechts ex aequo

et bono geraamd kan worden; dat, alle
gegevens eigen aan de zaak en de voorhanden zijnde bescheiden in acht
genomen, de globale schade van de
burgerlijke partij voor alle posten weerhouden bij arrest van 26 april 1979
gepast vergoed zal zijn door een bedrag
van 30.000 frank, hierin begrepen het
reeds toegekend voorschot van 2.979
frank; dat, derhalve, aan de burgerlijke
partij nag een saldo toekomt van 27.021
frank »,
terwijl, eerste onderdeel, de rechter
overeenkomstig de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek de
schadevergoeding slechts ex aequo et
bono mag ramen wanneer hij de
redenen aangeeft waarom de door een
partij voorgestelde berekeningswijze niet
kan worden aangenomen en wanneer hij
bovendien de onmogelijkheid vaststelt
om de schade aan de hand van precieze
elementen te berekenen; het bestreden
arrest op grond van de enkele vaststelling dat er geen vaststaande en nauwkeurige bewijzen voorhanden waren,
niet kon overgaan tot een .ex aequo et
bono raming van de schade zonder de
redenen op te geven waarom niet kon
gesteund worden op de loon- en werkplaatsfiches en de dokumenten betreffende de algemene kosten om de schade
te begroten :
Overwegende dat het onderdeel
om de redenen aangeduid in het
antwoord op het eerste middel van
eiser Rooselaers gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het
eerste middel, het tweede en derde
onderdeel van het tweede middel
door de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel
aangevoerd, verwerpt de voorziening van Robert Rooselaers tegen
het arrest van 26 april 1979 en laat
de kosten van deze voorziening ten
laste van eiser; vernietigt het arrest
van 15 juni 1983 en veroordeelt de
eisers ieder in de helft van de
kosten van de voorzieningen tegen
dit arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest;
verwij st de zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
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getuigen a decharge te doen oproepen,
maar zulks niet heeft gedaan, zodat
die vordering dient te worden aangemerkt als een middel om de zaak te
doen aanslepen (3).
(DESCAN)
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1° VONNISSEN

28 februari 1984

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN CORRECTIONELE RECHTBANK EN POLITIERECHTBANK - GETUIGEN
- GEEN VERPLICHTING AAN DE BEKLAAGDE
KENNIS TE GEVEN VAN DE GETUIGEN.

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - SCHORSING VAN DE VER.JARING VERDENKING VAN VALS GETUIGENIS GEEN VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER DE VERVOLGING OP TE SCHORTEN.

3° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN- VERZOEK OM VERHOOR VAN
GETUIGEN - WEIGERING VAN DE RECHTER.

1o In correctionele zaken en politiezaken
dient het openbaar ministerie aan de
beklaagde geen kennis te geven van
de lijst van de getuigen die het wil
doen verhoren (1). (Artt. 153, 190, 211
Sv.)
2o De artt. 330 en 331 Sv., waarvan het
beginsel toepasselijk is voor alle strafgerechten, schrijven niet voor dat, bij
verdenking van vals getuigenis, de
ingestelde
vervolging noodzakelijk
moet worden geschorst; zij geven
enkel aan de partijen het recht om te
vorderen en aan de rechter het recht
om te bevelen, zelfs ambtshalve, dat
de zaak naar de eerstvolgende zitting
wordt verwezen (2).
3° Het recht van verdediging wordt niet

geschonden wanneer de rechter, door
de beklaagde verzocht getuigen te
verhoren, oordeelt dat die beklaagde
aile gelegenheid heeft gehad om

------------------1
(1) Cass., 27 april 1976 (A.C., 1976, 967).
(2) Cass., 10 mei 1897, redenen (Bull. en
Pas., 1897, I, 183). Zie Cass., 24 nov. 1975
(A.C., 1976, 379).

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 14 oktober 1983
in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Over het eerste middel, letterlijk
gesteld als volgt : Beroepster in cassatie
stelt dat haar rechten van verdediging
werden geschonden doordat op de inleidingszitting d.d. 25.8.83 voor de heer
Politierechter Kortrijk, een getuige met
name Vandendriessche onder ede werd
gehoord alsdat wanneer de dagvaarding
uitdrukkelijk
vermeldde
dat
geen
getuigen zouden worden gehoord. Dat
het bezwaar, geopperd door de verdediging tegen dit verrassend middel, van
meet af aan als « niet dienend ter zake ,
werd afgewezen, alsook de mogelijkheid
tot het oproepen van getuigen ten
ontlaste :

Overwegende dat de voorafgaande
aanzegging van de getuigen voor de
politierechtbank en de correctionele
rechtbank niet is vereist;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres het
verweer voerde zoals weergegeven
in het middel noch dat de mogelijkheid tot het oproepen van getuigen
a decharge werd afgewezen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, letterlijk
gesteld als volgt : De verdedigingsrechten van beroepster in cassatie
werden opnieuw gekrenkt bij de behandeling voor de correctionele rechtbank
Kortrijk zetelend in raad van beroep
waar aan betichte de gelegenheid niet
(3) Zie Cass., 12 okt. 1970 (A.C., 1971, 141);
22 dec. 1981, A.R. nr. 6744 (ibid., 1981-82,
nr. 265); 14 en 22 dec. 1982, A.R. nrs. 7561 en
2677 (ibid., 1982-83, nrs. 224 en 247).

- 817 werd verleend de valse en vooral de onvolledigheid van de processen-verbaal van
de politie Menen d.d. 5.2.83 en 6.2.83,
nr. OM604/JV opgesteld respectievelijk
door de politieagent Sauw Noel en
Lernaut Romain en de valse getuigenis
onder ede van de agent Vandendriessche, aan te brengen en te bewijzen door
middel van een strafonderzoek en uit
welke hoofde reeds voordien een
publieke
vordering
was
ingesteld door burgerlijke partijstelling in
handen van de heer onderzoeksrechter
te Kortrijk, de heer P. De Corte, en
waarvan het bewijs van starting van de
borgsom, voorgelegd werd aan de correctionele rechtbank. Even tevergeefs werd
in conclusie aangeboden getuigen ten
onlaste te laten horen. Dat de rechten
van de verdediging telkenmale worden
geschonden wanneer de recntbank
weigert in te gaan op het aanbod van de
verdediging de bewijskracht te ontzenuwen van de elementen vervat in het
strafdossier en van de onderzoekingen
ter zitting en de verdediging terzelfder
tijde het bewijs aanbrengt de nodige
stappen en middelen te hebben aangewend om het door de verdediging aangevoerde te bewijzen op wettelijke wijze.
In litigieus geval miskende het boetstrafrechtelijk vonnis Kortrijk d.d. 14.10.83
het recht op verweer van de betichte
door haar te weigeren feiten en beweringen te bewijzen en die de vrijspraak
moeten medebrengen indien ze bewezen
worden :

Overwegende dat de artikelen 330
en 331 van het Wetboek van Strafvordering, waarvan het principe
toepasselijk is op alle rechtsmachten, niet bepalen dat, bij
verdenking wegens vals getuigenis,
de behandeling van de aanhangige
zaak noodzakelijk moet opgeschort
worden totdat over de procedure
wegens vals getuigenis beslist is; dat
die artikelen slechts de mogelijkheid verlenen, eensdeels aan de
partijen om uitstel te verzoeken,
anderdeels aan de rechter om, zelfs
ambtshalve, te bevelen dat de zaak
naar de erstvolgende terechtzitting
verwezen wordt;
Overwegende dat het vonnis
beslist
<<
Hoewel beklaagde
verklaart zich het recht voor te
houden, in geval van verdaging van
de zaak, getuigen ten onlaste op te

roepen, heeft zij niets in die zin
gedaan hoewel zij daartoe - tussen
de behandeling voor de eerste
rechter en voor deze rechtbank alle gelegenheid had. Zij haalt trouwens ook geen precieze feiten aan
welke door deze getuigen zouden
kunnen bewezen worden. Er is geen
reden om de zaak aldus op de lange
baan te schuiven »;
Overwegende dat het vonnis daardoor te kennen geeft dat eiseres alle
gelegenheid
had
getuigen
a
decharge op te roepen, maar
hiervan geen gebruik maakte, zodat
het verzoek tot uitstel ten einde
hiertoe over te gaan, slechts een
middel blijkt te zijn om de zaak te
doen aanslepen;
Dat het vonnis het recht van
verdediging niet schendt en 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.
28 februari 1984 - 2' kamer - Voor··
zitter : de h. Boon, waarnemend voor··
zitter - Verslaggever : de h. De Peuter
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal
Advocaat : mr. F. Goddeeris, Kortrijk.
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RECHTER - VERVANGING VAN DE OFFICIER
AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGEVEN WETTIGHEID - VEREISTEN.

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 24 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis
en letterlijk gesteld als volgt : Miskenning van de wet van artikel 24, in fine
wet van 20 april 1974, alwaar vermeld
wordt : « De gekregen opdracht mag
nooit worden overgedragen >>. Dit is
nochtans gebeurd. Derhalve is de procedure
nietig.
Ter zake heeft de
districtcommandant gesubdelegeerd. Hij
kan dit niet. Het recht van subdelegatie
lo De opdracht die de onderzoeksrechter behoort dus aan de procureur des
heeft gegeven tot huiszoeking en tot Konings, de onderzoeksrechter en de
inbeslagneming van papieren, titels of politiecommissaris. De vrederechter en
bescheiden wordt, in beginsel, gegeven de overige officieren van gerechtelijke
aan de ambtsbediening; wanneer de politie bezitten geen delegatierecht en
gedelegeerde districtcommandant van bijgevolg ook geen recht tot subdelede rijkswacht verhinderd is, worden de gatie. De huiszoeking die plaatsvond was
huiszoeking en de inbeslagneming onwettig. Tijdens een onwettige huiszoeopgenomen bekentenissen of
wettig uitgevoerd door de onderofficier king
van de rijkswacht, die de districtcom- gedane vaststellingen kunnen geen
mandant regelmatig vervangt en die veroordeling staven :
zelf de hoedanigheid heeft van officier
Overwegende dat het artikel 24
van gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Koning (1). van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis bepaalt dat de
(Art. 24 Wet Voorlopige Hechtenis.)
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

HUISZOEKING EN INBESLAGNEMING VAN
PAPIEREN,
TITELS OF BESCHEIDEN
OPDRACHT GEGEVEN AAN EEN OFFICIER VAN
GERECHTELIJKE
POLITIE,
HULPOFFICIER
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS- DEELNEMING VAN EEN ONDERGESCHIKT AGENT
AAN DE HUISZOEKING EN AAN DE INBESLAGONDER
DE
RECHTSTREEKSE
NEMING,
LEIDING VAN DE GEDELEGEERDE OFFICIER
- WETTIGHEID.

onderzoeksrechter

opdracht

kan

2o Wanneer een officier van gerechteIijke politie, hulpofficier van de procu- geven tot huiszoeking en tot inbereur des Konings, een door de onder- slagneming van papieren, titels of
zoeksrechter gegeven opdracht tot bescheiden, maar aileen aan een
huiszoeking en tot inbeslagneming van officier van gerechtelijke politie,
papieren, titels of bescheiden, regel- hulpofficier van de procureur des
matig uitvoert, kan hij zich wettig Konings in wiens rechtsgebied de
doen bijstaan door een ondergeschikt verrichtingen moeten plaatshebben
agent, die onder zijn rechtstreekse en, in fine : « De gekregen opdracht
leiding optreedt (2). (Art. 24 Wet Voor- mag nooit worden overgedragen »;
lopige Hechtenis.)

Overwegende dat de delegatie van
bevoegdheid tot huiszoeking ten
(DURAN T. SNIJDERS)
einde papieren, titels en bescheiden
op te sporen en in beslag te nemen
in beginsel wordt gegeven aan de
ARREST
ambtsbediening en niet aan de
(A.R. nr. 8452)
persoon van een bepaald officier
van gerechtelijke politie;
HET HOF·
Gelet op het
Overwegende dat uit de parlemenbestreden ar~est, op 9 november taire voorbereiding van voormelde
1983 door het Hof van Beroep te wetsbepailing blijkt dat als zodanige
Gent gewezen;
overdracht niet wordt beschouwd en
derhalve niet wordt verboden het
(1) Zie Cass., 17 nov. 1981, A.R. nr. 6797 geval waarin de opdracht van de
(A.C., 1981-82, nr. 180).
onderzoeksrechter tot een bepaald
ambt
gericht, bij verhindering van
(2) Zie Cass., 4 dec. 1961 (Bull. en Pas., 1962,
I, 422).
de ambtsbekleder zelf, wordt uitge-
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voerd door degene die hem regelmatig vervangt; dat, in de huidige
stand van de wetgeving, daaraan
slechts een bijkomende voorwaarde
is verbonden, namelijk dat de
vervanger ook de hoedanigheid
heeft van officier van gerechtelijke
politie, hulpofficier van de procureur
des Konings;
Overwegende dat ten deze de
opdracht van 1 juni 1982 door de
onderzoeksrechter werd gegeven
aan « de heer Districtscommandant
van de Rijkswacht te leper »; dat de
opdracht op 22 augustus 1982 werd
uitgevoerd door Dany Lesschaeve,
eerste opperwachtmeester, officier
van gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Konings, en
Joseph Verhaeghe, eerste wachtmeester bij de rijkswachtbrigade
leper, dragers van de beschikking
tot huiszoeking;
Overwegende dat uit de door het
arrest overgenomen vaststellingen
van het beroepen vonnis blijkt dat
de districtsbevelhebber van de rijkswacht, tot wie de opdracht tot huiszoeking gericht was, wegens wettig
belet doch zonder enige subdelegatie, rekening houdende met de bij
de rijkswacht vigerende hierarchie
en dienstregeling, vervangen werd
door de eerste opperwachtmeester
Lesschaeve, officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de
procureur des Konings, die drager
was van het bevel tot huiszoeking;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
28 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat : mr. Luc Vanraes, leper.

Nr. 365

2'

KAMER -

29 februari 1984

1° VERJARING RECTIONALISEERDE
DRIJF - TERMIJN.

2° VERWIJZING

STRAFZAKEN - GECORMISDAAD OF WANBE-

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN VERNIET!GING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING OMDAT
DIE RECHTSVORDERING VERVALLEN IS KOSTEN VAN DIE RECHTSVORDERING TEN
LASTE VAN DE STAAT - VERNIETIGING MET
VERWIJZING - VEREISTEN - GRENZEN.

1o De strafvordering ten gevolge van een
gecorrectionaliseerde misdaad of een
wanbedrijf is noodzakelijk verjaard
wanneer, bij ontstentenis van enige
grand tot schorsing van de verjaring,
sedert de feiten zes jaar zijn verlopen
(1}. (Artt. 21 tot 24 wet 17 april 1878.)
2° Wanneer

verschillende beklaagden
voor hetzelfde misdrijf zijn veroordeeld, elk tot een straf en allen hoofdeJijk in de kosten van de strafvordering,
een onder hen cassatieberoep heeft
ingesteld, de beslissing op de strafvordering ten Jaste van de beklaagde
eiser wordt vernietigd omdat die rechtsvordering door verjaring vervallen is,
en het aandeel van de aan de
genoemde eiser aangerekende kosten
van de verjaarde telastlegging ten
laste van de Staat moest worden
gelaten, geschiedt de vernietiging met
verwijzing die echter beperkt blijft tot
de beslissing over de ten Jaste van de
beklaagde eiser gelegde kosten van de
strafvordering (2}.

Dat op grond van die gegevens
het hof van beroep wettig beslist dat
de huiszoeking regelmatig werd
uitgevoerd;
Overwegende dat, wat de door
eerste wachtmeester Joseph Verhaeghe
geboden uitvoeringshulp
betreft, de uitvoerende officier van
gerechtelijke politie, hulpofficier van
de procureur des Konings, zich mag
laten bijstaan door een ondergeschikt agent, die onder zijn recht( 1) Zie Cass., 30 april 1962 (BulL en
streekse leiding optreedt;
Pas., 1962, I, 960).
Dat het middel niet kan worden
(2) Zie Cass., 25 mei 1983, A.R. nr. 2822, en
aangenomen;
22 juni 1983, A.R. nr. 2848 (A.C., 1982-83,
nrs. 530 en 588).
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ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3295)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 5 oktober 1983
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de voormalige artikelen
342, 347, 348 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en van de artikelen 21 tot 28, inzonderheid 25, eerste
lid, van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest dat uitspraak moest
doen over het aan eiser ten laste gelegde
feit dat hij tussen 30 mei 1977 en 27 juli
1979 valsheid in geschrifte heeft gepleegd of van valse stukken gebruik
heeft gemaakt, met het inzicht de belasting te ontduiken of een derde daaraan
te doen ontsnappen, ten deze dat hij in
de op 31 mei 1977 opgemaakte akte van
overdracht van het cafe « Le Mazarin ,,
een lagere dan de werkelijke prijs heeft
vermeld of heeft doen vermelden, beslist
dat de partijen, door in de akte van
overdracht de werkelijk betaald prijs te
hebben willen verzwijgen, een strafrechtelijke valsheid hebben gepleegd, op
grand dat eiser door een gedeelte van de
meerwaarde die de handelszaak voor
hem had opgebracht, niet te vermelden,
de Staat kon benadelen door een
gedeelte van de inkomstenbelasting te
ontduiken, waarna het arrest beslist dat ·
de telastlegging moest worden beperkt
tot het opmaken van het valse stuk op
grond dat « het dossier geen enkel
gegeven bevat dat de vaststelling van
het beroepen vonnis staaft volgens welke
het gebruik van dat valse stuk " heeft
voortgeduurd tot 26 juli 1979 " en dat al
evenmin gebleken is dat op enigerlei
wijze gebruik is gemaakt van het van
valsheid betichte geschrift "• doch dat de
strafvordering niet was verj aard, nu ze
was gestuit door de beschikking van
verwijzing van 26 januari 1981, op grand
« dat de mogelijkheid om van dat stuk
gebruik te maken is blijven bestaan
gedurende de gehele periode waarbinnen
de belasting op die meerwaarde eisbaar
bleef, dat is minstens tot 30 mei 1982,
zodat het opmaken van het valse stuk
eveneens strafbaar bleef tot die datum "•

en bijgevolg eiser veroordeelt wegens
het aldus beperkte misdrijf,
terwijl valsheid in geschrifte die wordt
gepleegd met het inzicht de belasting te
ontduiken of een derde daaraan te doen
ontsnappen, een ogenblikkelijk misdrijf
is; noch het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, noch enige andere bijzondere wet voor dat misdrijf afwijkt van de
in de artikelen 21 en volgende van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering vervatte regels inzake
verjaring van de strafvordering; derhalve
de verjaring van de strafvordering die
was beginnen te lopen vanaf de dag
waarop het valse stuk was opgemaakt,
namelijk 31 mei 1977, bij ontstentenis
van enige grand van schorsing, definitief
verkregen was op de dag van de
uitspraak van het arrest, aangezien meer
dan zes jaar verlopen waren tussen het
ten laste gelegde feit en de veroordeling :
Overwegende dat het arrest eiser
tot een gevangenisstraf van drie
maanden met uitstel gedurende drie
jaar en tot een geldboete van 15.000
frank of een vervangende gevangenisstraf van twee maanden veroordeelt, ter zake dat hij met overtreding van de voormalige
artikelen 342, 347 en 348 van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen, valsheid in geschrifte heeft
gepleegd met het inzicht de belasting te ontduiken of een derde
daaraan te doen ontsnappen, ten
deze dat hij in de op 31 mei 1977
tussen eiser enerzijds en Jean Miri··
djian en Michele Felices anderzijds
opgemaakte akte van overdracht
van het cafe « Le Mazarin » heeft
vermeld of heeft doen vermelden
dat de prijs van de overdracht
1.210.000 frank bedroeg, terwijl het
in werkelijkheid 2.500.000 frank was;
dat het de veroordeling van eiser
grondt op de overweging dat, ook al
is geen enkel gebruik van het valse
stuk bewezen, de mogelijkheid
daartoe toch is blijven bestaan tot
30 mei 1982;
Overwegende dat de mogelijkheid
om van een vals stuk gebruik te
maken niet de verlenging tot gevolg
heeft van het opmaken van dat
valse stuk, welk misdrijf blijkens de

- 821 vaststelling van het arrest gepleegd
werd op 31 mei 1977;
Overwegende dat het arrest
correctionele straffen uitspreekt
tegen eiser; dat geen enkel artikel
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen een bijzondere bepaling
bevat betreffende de verjaring van
de strafvordering;
Overwegende dat op de dag van
het arrest meer dan zes jaren waren
verstreken sedert de dag waarop het
misdrijf was gepleegd, namelijk
31 mei 1977; dat derhalve, bij
ontstentenis van enige grond tot
schorsing van de verj aring, deze
verjaring op de dag van het arrest
was verworven;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het arrest dat
de verjaring van de strafvordering
had moeten vaststellen, eiser niet
wettig hoofdelijk met een medebeklaagde kon veroordelen in een
derde van de kosten van beide
instanties; dat het gedeelte van die
kosten dat verband houdt met de
tegen eiser bewezen verklaarde en
verjaarde telastlegging ten laste van
de Staat diende gelaten te worden;

- Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie (3} van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Draps.

Nr. 366
2' KAMER - 29 februari 1984

1° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG
TOEKENT DAT Z!J, VOLGENS DE U!TLEGGING
DIE HIJ ERAAN GEEFT, NAAR RECHT TUSSEN
DE PARTIJEN HEEFT.

2° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- VERZEKERINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHE!D VOOR EEN MOTORRIJTUIG VERVANGING VAN HET VERZEKERDE R!JTUIG
- POLISAANHANGSEL- DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN HET AANHANGSEL DATUM AANGEWEZEN IN HET AANHANGSEL
NIET DEZELFDE ALS DIE WAAROP HET
VERZEKERDE
R!JTU!G
WERKELIJK
IS
VERVANGEN - ONGEVAL GEBEURD TUSSEN
DIE TWEE DATA - BESLISSING VAN DE
RECHTER DAT HET AANHANGSEL VAN
KRACHT WORDT OP DE DATUM VAN DE WERKELIJKE VERVANGING - GEVOLG.

1• De verbindende kracht van een over-

eenkomst wordt door de rechter niet
miskend wanneer hij daaraan het
gevolg toekent dat zij, volgens de
uitlegging die hij eraan geeft, naar
recht tussen partijen heeft (1).

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel dat geen ruimere
(Art. 1134 B.W.)
cassatie of cassatie zonder verwijzing tot gevolg kan hebben, vernie- 2• De rechter die, op grand van de door
hem vermelde feitelijke omstandigtigt het bestreden arrest, in zoverre
heden, oordeelt dat het aanhangsel bij
het eiser veroordeelt op de tegen
een verzekeringspolis van de burgerhem ingestelde strafvordering en
rechtelijke aansprakelijkheid inzake
hem in kosten van die rechtsvordemotorrijtuigen, gesloten tussen de
ring verwijst; beveelt dat van dit
verzekeraar en de verzekeringnemer
arrest melding zal worden gemaakt
voor het geval van vervanging van het
op de kant van het gedeeltelijk
verzekerde voertuig, niet in werking is
getreden op de datum die in voorvernietigde arrest; laat de kosten
noemd aanhangsel wordt aangewezen
ten laste van de Staat; verwijst de
als die waarop het nieuwe voertuig in
zaak, doch enkel wat de beslissing
over de aan eiser ten laste gelegde
Nota arrest nr. 365:
kosten van de strafvordering betreft,
(3) Zie Bull. en Pas., 1984, I, 751.
naar het Hof van Beroep te Luik.
Nota arrest nr. 366 :

29 februari 1984 - 2' kamer - Voorzit-~ (1) Cass., 16 juni 1983, A.R.
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter (A.C., 1982-83, nr. 575).
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het verkeer is gebracht maar op een
latere datum, te weten die waarop het
oude voertuig werkelijk door het
nieuwe is vervangen, miskent noch de
verbindende kracht van de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst noch
die van het aanhangsel, door te
beslissen dat de verzekeraar dekking
verschuldigd is om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het
oude
voertuig
aanleiding
heeft
gegeven, bij een verkeersongeval
gebeurd na de in het aanhangsel
aangewezen datum, maar v66r de dag
waarop het oude verzekerde voertuig
werkelijk
door
het nieuwe
is
vervangen (2).
(« WINTERTHUR , N.V. T. RAL E.A.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3296)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 4 oktober 1983
in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de burgerlijke
beschikkingen van het vonnis;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 3, 6 van de wet
van 1 juli ~?56 ?etreffende. de verplichte
aansprakeliJkheldsverzekermg
mzake
motorrijtuigen, 1134 en 1135 van hetl
Burgerlijk Wetboek,
(2) Zie Cass., 29 sept 1982, A.R. nr. 2265
(A.C., 1982-83, nr. 71). In dat arrest had eiseres
de schending aangevoerd van de artt. 1134,
1319, 1320 en 1322 B.W.; zij betoogde dat het
bestreden arrest niet enkel de verbindende
kracht van de verzekeringsovereenkomst maar
ook de bewijskracht ervan had miskend. In
onderhavig arrest heeft het Hof geen
uitspraak moeten doen over een middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht
van de akten. Eiseres heeft de uitlegging van
de verzekeringspolis door de feitenrechter niet
bekritiseerd.
Cver het onderscheid tussen de miskenning
van de verbindende kracht van een overeenkomst (artt. 1134 B.W.) en de miskenning van de
bewijskracht van de akte waarin die overeenkomst is vastgelegd (artt. 1319 tot 1322 B.W.),
zie « De motivering van de vonnissen en
arresten en de bewijskracht van de akten »,
plecht. openingsrede van proc.-gen. Duman,
voor het Hof van 1 sept. 1978, nr. 48, biz. 64
e.v.

doordat het bestreden vonnis, ofschoon
het heeft aangenomen « dat de heer
Diaz-Gonzales op 9 april 1980 zijn verzekeringspolis had aangevuld met een
aanhangsel waarin een voertuig Lada
werd gedekt met ingang van de eerste
dag van die maand; dat het op de
terechtzitting van 22 november 1982 bij
het dossier gevoegde exemplaar ondertekend is door de beklaagde DiazGonzales "• niettemin heeft. beslist « dat
de heer Diaz-Gonzalez, die nog op
15 april 1980, op het ogenblik van het
ongeval, reed met de vroeger verzekerde
wagen ... rechtsgeldig was gedekt door
de met (eiseres) gesloten overeenkomst »; dat het in die zin heeft beslist
op grond « dat uit de debatten blijkt dat
de heer Diaz-Gonzalez met een wagen
Ford Capri reed die was gedekt door de
overeenkomst 62541540 van 25 juli 1974,
die was verlengd door het aanhangsel
van 16 augustus 1979 en dat hij op
1 april 1980 aan het loket mededeelde
dat hij zijn wagen had vervangen door
een andere van het merk Lada waarvan
de levering vermeld staat in de factuur
9688 van 16 april 1980 en in een attest
waaruit blijkt dat het vorige voertuig
werd overgenomen bij de ingebruikneming van het nieuwe; dat uit die niet
betwiste gegevens moet worden besloten
dat de verzekeringnemer geen twee voertuigen tegelijkertijd in het verkeer heeft
gebracht, dat hij het gedekte risico niet
heeft verzwaard en dat hem geen kwade
trouw kan worden verweten; dat de
verzekeringnemer, in geval van vervanging van het verzekerde voertuig,
volgens artikel 33 van het door appellant
neergelegde modelcontract, verplicht is
om "bij onmiddellijke vervanging van
het overgedragen voertuig daarvan aan
de maatschappij mededeling te doen
binnen acht dagen na de overdracht ";
dat de verzekeringnemer aldus gedurende acht dagen mag rijden met een
nieuw voertuig dat niet de in de overeenkomst omschreven wagen is; dat ten
deze de heer Diaz-Gonzalez het initiatief
heeft genomen om de maatschappij op
de hoogte te brengen enkele dagen v66r
de ingebruikneming van het nieuwe
voertuig >>,
terwijl naar luid van de wet van 1 juli
1956 (artikel 3) en van het modelcontract
(artikel 1) de schade, om gedekt te zijn,
moet veroorzaakt zijn door het in de
bijzondere voorwaarden
omschreven
motorrijtuig; met andere woorden, de
benadeelde het hem bij de wet tegen de
verzekeraar van de aansprakelijkheid
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inzake motorrijtuigen toegekende eigen
recht slechts kan doen gelden wanneer er een verzekeringsovereenkomst
bestaat voor het voertuig waarmee de
schadeveroorzaker reed (artikel 6 van de
wet van 1 juli 1956}; de vaststelling van
het vonnis dat de verzekeringnemer het
risico niet heeft verzwaard door twee
voertuigen tegelijkertijd in het verkeer
te brengen in dat opzicht niet ter zake
dienend is; het enkel van belang is te
weten of het voertuig waarmee het
ongeval is veroorzaakt, nog verzekerd
was; wanneer de verzekeringnemer
inderdaad over een termijn van acht
dagen beschikt om mededeling te doen
van de vervanging van het verzekerde
voertuig, heeft hij die mogelijkheid niet
meer na de ondertekening van het
aanhangsel waarin de vervanging wordt
vastgesteld; het bestreden vonnis bijgevolg, nu het ten deze heeft aangenomen
dat het voertuig waarvan sprake in de
met eiseres gesloten overeenkomst met
ingang van 1 april 1982 een « Lada >>
was, niet zonder de voormelde artikelen 3 en 6 van de wet van 1 juli 1956
te schenden en niet zonder de verbindende kracht te miskennen van de tussen
de heer Diaz-Gonzales en eiseres gesloten
verzekeringsovereenkomst
(schending
van de artikelen 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek} eiseres kon veroordelen tot vergoeding van de op 15 april
1982 door een vroeger verzekerd voertuig
van het merk « Ford Capri >> veroorzaakte schade :

Overwegende dat het bestreden
vonnis vermeldt dat uit de debatten
blijkt dat : 1o de in het litigieuze
ongeval van 15 april 1980 betrokken
Ford Capril gedekt is door de op
25 juli 1974 met eiseres gesloten
overeenkomst 6254154 C die door
het aanhangsel van 16 augustus
1979 is verlengd, 2o de verzekerde
op 1 april 1980 aan het loket eiseres
op de hoogte bracht van de vervanging van die wagen van het merk
Ford Capri door een andere wagen
van het merk Lada; 3° de levering
van de Lada vermeld staat in de op
16 april 1980 opgemaakte factuur
9688 en in een attest waaruit blijkt
dat het vorige voertuig werd overgenomen bij de ingebruikneming van
het nieuwe;
Overwegende dat het vonnis op
grond van die vaststellingen beslist,

enerzijds, dat de verzekerde van
eiseres « nog op 15 april 1980 >>, dag
van het ongeval, reed met de
vroeger verzekerde wagen en dat de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
waartoe dit voertuig aanleiding kon
geven, was gedekt door de met
eiseres
gesloten
overeenkomst,
anderzijds, dat het op 9 april 1980
ondertekende aanhangsel betreffende de verzekering van de burgerrechterlijke aansprakelijkheid waartoe het nieuwe voertuig van het
merk Lada aanleiding kon geven,
geen rechtsgevolg heeft gehad op de
in dat aanhangsel vermelde datum
van 1 april 1980, doch ten vroegste
op 16 april 1980, dag waarop het
vorige voertuig Ford Capri door het
nieuwe voertuig Lada werd vervangen;
Overwegende dat het vonnis met
die consideransen aan de verzekeringsovereenkomst en aan de tussen
eiseres en haar verzekerde ondertekende
aanhangsels het gevolg
toekent dat ze in de uitlegging die
het vonnis eraan geeft en waartegen
niet wordt aangevoerd dat ze de
bewijskracht van die akten schendt,
wettelijk tussen de partijen hebben,
en zonder een van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen te
schenden,
beslist
dat
eiseres
verplicht is tot vergoeding van de
door het voertuig van het merk Ford
Capri op 15 april 1980 aan de
verweerders veroorzaakte schade;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 februari 1984 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Resteau,
Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat ·
mr De Bruyn.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - GEEN
CONCLUSIE
VERKLARING
VAN
EEN
GETUIGE OP DE TERECHTZI'ITING - NADIEN
NEERGELEGDE SCHRIFTELIJKE VERKLARING
VAN DEZELFDE GETUIGE- BESLISSING VAN
DE RECHTER GEGROND OP DE VERKLARING
TER TERECHTZI'ITING.

Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande hoeft de rechter niet aan te
geven om welke redenen hij zijn
beslissing grondt op de door een
getuige ter terechtzitting afgelegde
verklaring zonder acht te slaan op een
nadien
neergelegde
schriftelijke
verklaring van diezelfde getuige (1).

«

(MASY, « PRECAM » N.V. T. LEDENT,
DE TOEKOMST DER FAMILIE » N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3343)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 27 oktober 1983
in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Luik;
I. In zoverre de voorziening van
eiseres Marie-Jeanne Masy, beklaagde en burgerlijke partij, gericht is tegen de beslissing op de
tegen verweerder Maurice Ledent,
beklaagde, ingestelde strafvordering, en in zoverre de voorziening
van eiseres, de naamloze vennootschap Precam, burgerlijke partij,
gericht is tegen de beslissingen op
de strafvordering die is ingesteld
tegen eiseres Marie-Jeanne Masy en
verweerder Maurice Ledent, beklaagden :

Overwegende dat eiseres MarieJeanne Masy, in haar hoedanigheid
van medebeklaagde, en de twee
eiseressen, in hun hoedanigheid van

----------------1
(1) Zie Cass., 7 feb. 1964 (Bull. en Pas., 1964,
I, 604); 27 me1 1980 (A.C., 1979-80, nr 606).

burgerlijke partijen die niet in de
kosten van die rechtsvorderingen
zijn veroordeeld, geen hoedanigheid
bezitten om zich tegen die beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
II. Wat het overige van de voorzieningen betreft :
Over het eerste en het derde middel
sam en,
het eerste, hieruit afgeleid dat .. .
het derde, hieruit afgeleid dat .. .

Dat de middelen niet ontvankelijk
zijn;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat de correctionele rechtbank een
stuk uit de debatten heeft geweerd,
namelijk de door de getuige -Bettioul afgelegde verklaring die tevens een situatietekening bevat waaruit duidelijk blijkt
dat de autobus zijn bijzondere halteplaats had verlaten en schuin links op de
rijbaan stond, zodat verweerder Ledent
vooreerst de bus niet mocht inhalen op
het ogenblik dat hij al aan het rijden
was, en vervolgens zijn weg niet mocht
vervolgen op het ogenblik dat die bus
stilstond ter hoogte van de oversteekplaats voor voetgangers,
terwijl de rechtbank haar beslissing
om dat stuk uit de debatten te weren
had moeten verantwoorden, hetgeen z~
niet heeft gedaan :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat getuige Bettioul
werd ondervraagd op de terechtzitting van 15 juni 1983 van de Politierechtbank te Luik en dat een schriftelijke verklaring van die getuige is
neergelegd op de terechtzitting van
20 oktober 1983 van de Correctionele
Rechtbank te Luik;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vermeldt << dat uit de verklaring van de ter zitting ondervraagde getuige Bettioul volgt dat
(verweerder)
Ledent
met
een
normale snelheid reed, welk feit
niet wordt tegengesproken door de
in de situatietekening weergegeven
schuifsporen »;

-
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Overwegende dat, bij ontstentenis
van conclusie van de eiseressen, het
vonnis niet hoefde aan te geven om
welke redenen het de beslissing
grondt op de door de getuige ter
zitting van de politierechtbank afgelegde verklaring, zonder acht te
slaan op een nadien neergelegde
schriftelijke verklaring van die
getuige;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat, wat de
beslissing betreft op de tegen
eiseres Marie-Jeanne Masy ingestelde strafvordering, de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

automobielen zijn in overeenstemming
de bepalingen van art. 2 Regentsbesluit 15 mei 1947, genomen ter uitvoering van de genoemde besluitwet,
luidens welke bepalingen iedere
bestuurder bedoeld in art. 1 van dat
Regentsbesluit houder moet zijn van
een bewijs van geneeskundige schifting, dat wil zeggen iedere persoon die
geregeld of toevallig een automobiel
bestuurt, gebezigd voor de exploitatie
van personenvervoerdiensten waartoe,
onder de in art. 2, tweede lid, 1",
Beslw. 30 dec. 1946 opgesomde diensten,
de vervoerdiensten moeten
worden gerekend die zijn ingericht om
personeel te vervoeren van en naar de
zetel van de onderneming of de
arbeidsplaats (1).

(TEBALDI, BLOMART, ' ACIEROID BELGIQUE
N.V.)

»

ARREST ( vertaJing)

Om die redenen, verwerpt de
(A.R. nr. 3413)
voorziening,
veroordeelt
iedere
eiseres in de kosten van haar voorHET HOF;
Gelet op het
ziening.
bestreden vonnis, op 25 november
29 februari 1984 - 2' kamer - Voor- 1983 in hoger beroep gewezen door
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoor- de Correctionele Rechtbank te Luik;
zitter - Verslaggever : de h. Resteau,
Gelijkluidende conclusie van mevr. LieI. Op de voorziening
kendael, advocaat-generaal - Advocaat:
eisers, beklaagden :
mr. Monseur, Luik.

van

de

A. In zoverre iedere eiser zijn
voorziening richt tegen de beslissing
op de tegen zijn medebeklaagde
ingestelde strafvordering :
Nr. 368
Overwegende dat de eisers geen
hoedanigheid hebben om zich tegen
die beslissingen in cassatie te voor2' KAIVIER - 29 februari 1984
zien;
Dat de voorzieningen niet ontvanAUTOMOBIELEN,
AUTOBUSSEN, kelijk zijn;
AUTOCARS,

TAXI'S
REGENTSBESLUIT 15 IVIEI 1947, ART. 2 - GENEESKUNDIGE
SCHIFTING EN GENEESKUNDIG TOEZICHT OP
DE BESTUURDERS VAN DE PERSONENVERVOERDIENSTEN DOOR MIDDEL VAN AUTOMOBIELEN BEDOELD BIJ BESLW. 30 DEC. 1946 WETTIGHEID.

B. In zoverre de eisers hun voorzieningen hebben gericht tegen de
beslissingen op de tegen hen ingestelde strafvordering :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 163, 165 van het Wetboek van

Met de Beslw. van 30 dec. 1946 houdende
herziening en coordinatie van de
(1) Zie Cass., 14 april 1958 (Bull.
wetgeving betreffende het bezoldigd
vervoer van personen door middel van . Pas., 1958, I, 876).

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

en

-
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Strafvordering en 780 van het Gerechtelijk Wetboek,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;

onder autobestuurder moet worden
verstaan << ieder persoon die, geregeld of toevallig, een automobiel
bestuurt, gebezigd voor de exploitatie van personenvervoerdiensten »
waartoe, onder de in artikel 2,
tweede lid, 1°, van de besluitwet van
30 december 1946 opgesomde diensten, de vervoerdiensten moeten
worden gerekend die zijn ingericht
om het personeel te vervoeren van
en naar de zetel van de. onderneming of de arbeidsplaats;
Dat, derhalve, artikel 2 van het
Regentsbesluit van 15 mei 1947 in
overeenstemming is met de besluitwet van 30 december 1946;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 107 van de
Grondwet, 2, tweede lid, 1°, en 29 van de
besluitwet van 30 december 1946,
doordat de correctionele rechtbank de
eisers veroordeelt op grond van de artikelen 1, 2 en 3 van het Regentsbesluit
van 15 mei 1947,
terwijl artikel 2 van het Regentsbesluit
betrekking heeft op de voor het vervoer
van personeel ingerichte vervoerdiensten; artikel 2 van de besluitwet van
30 december 1946 daarentegen betrekDat het middel faalt naar recht;
king heeft op de door een werkgever,
uitsluitend ten behoeve van zijn persoEn overwegende dat de subneel
ingerichte
en
geexploiteerde
vervoerdiensten, zodat de rechtbank een stantiele of op straffe van nietigonwettige verordenende bepaling heeft heid voorgeschreven rechtsvormen
toegepast :
in acht zijn genomen en de beslis-

Overwegende dat artikel 2 van de
besluitwet van 30 december 1946
bepaalt dat de vervoerdiensten, door
een werkgever met eigen materieel
en op eigen verantwoordelijkheid,
uitsluitend ten behoeve van zijn
personeel ingericht en geexploiteerd, buiten de besluitwet vallen,
voor zover daar voor dat personeel
geen geldelijke of andere last uit
voortvloeit; dat hetzelfde artikel
echter tevens bepaalt dat de Koning
aan die vervoerdiensten al of een
gedeelte kan opleggen van de bij
artikelen 28 en 29 voorziene
verplichtingen welke op de diensten
waarvoor een machtiging vereist is,
rusten, inzonderheid die betreffende
de geneeskundige schifting van en
het geneeskundig toezicht op de
autobestuurders; dat het Regentsbesluit van 15 mei 1947 ter uitvoering
van die bepalingen voorschrijft dat
<< ieder autobestuurder houder moet
zijn van een bewijs van geneeskundige schifting », uitgereikt onder de
bij het besluit vastgestelde voorwaarden, en eraan toevoegt dat

sing overeenkomstig
gewezen;

de

wet

is

II. Op de voorziening van de
burgerrechtelijk aansprakelijke eiseres:
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 is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn voorziening.
29 februari 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Goemaere, Brussel.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

A

Raming ex aequo et bono van de schade Wettigheid- Voorwaarden.
811

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Fout- Begrip.

744

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
B.W., artt. 1382 en 1383 - Begrip.

Schadevergoeding
781

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Medische fout - Verlies van een kans op
genezing - Oorzakelijk verband tussen fout
en schade - Begrip.
585

Aansprakelijkheid buiten ove:reenkomst
Fout van het slachtoffer de rechter.

Beoordeling door
744

Aansprakelijkheid buiten overeenlwmst
Oorzakelijk verband tussen een fout en de
schade - Toezicht van het Hof.
781

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid van de aangestelde Bevel van de meerdere aan een ondergeschikte- Gevolg.
744

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Zeeschepen - Aanvaring loods - Gevolgen.

Schuld van de
443

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Scheepvaartwet, artt. 64 en 251, derde en
zevende lid - Aanvaring - Schuld van het
schip - Schuld van de loads - Verplichting
van de eigenaar- Grenzen- Verhaal.
443

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Begrip.

811

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Raming van de schade op het tijdstip van de
uitspraak.
781

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Omvang van de schade de rechter - Begrip.

Beoordeling door
781

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bestaan en omvang van de schade
deling door de feitenrechter

Beoor781

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Materiele schade - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Nadeel van de getroffene na de
leeftijd van zestig jaar - Vergoeding Vervanging van het rustpensioen - Rente Koppeling aan het indexcijfer - Jaarlijkse
aanpassing aan de schommelingen van de
consumptieprijzen
Koninklijk besluit
nr. 11 van 26 feb. 1982 - Niet toepasselijk. 573

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Materiele schade - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp van een derde noodzakelijk
- Vergoeding- Rente- Koppeling aan het
indexcijfer - Jaarlijkse aanpassing aan de
schommelingen van de consumptieprijzen Koninklijk besluit nr. 11 van 26 feb. 1982 Niet toepasselijk.
573

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Verwerping van een vordering tot schadevergoeding van de moeder van een door een
ongeval getroffen minderjarig kind - Geen
antwoord op een middel dat gegrond is op het
bestaan van twee afgescheiden patrimonia Geen redengeving.
788

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Werkman of bediende, getroffen door een
ongeval - Rechtsvordering van de werkgever
tegen de aansprakelijke derde tot terugbetaling van het aan de getroffene betaalde loon
en van de sociale zekerheidsbijdragen Derde - Begrip.
416

Advocaat
Akte van hoger beroep - Akte ondertekend
door een advocaat - Optreden van de advocaat als gevolmachtigde - Geldige akte. 425

Arbeid
Arbeidstijd - Artikel 21 wet van 15 juli 1964
betreffende de arbeidsduur
Bepaling van
openbare orde
512

-2Arbeid
Arbeidstijd - Overschrijding van de bij de
wet van 15 juli 1964 voorgeschreven wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur - Loansverhoging - Berekening,
512

B

Arbeid
Arbeidstijd - Overschrijding van de wettelijke arbeidsduur - Recht van de werknemer
op loonverhoging voor overwerk- Begrip.
512

Bedrieglijke bankbreuk - Strafbaarheid van
de beklaagde die aan het misdrijf heeft deelgenomen - Begrip.
461

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen

Arbeidsongeval
Procedure - Verwittiging van de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit Wijziging in de graad van arbeidsongeschiktheid - Verzuim van de arbeidsongevallenverzekeraar - Gevolg.
803

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst
Handelsvertegenwoordiger Uitwinningsvergoeding- Tewerkstelling van een jaar.
641

Arbeidsovereenkomst
Ontslag - Dringende reden - Termijn Ingangsdatum van het ontslag in de ontslagbrief bepaald.
714

Arbeidsovereenkomst
Werkman of bediende, getroffen door een
ongeval - Rechtsvordering van de werkgever
tegen de aansprakelijke derde tot terugbetaling van het aan de getroffene betaalde loon
en van de sociale zekerheidsbijdragen Derde- Begrip.
416

Arbeidsovereenkomst
Hierarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekking - Gebruik,
721

Architect ( tucht en bescherming van de
titel)
Beslissing van de raad van beroep van de
OrdP "an Architecten - Cassatieberoep Term.jn van een maand - Uitgangspunt. 506

autobussen,

Bedrieglijke bankbreuk artt. 66 en 67 Sw.

Toepassing van
461

Bedrog omtrent de verkochte zaak
Bedrieglijk leveren van een andere zaak Begrip.
605

Bedrog omtrent de verkochte zaak

Opzeggingsvergoeding - Vermindering met
de vergoeding wegens bei\indiging van een
andere arbeidsovereenkomst.
451

Automobielen,
taxi's

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen

autocars,

Regentsbesluit 15 mei 1947, art. 2 - Geneeskundige schifting en geneeskundig toezicht
op de bestuurders van de personenvervoerdiensten door middel van automobielen
bedoeld bij besluitwet 30 dec. 1946 - Wettigheid.
825

Ruil - Bedrog omtrent de identiteit van de
geruilde zaak.
605

Benelux
Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof, art. 6 Vraag om uitlegging van een bepaling van het
Benelux-Verdrag inzake tekeningen of
modellen - Vraag opgeworpen in een bij het
Hof van Cassatie aanhangige zaak
Verplichting van het Hof.
530

Benelux
Benelux-Verdrag inzake tekeningen of
modellen - Vraag om uitlegging van de
Eenvormige Beneluxwet, bijlage bij dat
Verdrag - Bevoegdheid van het BeneluxGerechtshof.
530

Benelux
Uitleveringsverdrag - Bestemming van de in
beslag genomen voorwerpen - Toepasselijke
regels - Beoordelingsvrijheid van de raadkamer.
600

Benelux
Gemeenschappelijke bepalingen behorende
bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, art, 3, § 1 - Uitsluiting
wegens diefstal van het voertuig toepasselijk
op gebruiksdiefstal.
611

Beroepsgeheim
Advocaat - Mededeling van inlichtingen aan
de procureur des Konings of aan de onderzoeksrechter - Schending van het beroepsgeheim - Begrip.
563

Be:rusting
Burgerlijke zaken
Ultvoering van een bij
voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing
en betaling van de kosten - Omstandigheid
volstaat niet om berusting aan te tonen.
385

-3Berusting
Burgerlijke zaken - Berusting door een
advocaat - Bijzondere volmacht vereist. 385

Berusting
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting
in een rechterlijke beslissing - Begrip.
620

Bescherming van de maatschappij
Beslissingen van de raadkamer - Internering of weigering van internering - Hoger
beroep.
698

Bescherming van de maatschappij
Internering de rechter.

Beoordelingsbevoegdheid van
698

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Vordering tot invrijheidstellingAfwezigheid van de aclvocaat van de ge1nterneerde - Onderzoek - Beslissing - Wettigheid - Vereisten.
576

Beslag
Derdenbeslag - Derde-beslagene - Aansprakelijkheid van de derde-bes!agene
750
Grenzen.

Betekening van exploten
Kennisgeving bij ter post aangetekende brief
van een beslissing van de raad van beroep van
de Orde van Architecten - Kennisgeving
door de verzending van de beslissing.
506

Betekening van exploten
Gerechtelijke beslissing - Keuze van woonplaats in de akte van betekening van de voorziening - Gevolg t.a.v. de rechtsmiddelen.
545

Betekening van exploten
Onregelmatigheid wegens het gebrek aan
overeenstemming tussen het afschrift en het
origineel van het exploot
Nietigheid 557
Vereiste.

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Verdrag
van Brussel van 27 september 1968, betreffende de rechterlijke bevoegdheid, art. 5, 1"Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd - Eenzijdige bei\indiging door de concessiegever- Vordering van de concessiehouder
tot betaling van de compensatoire of bijkomende vergoedingen - Opdracht van de
nationale rechter.
577

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid- Burgerlijke zaken- Verdrag
van Brussel van 27 september 1968, betreffende de rechter!ijke bevoegdheid, art. 5, 1"Geschil over de gevolgen van de niet-nakoming door de concessiegever van een
concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd - Verbintenis waarnaar moet worden

verwezen voor de toepassing van genoemd
artikel 5, 1".
577

Bevoegdheid en aanleg
Ongeoorloofde mededinging - Handelspraktijken - Wet van 14 juli 1971, art. 55 Verbodsmaatregel - Bevoegdheid van de
voorzitter van de rechtbank van koophandel
- Omvang.
627

Bevoegdheid en aanleg
Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsrechtbank
- Geschillen van burgerlijke aard die het
gevolg zijn van een overtreding van de wetten
en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank; 682
Begrip.

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Geschil waarbij de
aansprakelijkheid van de curator wegens
beheersfouten in het geding is - Rechtstreeks uit het faillissement ontstaan geschil
voor de oplossing waarvan de gegevens zich
bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel
van het faillissement beheerst - Ger.W.,
art. 574, 2" - Rechtbank van koophandel
bevoegd.
799

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Raadkamer- Verwijzing naar
de correctionele rechtbank, met overname
van de redenen van de vordering, waarin voor
verschillende misdaden verzachtende omstandigheden worden aangenomen
Geen
vermelding van een van die misdaden in het
dispositief van die vordering
Rechtbank
bevoegd voor het geheel.
468

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Overtreding
van de wetten en reglementen inzake wegverkeer Beklaagde die als militair dee!
uitmaakt van een troep te velde - Militair
met regelmatig verlof.
575

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Overtreding
inzake wegverkeer - Beklaagde die als militair dee! uitmaakt van een troep te velde. 575

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Wanbedrijven
door de raadkamer wettig aanhangig gemaakt
bij de correctionele rechtbank - Niet gecorrectiona!iseerde misdaad bij dezelfde rechtbank aanhangig gemaakt door een dagvaarding van het openbaar ministerie - Vonnis
waarbij de rechtbank zich onbevoegd
verklaart voor de misdaad - Wettige beslissing - Vonnis waarbij de rechtbank zich op
grond van samenhang onbevoegd verklaart
voor de wanbedrijven - Onwettige besh5
sing.
695

-4Bevoegdheid en aanleg

Burgerlijke rech.ten, politieke rechten

Sociale zaken - Socia!e verkiezingen Vonnis van de arbeidsrechtbank uitspraak
doende op het beroep van een werkgever
tegen de voordracht van een kandidaat door
een representatieve werknemersorganisatie
- Vonnis in eerste aanleg gewezen.
775

Bewijs
Algemene begrippen - Strafzaken
vordering - Bewijslast- Begrip.

Straf563

Bewijs
Burgerlijke zaken - Verzekeringsovereenkomst- Burgerlijk Wetboek, art. 1325 - Niet
toepasselijk in zaken van koophandel.
589

Bewijs
Bewijs door geschrift- Burgerlijke zaken Bewijskracht van de akten - Overeenkomst
waaraan de rechter een uitlegging geeft die
niet verenigbaar is met de bewoordingen
ervan - Miskenning van de bewijskracht van
de akten.
752

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, art. 9, lid 2 - Directe
werking in Belgie.
559

Burgerlijke rechtsvordering
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering
afzonderlijk ingesteld - Opschorting van de
burgerlijke rechtsvordering- Vereisten. 593

Burgerlijl;:e rechtsvordering
Verjaring van de strafvordering- Onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht om te
oordelen of de burgerlijke rechtsvordering
gegrond is en om ze bij het vonnisgerecht
aanhangig te maken.
791

Burgedijke rechtsvordering
Afwijzing van het verzet van de burgerlijke
partij tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling- Veroordeling tot schadevergoeding.
791

Bewijs

c

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Begrip.
605

Bewijs
Strafzaken - Besturen van een voertuig op
een openbare plaats - Bestuurder in staat
van dronkenschap - Geen bijzonder bewijsmiddel - Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter - Grenzen.
778

Bewijs
Strafzaken - Deskundigenverslag - Bewijswaarde- Beoordeling door de feitenrechter.
698

Bewijs
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Bewijswaarde van een deskundigenverslag of
van een medisch attest
Beoordeling door
de rechter - Grenzen.
781

Bewijs
Bewijskracht van de akten - Strafzaken Arrest dat aan een proces-verbaal van de
politie een vaststelling toeschrijft die het niet
bevat - Miskenning van de bewijskracht van
dat proces-verbaal.
488

Hewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Strafzaken - Miskenning van de
bewijskracht van de akten - Begrip.
698

Hossen
Gemeente benadeeld door een misdrijf Vordering waarbij het openbaar ministerie
namens het Bosbeheer schadevergoeding eist
- Wettige vordering- Vereiste.
790

Cas;;atie
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst
Gezagsverhouding
Toezicht van het Hof.
404

Cassatie
Bevoegdheid - Term niet omschreven in de
wet - Bevoegdheid van het Hof.
449

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Aangifte van
misdaden die in de uitoefening van het ambt,
a.m. door een gehele rechtbank van eerste
aanleg of rechtbank van koophandel zijn
gep!eegd - Incidentele aangi£te in een cassatiegeding- Begrip.
701

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Burgerlijke
rechtsvorclering
Oorzakelijk verbancl
tussen een fout en de schade - Gevolgtrekking naar recht afgeleid uit de door de rechter
vastgestelde feiten - ToeZichfvan -het HoC 781

Cassatie
Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering,
art. 441 - Vonnis van de politierechtbank,
waarbij een militair die ten tijde van de feiten
dee! uitmaakt van een troep te velde, wordt
veroordeeld wegens overtreding van de
wetten en reglementen inzake wegverkeer Nletigverklaring
Verwijzing naar de
krijgsauditeur.
575

-5Cassatie
Strafzaken - Voorziening in cassatie van de
procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering, art. 441 - Veroordeling van de
beklaagde tot een zwaardere straf dan het
wettelijke maximum - Vernietiging zonder
verwijzing indien de strafvordering is
verj aard.
731

Cassatie
Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Sv., art. 441 - Veroordeling
wegens verjaard misdrijf - Vernietiging
zonder verwijzing.
731

Cassatie
Procedure - Strafzaken - Cassatieberoep
van verschillende partijen tegen dezelfde
beslissing - Samenvoeging van de cassatieberoepen.
653

Cassatie
Procedure - Strafzaken - Cassatieberoep
van verschillende partijen tegen beslissingen
over dezelfde zaak - Samenvoeging van de
cassatieberoepen - Begrip.
653

Cassatie
Procedure - Strafzaken - Aangifte van
misdaden die in de uitoefening van het ambt,
o.m. door een gehele rechtbank van eerste
aanleg of rechtbank van koophandel, zijn
gepleegd - Arrest waarin de aangifte niet
ontvankelijk wordt verklaard, omdat zij niet
incidenteel gedaan is in een cassatiegeding Arrest in raadkamer.
701

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Strarvordering Onwettige geldboete- Volledige vernietiging
en verwijzing.
648

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Onwettige geldboete - Volledige vernietiging en verwijzing.
732

Cassa tie
Omvang - Strafzaken - Niet beperkt cassatieberoep van de beklaagde - Ambtshalve
vernietiging van de beslissing op de strafvordering - Brengt dientengevolge vernietiging
mede van de defintieve en niet definitieve
beslissingen op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering.
516

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Niet beperkte voorziening van de beklaagde - Vernietiging van
de beslissing op de strafvordering - Vernietiging dientengevo!ge van de beslissingen op de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, zelfs indien de vernietiging van de
beslissing op de strafvordering is uitgesproken op een ambtshalve aangevoerd
middel.
650

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts. vorderingen - Solidaire veroordeling van de
beklaagde en van de erfgenaam van een overleden medebeklaagde - Vernietiging, op de
voorziening van de beklaagde, van de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen
wat hem betreft - Vernietiging dientengevolge van die beslissingen, ten aanzien van de
erfgenaam van de overleden medebeklaagde,
in zoverre de beklaagde solidair met hem is
veroordeeld.
650

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing op de strafvordering
vernietigd wegens verjaring - Vernietiging
zonder gevolg op het beschikkende gedeelte
betreffende de burgerlijke rechtsvordering.
724

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van de beklaagde
- Cassatie van de beslissing waarbij de
beklaagde is veroordeeld - Verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de beklaagde inzake motorrijtuigen, die in
solidum met de beklaagde is veroordeeld en
die zich niet of niet regelmatig in cassatie
heeft voorzien - Gevolgen t.a.v. de verzekeraar.
778

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke rechtsvordering
gericht tegen een beklaagde en tevens
primair tegen de verzekeraar van diens
burgerrechtelijke aansprakelijkheid en subsidiair tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen
partij
Rechtsvorderingen tegen de
beklaagde en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingewilligd - Verzekeraar
buiten de zaak gesteld
Beslissingen
waarbij het Gemeenschappelijk Fonds wordt
veroordeeld en de verzekeraar buiten de zaak
wordt gesteld, gegrond op dezelfde onwettige
reden - Cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Fonds gericht tegen de burgerlijke partij, de beklaagde en diens verzekeraar - Vernietiging van de beslissing tot
veroordeling van het Gemeenschappelijk
Fonds - Gevolg.
587

Cas satie
Omvang - Strafzaken - Strafvordering Cassatieberoep van de beklaagde en van de
voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke
partij - Vernietiging op het cassatieberoep
van de beklaagde - Uitbreiding van de
vernietiging tot het beschikkende gedeelte
betreffende de burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
724

-6Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel gegrond op een
wetsbepaling die van openbare orde of dwingend is - Feitelijke gegevens die voor de
beoordeling ervan noodzakelijk zijn maar niet
blijken uit de bestreden beslissing noch uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
- Niet ontvankelijk cassatiemiddel.
412

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Schending van een ministeriele
omzendbrief - Schending die geen aanleiding geeft tot cassatie.
559

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Grief van dubbelzinnigheid - Beslissing vatbaar voor verschillende uitleggingen - Beslissing onwettig valgens elke uitlegging - Middel afgeleid uit
schending van art. 97 Gw. - Niet ontvankelijk middel.
577

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Grand van niet-ontvankelijkheid - Onderzoek van de grand van
niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar van het
onderzoek van het middel - Grand van nietontvankelijkheid niet aanneembaar.
624

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken
Dubbelzinnigheid Onwettigheid in twee interpretaties.
675

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel berustend op een
verkeerde uitlegging van de bestreden beslissing - Gemis aan feitelijke grondslag.
620

beoordeling van de kamer van inbeschuldigingstelling, met de verslagen van de psychiaters-deskundigen moet worden ingestemd Middel gericht tegen een feitelijke beoordeling - Niet ontvankelijk middel.
735

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip.
752

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel bekritiseert een
ten overvloede gegeven grand en voert aan
dat een doelloos geworden conclusie niet is
beantwoord.
388

Cassatiemi.ddelen
Strafzaken - Strafvordering - E<'m enkele
straf uitgesproken wegens verscheidene
misdrijven - Midde! dat enkel betrekking
heeft op de verjaring van de strafvordering
wegens sommige van die misdrijven - Straf
wettelijk verantwoord door een ander
misdrijf - Niet ontvankelijk middel.
411

Cassatiemid.delen
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele
straf
uitgesproken
voor
verschillende
misdrijven - Middel dat slechts op een van
die misdrijven betrekking heeft - Straf
wettelijk verantwoord door een ander
misdrijf - Niet ontvankelijk middel.
437

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat, zelfs indien het
gegrond is, geen cassatie kan medebrengen Niet ontvankelijk middel.
559

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat op feitelijke beweringen berust - Beweringen die geen steun
vinden in de bestreden beslissing en in de
stukken van de rechtspleging
Middel dat
feitelijke grondslag mist. ·
437

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat berust op feitelijke
beweringen Beweringen zonder enige
steun in de bestreden beslissing noch in de
gedingstukken - Gemis aan feitelijke grandslag.
489

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Middel ten betoge van de eiser
noch voor de raadkamer, noch voor de kamer
van inbeschuldigingstelling getuigen heeft
kunnen doen horen, wat niet blijkt uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
- Gemis aan feitelijke grondslag.
735

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Middel gericht tegen de conclusie
van de psychiaters-deskundigen - Beslissing
met opgave van de redenen waarom, naar de

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering - E<'m enkele
straf uitgesproken wegens verscheidene
misdrijven - Middel dat enkel betrekking
heeft op 6en van die misdrijven. - Straf
wettelijk verantwoord door een ander
misdrijf - Niet ontvankelijk middel.
77S

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Middel gericht tegen de beslising op de tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering
- Middel enkel gericht tegen de veroordeling
die gegrond is op een van de bewezen
verklaarde misdrijven - Beslissing die wettelijk verantwoord blijft door de veroordeling
die gegrond is op een ander bewezen
verklaard misdrijf
Niet ontvankelijk
middel.
811

Cassatiemiddelen
Middel ten betoge dat het wettelijk begrip
" kruispunt » is miskend - Beslissing niet
gegrond op dat begrip, maar op het onderzoek
van een situatietekening - Niet ontvankelijk
middel.
466

-7Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel gericht tegen een beslissing waartegen geen voorziening in cassatie is
ingesteld - Niet ontvankelijk middel.
735

inzake motorrijtuigen, art. 3, § 1 - Uitsluiting
voor diefstal van het voertuig toepasselijk op
gebruiksdiefstal.
611

Dienstplicht
Uitstel en vrijlating van dienst op morele
grond - Kostwinner Dienstplichtwet,
art. 10, § 1, 1', vijfde en zesde lid - Draagwijdte.
544

D
Deelneming aan misdrijven
Sw., artt. 66 en 67 - Bepalingen toepasselijk
op het misdrijf van bedrieglijke bankbreuk.
461

Deelneming aan misdrijven
Valsheid en gebruik van valse stukken Veroordeling wegens deelneming aan dat
misdrijf- Wettigheid- Vereisten.
668

Deskundigenonderzoek
Burgerlijke zaken - Contradictoir kenmerk
- Inaanmerkingneming van de vaststellingen en besluiten van een deskundige in
een verslag betreffende een deskundigenonderzoek waarbij een partij niet is betrokken
geweest - Grens.
4 73

Deskundigenonderzoek
Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek
verricht in een eerste geding waarbij een.
partij niet was betrokken - Aanvullend
deskundigenonderzoek met beperkte strekking toevertrouwd aan dezelfde deskundige,
maar in een ander geding waarbij die partij
betrokken is
Wettige opdracht
Vereisten.
473

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Regeling van de procedure
Weigering van de raadkamer een deskundigenverslag waarvan de objectiviteit wordt
betwist, uit de de batten te weren - Recht van
verdediging - Recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak - Recht op onpartijdig
deskundige.
668

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Deskundigenverslag - Bewijswaarde- Beoordeling door de feitenrechter.
698

Deskundigenonderzoek
Afloop van de verrichtingen - Kennisgeving
van de bevindingen aan de partijen - Geen
opmerkingen van die partijen - Gevolg. 767

Diefstal en afpersing
Gemeenschappelijke bepalingen behorende
bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering

Dienstplicht
Uitstel en vrijlating van dienst op morele
grond - Kostwinner - Bedrijfsinkomen van
een dienstplichtige - In aanmerking te
nemen inkomen.
544

Dienstplicht
Uitstel en vrijlating van dienst op morele
grond - Kostwinner - Bedrijfsinkomen van
de dienstplichtige - In aanmerking te nemen
bedrijfsinkomen.
688

Dienstplicht
Uitstel of vrijlating op morele grond - Kostwinner - Inkomen van het gezinslid - Maximumbedrag - Verhoging voor personen ten
laste.
712

Dienstplicht
Herkeuringsraad - Geneesheer, hoofd van
de gezondheidsdienst van het recruterings- en
selectiecentrum die de inobservatiestelling
van de dienstplichtige in een hospitaal heeft
bevolen en de betrokkene naar de herkeuringsraad heeft verwezen - Nieuwe inobservatiestelling in dezelfde inrichting door de
herkeuringsraad bevolen.
686

Dienstplicht
Herkeuringsraad
Inobservatiestelling
bevolen na verschijning van de dienstplichtige - Beslissing na besluiten van de geneesheer-deskundige
Nieuwe verschijning
nodeloos - Oproeping van de dienstplichtige
niet vereist.
68o

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Wijziging door de
dienstplichtige van het voorwerp of de
oorzaak van zijn aanvraag - Kan in elke
stand van de zaak worden gedaan, maar enkel
voor de militierechtscolleges.
772

Dienstplicht
Herkeuringsraad - Beslissing op grond van
de keuring ten huize van de dienstplichtige Betoog van de dienstplichtige dat hij niet is
gekeurd
Geen betichting van valsheid Begrip.
772

Dronkenschap
Begrip.

778

Dwangsom
Radioverbindingen klankradio-omroep

Stations voor lokale
Uitzending
van

-8handelsreclame - Strafrechtelijk misdrijf Schade ten gevolge van dat misdrijf Vergoeding Verbod verdere reclameuitzendingen - Dwangsom - Onwettige
beslissing.
493

concessiehouder tot betaling van de compensatoire of bijkomende vergoedingen
Opdracht van de nationale rechter.
577

Dwangsom
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Gerechtelijk Wetboek, art. 1385bis- Toepassing van die wetsbepaling - Wettelijke
toepassing.
493

E
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Uitkering na echtscheiding bepaald bij
art. 301 B.W. ten gunste van de echtgenoot die
de echtscheiding heeft verkregen - Aard van
die uitkering.
801

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
B.W., art. 232, eerste lid - Echtscheiding op
grond van feitelijke scheiding van meer dan
vijf jaar - B.W., art. 306 - Echtgenoot die op
die grond de echtscheiding verkrijgt, wordt,
voor de toepassing van art. 301 B.W., geacht
de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken - Gevolg wat betreft de
uitkering na echtscheiding aan de andere
echtgenoot.
801

ll:rfenissen
Vervolging
tegen
een
erfgenaam
Verstrijken van de termijnen voor het
opmaken van de boedelbeschrijving en van
beraad - Geen aanvraag van een nieuwe
termijn - Gevolg.
662

F

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk alllioord
Vennootschap onder firma failliet verklaard
- Draagwijdte.
400

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Vennootschap onder firma failliet verklaard
- Vennoot later zelf failliet verklaard Vereisten.
400

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gerechtelijk akkoord
Bevoegdheid - Gevolg.

Vereffenaar
507

Famissement, faillissementsakkoord en
geE"echtelijl{ akkoord
Faillissement - Curator - Geschil waarbij
de aansprakelijkheid van de curator wegens
beheersfouten in het geding is - Rechtstreeks uit het faillissement ontstaan geschil
voor de oplossing waarvan de gegevens zich
bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel
van het fai!lissement, het akkoord en de
opschorting van betaling beheerst - Ger.W.,
art. 574, 2" - Rechtbank van koophandel
bevoegd.
799

Erfenissen
Kleine nalatenschappen - Landbbuwbedr!jf
- Overneming- Voorwaarden.
711

Europese Gemeenschappen
Verdrag van Brussel van 27 september 1968,
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, art.
5, 1" - Geschil over de gevolgen van de nietnakoming door de concessiegever van een
concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd - Verbintenis waarnaar moet worden
verwezen voor de toepassing van genoemd
artikel 5, 1".
577

Europese Gemeenschappen
Verdrag van Brussel van 27 september 1968,
betreffende de rechterlijke bevoegdheid,
art. 5, 1" - Concessie van alleenverkoop voor
onbepaalde tijd - Eenzijdige beeindiging
door de concessiegever - Vordering van de

G

Gemeente- en provinciebelastingen
Provinciebelasting op de ontginning van
kerstbomen - Ontginnen van bossen en
wouden of rijaanplanten- Begrip.
449

Geneeskunde
Verhandelen van verdovende middelen Wet van 24 feb. 1921, art. 6 - Vrijblijven van
straffen of vermindering van de straffen Bekendmaking aan de overheid - Begrip. 690
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Geneeskunde
Orde van Geneesheren
Niet-ontvankelijkverklaring door de raad van beroep van een
verzoek tot wraking - Verwijzing naar de
provinciale raad, voorgezeten door de
gewraakte persoon - Geen schending van
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de
Mens.
706

Gerechtskosten
Strafzaken - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.3, e - Recht op kosteloze
bijstand van een talk - Begrip.
619

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Vordering tot betaling
van de gerechtskosten in een kort geding Vordering gegrond op art. 1382 B.W. Veroordeling ingevolge art. 1017 Ger.W. van
de partij die in het ongelijk zou zijn gesteld Onwettige veroordeling.
703

Grondwet
Gelijkheid van de Belgen voor de wet
Begrip.
688

Grondwet
Art. 8 - Gelijkheid van een ieder voor de
rechter - Begrip.
666

Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep
van de beklaagde en van het openbaar ministerie - Hoger beroep van het openbaar
ministerie niet ontvankelijk - Verzwaring
van de toestand van de beklaagde - Onwettige beslissing.
618

Hoger beroep
Strafzaken Eenparigheid Hof van
beroep - Verstekarrest dat de veroordeling
door de eerste rechter bij eenparigheid heeft
verzwaard - Verzet van de beklaagde Arrest dat de bij verstek uitgesproken veroordeling handhaaft
Eenparigheid van
stemmen vereist.
661

Hoger beroep
Strafzaken - Burger!ijke rechtsvordering
Vrijspraak - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Devolutieve kracht.
521

Huur van diensten
Aannemingscontract - Eenzijdige ontbinding van het contract door de opdrachtgever.
752

Huur van goederen
Pacht - Pachtwet, art. 2, 2" - Draagwijdte.

509

Huur van goederen
Pacht - Beperking van de pachtprijzen Draagwijdte - Beslissing gesteund op de
feitelijke
gegevens dat de verpachte
gebouwen van een bloemisterij niet vallen
onder de pachtprijsbeperking
Wettige
beslissing.
632

H

Huur van goederen
Heling
653

Bestanddelen.

Hoger beroep
Akte van hager beroep - Akte ondertekend
door een advocaat - Optreden van de advocaat als gevolmachtigde - Geldige akte. 425

Huur van goederen

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Akte van hager beroep
- Verplichting om, op straffe van nietigheid,
in de akte van hager beroep de plaats te
vermelden waar de gedaagde in hager beroep
akte moet laten nemen van zijn verklaring
van verschijning - Sanctie.
423

Hoger beroep

Pacht - Beperking van de pachtprijzen Draagwijdte - Beslissing gesteund op de
feitelijke gegevens dat de gronden van een
bloemisterij geen landbouwgronden zijn en
derhalve geen beperking van de pachtprijs op
die gronden kan worden toegepast- Wettige
beslissing.
632

.

Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht van
het hager beroep - Grenzen.
542

Hoger beroep
Bescherming van de maatschappij - Beslissingen van de raadkamer
Internering of
weigering van internering.
698

Pacht- Verjaring van de rechtsvordering Aanvang van de termijn van verjaring van de
rechtsvordering.
636

Huur van goederen
Pacht- Afdeling van het Burgerlijk Wetboek
houdende de regels betreffende de pacht in
het bijzonder, art. 29 (Wet van 4 november
1969, art. 1) - Pachter die zijn verbintenissen
niet nakomt - Vordering tot ontbinding Schade aan de zijde van de verpachter
vereist.
636

Huur van goederen
Pacht - Pachtwet, art. 7, 1", tweede lid Opzegging door de verpachter voor de

-10persoonlijke exploitatie ten behoeve van een · Inkomstenbelastingen
medeeigenaar van het verpachte goed Natuurlijke personen - Bedrijfsbelasting Medeeigenaar die slechts een deel van het
Belasting op de samengevoegde inkomsten
goed door erfopvolging of legaat heeft
van de echtgenoten - Gevolgen voor het
verkregen- Wettige opzegging.
679
recht om te huwen, op de vrijheid van
gedachte, geweten of godsdienst.
739

Hum: van goederen

Pacht - Opzegging door de verpachter om
zelf het verpachte goed in bedrijf te nemen Niet-uitvoering van het voornemen - Recht
van de pachter op terugkeer op het gepachte
goed, behoudens gewichtige reden voor de
verpachter.
708

Huwelijk
Wederzijdse rechten en verplichtingen van de
echtgenoten - Uitkeringen die, met toepassing van een beslissing genomen op grond
van art. 1280 van het Gerechtelijk Wetboek
aan de belastingschuldige waren betaald of
toegekend - Belastingschuldige die geen
dee! uitmaakte van het gezin van de schuldenaar van de uitkeringen - Zodanige uitkeringen waren onder de regeling van v66r de
wet van 3 november 1976 geen diverse
inkomsten die overeenkomstig art. 67, 3", van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
belastbaar waren.
476

Inkomstenbelastingen
Terugbetaling van de voorheffingen - Ingekohierde voorheffingen - Moratoriuminterest verschuldigd op de terugbetaalde
bedragen.
743

Inkomstenbelastingen
Belastingheffing - Aanslag van ambtswege
- Ontheffing - Overbelasting wegens materiele vergissing - W.I.B., art. 277, § 1 Vernietiging van de aanslag
Onwettige
beslissing.
765

Inkomstenbelastingen
Belastingheffing - Aanslag van ambtswege
- Willekeurige vestiging van de belastbare
grondslag- Vemietiging van de aanslag door
het hof van beroep - Vereiste.
765

Inkomstenbelastingen
Belastingheffing - Ontheffing - Terugbetaling van de overbelasting - W.I.B., artt. 277,
§ 1, en 309, 3' - Toekenning van « moratoriuminterest » - Onwettige beslissing.
765

Inkomstenbelastingen

I

Beroep voor het hof van beroep - Uitspraak
op dat beroep - Verzet tegen dat arrest Niet ontvankelijk verzet.
534

Interest

Inkomstenbelastingen
Grongslag van de belasting
Diverse
inkomsten - Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 67, 3" - Regeling v66r de wet
van 3 november 1976 - Uitkeringen die, met
toepassing van een beslissing genomen op
grond van art. 1280 van het Gerechtelijk
Wetboek, aan de belastingschuldige waren
betaald of toegekend - Belastingschuldige
die geen dee! uitmaakte van het gezin van de
schuldenaar van de uitkeringen - Geen
diverse inkomsten in de zin van art. 67, 3", van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
476

Vergoedende interest- Onteigening ten algemenen nutte - Vergoeding toegekend in het
kader van de bij art. 16 Onteigeningswet ingestelde herzieningsprocedure
Interest
begrepen in die vergoeding.
526

Interest
Moratoire interest - Onteigening ten algemenen nutte - Vergoeding toegekend in het
kader van de bij art. 16 Onteigeningswet ingestelde herzieningsprocedure - Omvat niet
zonder inbegrip van de moratoire interest
wegens vertraging in de uitvoering door de
onteigenende overheid van haar verbintenis.
526

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting Bedrijfsbelasting
Bedrijfslasten en -uitgaven
Sommen
besteed aan de aflossing of herstelling van
hypotheekleningen gesloten voor het bouwen,
aankopen of het verbouwen van een woning
Woning gelijkgesteld met een sociale
woning - Beoordelingsbevoegdheid van het
hof van beroep - Grenzen.
630

J
Jeugdbescherming
Wijzigende maatregelen - Procedure.

440
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K

N
Nieuwe vordering

Koop
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd - Eenzijdige beiHndiging door de concessiegever - Bijkomende vergoeding - Wet
van 27 juli 1961, art. 3 - Verbintenis tot betaling van die vergoeding - Aard van die
verbintenis.
577

Koop
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd - Eenzijdige beeindiging door de concessiegever- Compensatoire vergoeding- Wet
van 27 juli 1961, art. 2 - Verbintenis tot betaling van die vergoeding - Aard van die
verbintenis.
577

Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de bij de rechter aanhangige vordering Ger.W., artt. 702 en 807 - Uitbreiding of wijziging die berust op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd.
636

Nijverheidstekeningen en -modellen
Benelux-Verdrag inzake tekeningen of
modellen - Vraag om uitlegging van de
Eenvormige Beneluxwet, bijlage bij dat
Verdrag - Bevoegdheid van het BeneluxGerechtshof.
530

Koop
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd- Eenzijdige beeindiging door de concessiegever - Geschil over de gevolgen van de
beeindiging - Bevoegdheid - Verdrag van
Brussel van 27 september 1968, betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, artikel5, 1'.
577

0

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Oprichting- Veiligheidscomite- Overheidsdiensten.
453

L

Ondernemingsraad en veiligbeidscomite
Verkiezing - Betwistingen - Uitspraak van
de arbeidsrechtbank - Termijn.
455

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Loon (bescherming, gelijkheid)
Konin!dijk besluit nr. 11 van 26 feb. 1982
Begrip.
573

Verkiezing - Betwisting over de functies van
het leidinggevend personeel - Vaststelling
betreffende het aantal technische bedrijfseenheden - Gezag van het rechterlijk gewijsde.
455

Ondernemingsraad en veiligheidscomite

M

Verkiezing - Betwisting over de kiezerslijsten en vaststellen van het aantal mandaten
- Beroep bij de arbeidsrechtbank - Ontvankelijkheid.
455

Ondernemingsraad en veiligbeidscomite
Onderneming - Technische bedrijfseenheid
- Begrip.
459

Mandeligbeid
Verandering aan schoorsteenpijp in gemene
muur- Vereisten.
388

Militair
Dienst in Belgische strijdkrachten in Duitsland - Militair die deel uitmaakt van een
troep te velde.
575

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezing Voorwaarden van verkiesbaarheid - Taalkennis.
548

Ondernemingsraad en veiligbeidscomite
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij
de verkiezing
Bescherming tegen ontslag
- Aanvang.
551

12Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij
de verkiezingen - Ontslag wegens dringende
reden - Aanneming van de dringende reden
door de arbeidsrechtbank - Ontslag alvorens
de beslissing van de rechtbank in kracht van
gewijsde is gegaan - Gevo!g.
717

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezing van de personeelsafgevaardigden
- Voordracht van een werknemer door een
representatieve werknemersorganisatie
Beroep van de werkgever, bij de arbeidsrechtbank, tegen die beslissing- Vonnis uitspraak
doende op dat beroep - Vonnis in eerste
aanleg gewezen.
775

Onderzoek in strafzaken
Deskundige opgevorderd door de procureur
des Konings buiten de gevallen bepaald bij de
artt. 32 tot 46 Sv. - Eedaflegging niet vereist.

727

Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking
en
inbeslagneming
van
papieren, titels of bescheiden - Opdracht
gegeven door de onderzoeksrechter
Vervanging van de officier aan wie de
opdracht is gegeven
Wettigheid
Vereisten.
817

Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking
en
inbeslagneming
van
papieren, titels of bescheiden - Opdracht
gegeven aan een officier van gerechtelijke
politie, hulpofficier van de procureur des
Konings - Dee!neming van een ondergeschikt agent aan de huiszoeking en aan
de inbes!agneming, onder de rechtstreekse
Ieiding van de gedelegeerde officier - Wettigheid.
817

Onderzoeksgerechten
Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank, met overname van de
redenen van de vordering waarin voor
verschillende misdaden verzachtende omstandigheden worden aangenomen
Geen
vermelding van een van die misdaden in het
dispositief van die vordering
Rechtbank
bevoegd voor het gehee!.
468

Onderzoeksgerechten
Afwijzing van het verzet van de burgerlijke
partij tegen een beschikking van buitenvervolgingste!ling- Veroordeling tot schadevergoeding.
791

Onderzoeksgerechten
Bes!issing van het onderzoeksgerecht met de
vastste!ling dat de strafvordering verjaard is
- Onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht
om de burgerlijke rechtsvordering bij het
vonnisgerecht aanhangig te maken.
791

Onderzoel~:srechter

Verdeling van de zaken - Bijzonder reglement van de rechtbank - Afwijking van de
dienstregeling van de onderzoelcsrech ters Wettigheid- Voorwaarde.
666

Ongeoorloofde mededinging
Handelspraktijken - Wet van 14 juli 1971,
artt. 54 en 55, i - Met de eerlijke hande!sgebruiken strijdige daad - Begrip.
627

Onteigening ten algemenen uutte
Spoedprocedure - Art. 8, tweede lid, vervat
in art. 5 Onteigeningswet Autosnelwegen Provisionele vergoedingen - Beslissing van
de vrederechter tot vaststelling van die
vergoedingen - Beslissing niet vatbaar voor
beroep - Draagwijdte van die regel.
395

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Art. 8, t-weede lid, en
art. 16, vervat in artikel 5 Onteigeningswet
Autosnelwegen - Provisionele vergoedingen
- Beslissing van de vrederechter tot vaststelling van die vergoedingen - Bes!issing niet
vatbaar voor beroep - Vordering tot herziening moge!ijk.
395

Onteigening ten algemenen nutte
Waarde van het onteigende goed - Gevo!gen
van de onteigening ze!f.
427

Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding toegekend in het kader van de bij
art. 16 Onteigeningswet ingestelde herzieningsprocedure - Interest begrepen in die
vergoeding.
526

Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding - Meerwaarde van het onteigende goed ten gevolge van de onteigening Meerwaarde zonder invloed op het bedrag
van de aan de onteigende verschuldigde
vergoeding - Draagdwijdte van die regel. 528

Openbaar ministerie
Burger!ijke zaken - Vorderingen mededeelbaar aan het openbaar ministerie - Begrip.
682

Openbare orde
Arbeidstijd - Artikel 21 wet van 15 juli 1964
betreffende de arbeidsduur - Bepa!ing van
openbare orde.
512

Oplichting
Bestanddelen van het misdrijf.

605

Overeenkomst
Strafbeding - Begrip.

398

Overeenkomst
Aannemingsovereenkomst - Niet-uitvoering
- Schadevergoeding - Begrip.
536

-13Overeenkomst
Verbindende kracht - Weigering van de
rechter aan een overeenkomst het gevolg toe
te kennen dat zij wettelijk tussen partijen
heeft- Schending van art. 1134 B.W.
752

Rechtbanken
Burgerlijke zaken
Hoger beroep
Bevoegdheid van de rechter in hager beroep
- Omvang.
542

Rechtbanken

Overeenlwmst
Verbindende kracht tussen partijen
Rechter die aan de overeenkomst het gevolg
toekent dat zij, volgens de uitlegging die hij
eraan geeft, naar recht tussen de partijen.
heeft.
821 1

Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de bij de rechter aanhangige vordering Ger.W., artt. 702 en 807 - Uitbreiding of wijziging die berust op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd.
636

Rechtbanken

Overeenkomst
Gebruik - Voorwaarden waaronder van
gebruik sprake kan zijn.
721

Overheidsopdrachten
ringen, diensten)

(werken,

leve-

Burgerlijke zaken - Vordering in rechte Ambtshalve wijziging door de rechter van de
oorzaak van de vordering - Onwettige beslissing.
703

Rechtbanken

Opdracht van werken - Contractuele uitsluiting van herziening van de prijzen van lonen,
sociale lasten en materialen - M.B. 14okt.
795
1964, artt. 13, B, 16, B, 1'- Draagwijdte.

Overtreding
Rechtvaardigingsgrond - Wettige verdediging - Strafwetboek, art. 417 - Verwondingen toegebracht bij het afweren van braak
van afsluitingen of toegangen - Begrippen.
464

R

Burgerlijke zaken - Openbaarheid van de
terechtzittingen - Uitzonderingen.
709

Rechtbanken
Beslissing van de rechter op de basis van een
vreemde wettelijke bepaling - Verp!ichting
voor de rechter rekening te houden met de
interpretatie van die bepaling in het land van
o01·sprong.
793

Rechtbanken
Beslissing van de rechter op de basis van een
vreemde wettelijke bepaling
Geen
conclusie over de interpretatie die de rechter
in het land van oorsprong aan die bepaling
geeft - Geen verplichting voor de rechter
vast te stellen dat aile voorwaarden van het
vreemde recht vervuld zijn.
793

Rechtbanken
Radio- en televisieomroep
Radioverbindingen - Stations voor lokale
klankradio-omroep
Uitzending
van
handelsreclame Verbod Koninklijk
besluit 20 aug. 1981, art. 16 - Wettelijke
grondslag -Wet 30 juli 1979, artt. 3, §§ 1 en 2,
~w.

~

Radio- en televisieomroep
Radioverbindingen - Stations voor lokale
klankradio-omroep
Uitzending
van
handelsreclame- Verbod- Miskenning van
het verbod - Strafrechtelijk misdrijf Straffen- Wet 30 juli 1979, art. 15, derde lid.
493

Radio- en televisieomroep
Radioverbindingen - Stations voor lokale
klankradio-omroep
Uitzending
van
handelsreclame - Strafrechtelijk misdrijf Schade ten gevolge van dat misdrijf Vergoeding
Verbod verdere reclameuitzendingen Dwangsom - Onwettige
beslissing.
493

Strafzaken - Vermelding, in de beslissing
van verwijzing of in de dagvaarding, van de
datum waarop het misdrijf is gepleegd Bevoegdheid van de rechter om ze te verbeteren.
690

Rechtbanken
Uitspraak bij wege van algemene en als regel
geldende beschikking - Beslissing gegrond
op de rechtspraak.
716

Rechten van de Mens
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens aangenomen door de Verenigde Naties
op 10 dec. 1948 - Geen wet in de zin van
art. 608 Gerechtelijk Wetboek.
391

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 Bepaling niet van toepassing op het publiek
recht.
391

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1. - Eer·!ijke behandeling van zijn zaak
- Begrip.
563

-14Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Eerlijke behandeling van zijn zaak
- Begrip.
563

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Eerlijke behandeling van zijn zaak
- Begrip.
563

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Recht van een ieder op een eerlijke
behandeling van zijn zaak - Begrip.
593

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.3, e - Recht op kosteloze bijstand van
een tolk- Begrip.
619

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
14 - Onderscheid in de uitoefening van de
rechten en vrijheden - Bepaling niet van
toepassing inzake dienstplicht.
688

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.3, e- Schending - Begrip.
694

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Raad van beroep van de Orde van
Geneesheren - Niet-ontvankelijkverklaring
van een verzoek tot wraking - Verwijzing
naar de provinciale raad van de Orde van
Geneesheren, voorgezeten door de gewraakte
persoon - Wettige verwijzing.
706

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Art. 6.1 - Afzien van de bij die bepaling voorgeschreven openbaarheid - Begrip.
735

Rechten van de Mens
Belasting op de samengevoegde inkomsten
van de echtgenoten - Recht op vrije meningsuiting en belijdenis van zijn godsdienstige of zedelijke overtuiging.
739

Rechten van de Mens
lnkomstenbelastingen - Belasting op de
samengevoegde inkomsten van de echtgenoten - Recht om te huwen, op vrijheid van
gedachte, geweten of godsdienst - Evenredigheid tussen de desbetreffende wettelijke
bepalingen en het nagestreefde doel.
739

Recht van verdediging
Rekenhof - Rechtspleging inzake het doen
van rekening en verantwoording van de
rekenplichtigen tegenover de Staatskas. 391

Recht van verdediging
Strafzaken - Wijziging van de omschrijving
door de appelrechter - Begrip.
437

Recht van verdediging
Strafzaken - Wijziging van de kwalificatie
door de rechter in hoger beroep - Beklaagde
niet verwittigd, zodat hij i.v.in. de nieuwe
kwalificatie geen verweer heeft kunnen
voeren - Miskenning van het recht van
verdediging.
553

Recht van verdediging
Be grip.

563

Recht van verdediging
Begrip.

563

Recht van verdediging
Be grip.

563

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - 's Rechters overtuiging
o.a. gegrond op het afschrift van stukken uit
een nog niet gesloten strafdossier - Geen
miskenning van het recht van verdediging.
593

Recht van verdediging
Strafzaken - Regeling van de procedure Weigering van de raadkamer een deskundigenverslag waarvan de objectiviteit wordt
betwist, uit de debatten te weren - Geen
schending van het recht van verdediging. 668

Recht van verdediging
Dienstplicht - Herkeuringsraad - Inobservatiestelling bevolen na verschijning van de
dienstplichtige - Bes!issing na besluiten van
de geneesheer-deskundige - Geen verzoek
van de dienstplichtige om kennis te nemen
van de besluiten van de deskundige of te
worden opgeroepen voor de herkeuringsraad
na zijn inobservatiestelling
Nieuwe
verschijning nodeloos - Geen oproeping van
de dienstplichtige - Geen schending van het
recht van verdediging.
686

Recht van verdediging
Strafzaken - Verzoek om een aanvullende
daad van onderzoek - Bewijsaanbod van de
beklaagde
Verwerping met redenen
omkleed - Daad van onderzoek nutteloos
voor de onthulling van de waarheid - Geen
schending van het recht van verdediging. 690

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Ambtsha!ve WIJZlgmg
door de rechter van de oorzaak van de verdering - Onwettige beslissing.
703

Recht van verdediging
Strafzaken Verzoek om verhoor van
getuigen- Weigering van de rechter.
816

Rechtedijk gewijsde
Burgerlijke zaken - Gezag van gewijsde Begrip.
455

-15Rechterlijke organisatie

Redenen van de vonnissen en arresten

Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling van het rechtscollege Vermeldingen in het arrest en in andere
gedingstukken niet voldoende om uit te
maken hoe het rechtscollege was samengesteld - Nietigheid van het arrest.
675

Redenen van de von:nissen en arresten
Strafzaken - Redenering van de rechter niet
logisch - Geen schending van art. 97 Gw. 555

Redenen van de vonnissen en arresten

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscol!ege - Beslissing waarbij de heropening van het debat
wordt bevolen over een onderwerp dat zij
vaststelt - Latere bes!issing over de vordering zelf - Vereist is dat de beslissing wordt
gewezen door dezelfde rechters of door rechters voor wie het geding volledig is hervat. 518

Rechterlijke organisatie
Samenste!ling van het rechtscol!ege - Strafzaken - Beslissing alvorens recht te doen Latere beslissing over de vordering zelf Niet vereist is dat de beslissing door dezelfde
rechters wordt gewezen.
518

Rechtsbeginselen (Algemene)
Dwaling
Rechtvaardigingsgrond
Onoverkomelijke dwaling - Begrip.

Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen
- Begrip.
473

598

Rechtsbeginselen (Algemene)
Algemeen beginsel van het recht op onpartijdig deskundige - Strafzaken - Regeling
van de procedure - Weigering van de raadkamer een deskundigenverslag waarvan de
objectiviteit wordt betwist, uit de debatten te
weren - Recht van de verdachte om voor de
feitenrechter de opgeworpen onregelmatigtigheid aan te voeren - Geen schending van
het recht op de onpartijdigheid van de
deskundige. (Artt. 828 en 966 Ger.W.)
668

Rechtsbeginselen ( Algemene)
Algemeen beginsel van het recht op een
eerlijke behandeling van zijn zaak - Strafzaken- Regeling van de procedure- Weigering van de raadkamer een deskundigenverslag waarvan de objectiviteit wordt
betwist, uit de debatten te weren - Geen
schending van het recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak.
668

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Wet van 10 jan. 1977
houdende regeling van de schadeloosstelling
voor schade veroorzaakt door het winnen en
het pompen van grondwater, art. 1, eerste lid
- Bevestiging dat zowel tussen het winnen of
het pompen van grondwater en de daling van
de grondwaterlaag, als tussen die daling en de
bovengrondse schade een oorzakelijk verband
vereist is - Geen strijdigheid met de bevestiging dat tussen het winnen of pompen van
grondwater en de bovengrondse schade een
oorzakelijk verband vereist is.
419

Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen
- Beslissing niet regelmatig met redenen
omkleed - Begrip.
577

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Mening van de rechter
waaruit twijfel of zekerheid blijkt - Naar
gelang van de context.
624

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken
redenen - Begrip.

Afwezigheid

van
680

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.
734

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken- Vage reden- Begrip.
752

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Conclusie voor de eerste
rechter - Niet hernomen voor de appelrechter - Appelrechter niet verplicht erop te
antwoorden.
620

Redenen van de vonnissen en arresten
Directe belastingen - Beroep tegen de beslissing van de directeur - Geen conclusie Arrest van het hof van beroep - Redengeving.
761

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken Beslissing van de
rechter op de basis van een vreemde wettelijke bepaling - Geen conclusie over de interpretatie die de rechter in het land van oorsprong aan die bepaling geeft Geen
verp!ichting voor de rechter vast te stellen dat
alle voorwaarden van het vreemde recht
vervuld zijn.
793

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Veroordeling op de strafvordering - Geen vermelding van een wettelijke
bepaling die een straf stelt - Niet met
redenen omklede beslissing.
555

Redenen van de vonnissen en a:rresten
Strafzaken - Veroordeling op de strafvordering - Geen vermelding van een wettelijke
bepallng die de straf stelt - Niet met redenen
omklede beslissing.
650

-16Redenen van de vonnissen en anesten
Strafzaken - Geen conclusie - Verklaring
van een getuige op de terechtzitting Nadien neergelegde schriftelijke verldaring
van dezelfde getuige - Beslissing van de
rechter gegrond op de verklaring ter terechtzitting.
824

Redemm van de vonni.ssen en anesten
Burgerlijke zaken - Conclusie - Vonnis dat,
door te steunen op bepaalde vaststellingen en
overwegingen, daarmee strijdige of andere bij
conclusie aangevoerde gegevens verwerpt en
de redenen opgeeft waarop het zijn beslissing
doet steunen - Regelmatig met redenen
omkleed vonnis.
624

Redenen van de vonnissen en anesten
J'lurgerlijke zaken - Beslissing waarbij een
vordering wordt aangenomen - Regelmatig
voorgedragen verweer - Geen antwoord Gevolg.
752

Redenen van de vonnnssen en al!Testen
Beslissing van het onderzoeksgerecht waarbij
een verdachte naar de correctionele rechtbank wordt verwezen - Conclusie - Motivering van de beslissing.
433

Redenen van de vonni;;;sen en anesten
Strafzaken - Conclusie - Conclusie niet
overgenomen na hervatting van het geding in
zijn geheel voor het hof van beroep, anders
samengesteld - Geen verp!ichting op de
conclusie te antwoorden.
502 ·

Redenen van de vonnissen en a:rresten
Strafzaken- Veroordeling wegens paging tot
moord - Opgave van de artikelen 392 en 394
van het Strafwetboek en van de bepalingen
van dat wetboek inzake de paging tot moord
- Voldoende opgave.
525

Redenen van de vonnh;sen en anestren
Strafzaken - Strafvordering - Conclusie Ant\'loord - Begrip.
563

Redenen van de vonnissen en a:rresten
Strafzaken - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Overneming van een vroegere
conclusie - Verwijzing naar een antwoord in
een vroeger arrest - Regelmatig antwoord.
603

Redenen van de vonnissen en mrresten
Strafzaken - Veroordeling op de strafvordering - Te vermelden wettelijke bepalingen.
656

Redenen van de vonnissen en anesten
Strafzaken - Veroordeling op de strafvordering - Veroordeling wegens onopzettelijk
doden - Opgave van de wettelijke bepaling
waarbij een straf wordt gesteld - Vermelding
van art. 420 Sw. - Vermelding voldoende Vereisten.
656

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Veroordeling op de strafvordering - Veroordeling wegens onopzettelijk
doden - Opgave van de wettelijke bepaling
die de bestanddelen van het misdrijf inhoudt
- Vermelding van art. 418 Sw. doorgehaald
en vervangen door iets anders - Doorhaling
en toevoeging niet goedgekeurd - Gevolg.
656

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken
Beschouwing waaruit de
conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt Geen verplichting voor de rechter erop te
antwoorden.
666

Redenen van de vonnissen en anesten
Strafzaken
Bewijsaanbod van
de
beklaagde
Verwerping met redenen
omkleed - Begrip.
690

Redenen van de vonnissen en anesten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Verwerping van een vordering zonder dat de
beslissing antwoordt op een middel waarop de
vordering is gegrond - Geen redengeving.
788

RegeHng van l"echtsgebied
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer
waarbij een verdachte naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen wegens wanbedrijven - Niet gecorrectionaliseerde misdaad
die aan de verdachte wordt ten laste gelegd,
bij dezelfde rechtbank aanhangig gemaakt
door een dagvaarding van het openbaar
ministerie - Onbevoegdverklaring voor de
gehele zaak wegens de door de correctionele
rechtbank vastgestelde samenh2.ng tussen de
wanbedrijven en de misdaad - Beslissingen
in kracht van gewijsde gega.'ln - Regeling
van rechtsgebied - Onbevoegdverklaring
voor de wanbedrijven onwettig - Gedeeltelijke vernietiging van het vonnis - Verwijzing naar dezelfde correctionele rechtbank,
anders samengesteld.
695

RegeHng van :rechtsgebied
Strafzaken - Raadkamer - Verwijzing naar
de correctionele rechtbank, met overname
van de redenen van de vordering, waarin voor
verschillende misdaden verzachtende omstandigheden worden aa.ngenomen
Geen
vermelding van een van die misdaden in het
dispositief van die vordering- Beslissing van
het hof van beroep dat de eerste rechter niet
bevoegd is om over die misdaad uitspraak te
doen Beslissing niet verantwoord Vernietiging van het arrest en verwijzing
naar hetzelfde hof van beroep, anders samenges teld.
468

Rekenhof
Doen van rekening en verantwoording van de
rekenplichtigen tegenover de Staatskas -

-17Toepassing van de regels van publiek recht Art. 6.1 van het Verdrag Rechten vail de Mens
niet van toepassing.
391

Rekenhof
Grondwet, artt. 96 en 97 - Openbaarheid van
de terechtzittingen en uitspraak van de
vonnissen in openbare terechtzitting - Niet
toepasselijke bepalingen.
391

Rekenhof
Rechtspleging
Gerechtelijk Wetboek,
artt. 2, 728, 755, 758 en 780 - Bepalingen niet
toepasselijk op de rechtspleging voor het
Rekenhof.
391

Rust- en overlevingspensioen
Werknemers - K.B. 21 december 1967, art.
32ter, derde lid - Draagwijdte.
406

Slagen en verwondingen, doden
Rechtvaardigingsgrond - Wettige verdediging - Strafwetboek, art. 417 - Verwondingen toegebracht bij afweren van braak van
afsluitingen en toegangen - Begrippen. 464

Sociale zekerheid
Werknemers
Bijdragen
Tijdelijke
vermindering van de werkgeversbijdragen Nieuw aangeworven werknemer - Begrip.
545

Sociale zekerheid
Werknemers kanten.

Toepassingsgebied

Muzi807

Stedebouw
Onteigening - Streek-, gewest- of gemeenschappelijk plan van aanleg regelmatig goedgekeurd - Gevolgen van de onteigening zelf.
427

s

Stedebouw

Samenhang
Strafzaken - Feiten aanhangig gemaakt door
verschillende akten - Bevoegdheid van de
rechter om uitspraak te doen over de feiten
voorgelegd in een van de akten - Onbevoegdheid voor de feiten voorgelegd in de andere akte - Gevolg.
695

Samenloop van misdrijven
Misdrijven opgeleverd door een enkel feit Veroordeling tot verscheidene straffen Onwettelijkheid - Art. 65 van het Strafwetboek.
516

Samenloop van misdrijven
Collectief misdrijf - Een enkele opzet - Een
enkele straf, t.w. de zwaarste.
652

Schenkingen en testamenten
Schenking - Lauter potestatieve voorwaarde
- Begrip.
620

Schip, scheepvaart
Zeeschepen - Loodsen
Wet van 3 nov.
1967, art. 5 - Respectieve functies van de
kapitein en van de loods - Geen gezagsverhouding tussen de loods en de kapitein.
443

Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw
Overtreding van de artt. 64, eerste lid, en 68
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw Een enkele opzet - Een enkele straf, t.w. de
zwaarste - Zwaarste straf - Begrip.
652

Straf
Wanbedrijf - Verwijzing van de verdachte
naar de politierechtbank - Aanneming van
verzachtende omstandigheden
Correctionele straf- Onwettige straf.
516

Straf
Dee! uitmaken van een vereniging opgericht
met het oogmerk om een aanslag op personen
of eigendommen, bepaaldelijk wanbedrijven,
te plegen.
648

Straf
Ontzetting van rechten - Ontzetting uitgesproken ten laste van een veroordeelde
we gens overtreding Strafwetboek, art. 177,
tweede lid- Onwettige ontzetting.
491

Straf
Ontzetting van rechten - Ontzetting van een
tot correctionele straffen veroordeelde Enkel in de bij de wet bepaalde gevallen. 491

Schip, scheepvaart
Scheepvaartwet, artt. 64 en 251, derde en
zevende lid - Aanvaring - Schuld van het
schip - Schuld van de loods - Verplichting
van de eigenaar- Grenzen- Verhaal.
443

Schip, scheepvaart
Zeeschepen - Aanvaring
loods - Gevolgen.

Schuld van de
443

Straf
Zwaarste straf - Begrip.

652

Strafvordering
Dagvaarding van de burgerrechtehjk aansprakelijke partij door het openbaar m1mstene Geen wettelijke verplichting
412

18Uitlevering

T
Taalgebruik
Gerechtszaken
Burgerlijke zaken
Verscheidene verweerders, woonachtig, de
enen in de Brusselse agglomeratie en een
enkele in een eentalig gewest - Akte tot
inleiding van het geding - Taalgebruik. 773

Verdrag aangaande de uitlevering en de
rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgHi, het Groothertogdom Luxemburg
en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Brussel op 27 juni 1962, art. 21 Transit - Begrip.
559

Uitlevering
Benelux - Bestemming van de inbeslaggenomen voorwerpen - Toepasselijke regels Beoordelingsvrijheid van de raadkamer. 600

Taalgebruik
Strafzaken - Geen verplichting het vonnis op
de terechtzitting te vertalen.
491

Taalgebruik
Strafzaken - Voorziening in cassatie Memorie gesteld in een andere taal dan die
van de bestreden beslissing - Nietigheid. 694

v

Taalgebruik
Gerechtskosten - Nietigheid - Begrip.

720

Tussenkomst
Strafzaken - Bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tussenkomst niet
toepasselijk voor de strafrechter - Afwijking.
441

Tussenkomst
Strafzaken - Beklaagde vervolgd wegens
onopzettelijk toebrengen van verwondingen
- Tussenkomst van de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
beklaagde- Vereiste.
441

Tussenkomst
Strafzaken
W.A.M.-verzekering
Gedwongen tussenkomst van de verzekeraar
voor het strafgerecht- Voorwaarden.
498

Tussenkomst
Burgerlijke zaken - Vordering tot bindendverklaring van het arrest, door eiser ingesteld
- Ontvankelijkheid- Voorwaarde.
507

Tussenkomst
Strafzaken - Verzoekschrift gericht aan het
Hof doch neergelegd ter griffie van de rechtbank die de bestreden beslissing heeft
gewezen - Niet ontvankelijk verzoekschrift.
778

Valsheid en gebrnik van valse stukken
Bedrieglijk opzet - Begrip.

478

Valsheid en gebruik van valse stukken
Deelneming aan misdrijven - Veroordeling
wegens deelneming aan dat misdrijf - Wettigheid - Vereisten.
668

Valsheid en gebruik van valse stukken
Gebruik eindigt.

Ogenblik waarop het gebruik
668

Vennootschap
Handelsvennootschap- Vereffening- Algemeen voorrecht van de schuldenaar op de
roerende goederen van de vennootschap Beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers - Draagwijdte:
583

Vennootschap
Handelsvennootschap- Vennootschap onder
firma - Faiilietverklaring van de vennootschap - Draagwijdte.
400

Vennootschap
Handelsvennootschap- Vennootschap onder
firma failliet verklaard - Vennoot later zelf
failliet verklaard - Vereisten.
400

Vennootschap

u

Handelsvennootschap
Vennootschappenwet, art. 15 - Vennootschap onder firma
- Begrip.
400

Vennootschap
Uitlevering
Voorlopige aanhouding met het oog op eventuele uitlevering, overeenkomstig art. 5,
eerste lid, van de Uitleveringswet
Art. 96
Sv. niet van toepassing.
559

Vennootschap onder firma - Verscheidene
personen die handel drijven onder een
gemeenschappelijke naam - Vennootschap
onder firma afgezien van het bestaan van een
bijzondere akte.
591

-19Verdenking (Gewettigde)

Verwijzing na cassatie

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere - Strafzaken- Verdenking volgt niet
uit de door de verzoeker uiteengezette gegevens - Verwerping van het verzoekschrift.
383

Verjaring
Strafzaken - Valsheid in geschrifte en
gebruik van valse stukken door de vervalser
- Aanvang van de verjaring van de strafvordering.
668

Verjal'ing
Strafzaken - Strafvordering - Gecontraventionaliseerd wanbedrijf en overtreding van de
Wegver keerswet of van het Wegverkeersreglement- Verjaring door verloop van een jaar.

724

Verjaring

Strafzaken- Vonnis van de politierechtbank
waarbij een militair, die ten tijde van de
feiten dee! uitmaakt van een troep te velde,
wordt veroordeeld wegens overtreding van de
wetten en reglementen inzake wegverkeer
- Nietigverklaring - Verwijzing naar de
krijgsauditeur.
575

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Vernietiging van de beslissing
op de strafvordering omdat die rechtsvordering vervallen is - Kosten van die rechtsvordering ten laste van de Staat - Vernietiging
met verwijzing- Vereisten- Grenzen. 819

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking Gewettigde verdenking volgt niet uit de door
de verzoeker uiteengezette gegevens
Verwerping van het verzoekschrift.
383

Strafzaken - Strafvorderingen - Veroordeling - Misdrijf gepleegd tussen twee data,
zonder verdere precisering - Onmogelijk- -Venvijzing van een rechtbank naar een
andere
heid voor het Hof na te gaan of de strafvorStrafzaken- Verzet tegen een arrest van het
dering al dan niet verjaard was
VernietiHof, uitspraak doende over een verzoek tot
ging met verwijzing.
733
verwijzing van een rechtbank naar een
Verjaring
andere - Geen verzet toegelaten vanwege de
Strafzaken- Strafvordering- Verscheidene
partij die de vordering heeft ingesteld.
700
misdrijven die de uitvoering zijn van een
Verzekering
enkele opzet- Verjaring - Begrip.
811
Algemene regels
VerzekeringsovereenVerjaring
komst - Bewijs.
589
Strafzaken - Gecorrectionaliseerde misdaad
of wanbedrijf - Termijn.
819 Verzekering
Tussenkomst voor de strafrechter - Tussenkomst van de verzekeraar van de burgerrechVerjaring
telijke aansprakelijkheid van de beklaagde,
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing
vervolgd wegens onopzettelijk toebrengen
van de verjaring - Verdenking van vals
getuigenis - Geen verplichting voor de
van verwondingen- Vereiste.
441
rechter de vervolging op te schorten.
816

Verzeke:ring

Verjaring
Strafzaken- Strafvordering- Vordering tot
dagvaarding van de beklaagde voor de rechter
in hager beroep - Daad van stuiting van de
verjaring.
555

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van
de verjaring - Daad van onderzoek Begrip.
724

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van
de verjaring - Daad van onderzoek Begrip.
731

Verjaring
Strafzaken- Strafvordering- Verscheidene
misdrijven - Feiten die de uitvoering zijn
van eenzelfde opzet - Aanvang van de verjaringstermijn.
563

W.A.M.-verzekering - Gedwongen tussenkomst van de verzekeraar voor het strafgerecht- Voorwaarden.
498

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijke
bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst, art. 3, § 1 - Uitsluiting
wegens diefstal van het voertuig toepasselijk
op gebruiksdiefstal.
611

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Verzekeringsovereenkomst betreffende de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid voor een motorrijtuig Vervanging van het verzekerde rijtuig - Polisaanhangsel - Datum van inwerkingtreding
van het aanhangsel - Datum aangewezen in
het aanhangsel niet dezelfde als die waarop
het verzekerde rijtuig werkelijlc is vervangen
- Ongeval gebeurd tussen die twee data -

-20Beslissing van de rechter dat het aanhangsel
van kracht wordt op de datum van de werkelijke vervanging - Gevolg.
821

Verzet
Strafzaken - Veroordeling bij verstek Beklaagde die verzet doet, niet verschenen op
de in de verzetakte vermelde terechtzitting ;\;iet de eerstkomende terechtzitting na het
verstrijken van de termijn van vijftien dagen,
bepaald in art. 188 Sv. - Verzet ongedaan
verklaard- Onwettige beslissing.
500

Verzet
Strafzaken- Veroordeling bij verstek tot een
enkele straf wegens verscheidene misdrijven
- Verzet van de beklaagde - Vrijspraak voor
bepaalde misdrijven
Veroordeling tot
dezelfde enkele straf wegens de andere
misdrijven - Geen verzwaring van de straf Wettige beslissing.
653

Verzet
Strafzaken - Vergissing in de akte van verzet
- Verschrijving - Begrip - Gevolg.
689

Verzet
Strafzaken - Verzet tegen een arrest van het
Hof, uitspraak doende over een verzoek tot
verwijzing van een rechtbank naar een
andere - Geen verzet toegelaten vanwege de
partij die de vordering heeft ingesteld.
700

Verzet
Strafzaken - Betekening van de bij verstek
gewezen veroordelende beslissing niet gedaan
aan de persoon van de veroordeelde Buitengewone verzettermijn - Aanvang. 784

Verzet
Strafzaken - Betekening van de bij verstek
gewezen veroordelende beslissing niet gedaan
aan de persoon van de veroordeelde Buitengewone verzettermijn - Kennis van
de betekening - Feitelijke beoordeling van
de rechter - Grenzen.
784

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie - Begrip.

463

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Openbaarheid van de uitspraak
van het vonnis - Begrip.
491

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Arbeidsrechtbank
Sociale verkiezingen - Termijn waarbinnen
het vonnis dient te worden gewezen.
455

')lonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 1138, 2"- Verbod voor de rechter om
uitspraak te doen over niet gevorderde zaken
- Begrip.
470

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
artt. 702, 807 en 1138, 2" - Verbod voor de
rechter om de oorzaak van de vordering te
wijzigen.
470

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 1138, 2" - Verbod voor de rechter om
uitspraak te doen over niet gevorderde zaken
- Begrip.
473

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Vorm op straffe van
nietigheid voorgeschreven
Verzuim Gevolg.
682

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Vorderingen op straffe
van nietigheid van het openbaar minsterie
mee te delen - Beslissing waarin de naam
van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies zou hebben gegeven en
dit advies niet worden vermeld - Gevolg. 682

1Vonnissen en arresten
Strafzaken - Openbaarheid van de terechtzitting - Openbaarheid niet aangetoond Rechtspleging nietig.
436

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Openbare terechtzitting Geen vaststelling van de openbaarheid Procedure nietig.
520

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Rechterlijke beslissing - Niet
goedgekeurde doorhaling en toevoeging Doorhaling en toevoeging als niet bestaande
beschouwd.
656

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Verzet- Vergissing in de akte
van verzet - Verschrijving
Begrip Gevolg.
689

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Correctionele rechtbank en
politierechtbank
Getuigen
Geen
verplichting aan de beklaagde kennis te
geven van de getuigen.
816

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Hof van beroep - Terechtzitting - Openbaarheid - Geen vaststelling 587
Gevolg.

Voorlopige hechtenis
Middel dat berust op feitelijke beweringen
betreffende de vrijheidsberoving - Beweringen zonder enige steun in de bestreden
beslissing noch in de gedingstukken - Gemis
aan feitelijke grondslag.
489

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis
ving.

Redenge603

-21Voorlopige hechtenis
Hoger beroep van de verdachte tegen de
beschikking van de raadkamer waarbij zijn
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd Akte van hoger beroep opgemaakt en ondertekend door de gemachtigde van de directeur
van de gevangenis waarin de verdaclite is
opgesloten - Authentieke akte - Gevolg. 786

Voorrechten en hypotheken
Rechten voortvloeiende uit aan overschrijving
onderworpen akten - Vordering tot vernietiging of tot herroeping van die rechten
Instellen van
de
rechtsvordering
Ontbreken van inschrijving op de kant
Hypotheekwet, art. 3 - Gevolg.
770

Voorrechten en hypotheken
Rechten voortvloeiende uit aan overschrijving
onderworpen akten - Vordering tot vernietiging of tot herroeping van die rechten Ontvankelijke vordering
Vereiste
Inschrijving op de kant - Hypotheekwet,
art. 3 - Doe! van die bepaling.
770

Voorziening in cassatie
Directe belastingen - Inkomstenbelastingen
- Beroep tegen een beslissing van de directeur der belastingen - Beroep door de
rechter tardief verklaard - Eindbeslissing Voorziening in cassatie toelaatbaar.
534

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien- Burgerlijke zaken- Eiser, geen partij
in de bestreden beslissing
Niet ontvankelijke voorziening.
767

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vorm - Betekening Keuze van woonplaats in de akte van betekening van de beslissing.
545

Voorziening in cassatie
Vorm - Burgerlijke zaken - Memorie van
antwoord van de door de eiser tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen Indiening ter griffie van het Hof buiten de
termijn van art. 1093 Ger.W.
470

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Burgerlijke zaken Beslissing in eerste aanleg gewezen
Niet
ontvankelijk cassatieberoep.
775

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Afstand - Intrekking 470
Gevolg.

schappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig
tussengekomen partij, tegen de tot tussenkomst opgeroepen verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid
van
de
beklaagde - Geen geding tussen hen of
veroordeling ten gunste van de verzekeraar Niet ontvankelijke voorziening.
587

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Bij verstek gewezen
veroordelend vonnis van een correctionele
rechtbank, in hoger beroep rechtdoende Voorziening van het openbaa· ministerie
tijdens de gewone verzettermijn
!\iet
ontvankelijke voorziening.
557

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing bij verstek gewezen
t.a.v. de burgerlijke partij en waartegen die
partij verzet kan doen - Cassatieberoep van
de beklaagde v66r het verstrijken van de
verzettermijn - Niet ontvankelijk cassatleberoep.
614

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Arrest van buitenvervolgingstelling Cassatieberoep van de
burgerlijke partij tegen de beslissing waarbij
zij in de kosten van de strafvordering wordt
veroordeeld - Betekening aan de procureurgeneraal - Ontvankelijk cassatieberoep. 523

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Arrest van buitenvervolgingstelling Cassatieberoep van de
burgerlijke partij tegen de beslissing waarbij
zij jegens de verdachte tot schadevergoeding
wordt veroordeeld - Geen betekening aan de
verdachte - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
523

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de
burgerlijke partij tegen de beslissing van
buitenvervolgingstelling
Cassatieberoep
betekend aan de procureur-generaal en niet
betekend aan de verdachte - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
523

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep van de
burgerlijke partij tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling - Geen
betekening aan de procureur-generaal - Niet
ontvankelijk cassatieberoep.
557

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien of tegen wie cassatieberoep kan worden
ingesteld - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van het Gemeen-

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Memorie - Memorie
gesteld in een andere taal dan die van de
bestreden beslissing - Nietigheid.
694

-22Voorziening in cassatie
Strafzaken - Voorziening tegen een arrest
waarbij het verzet wegens niet-verschijning
ongedaan wordt verklaard - Draagwijdte van
de voorziening.
418

w

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij het beroep van
een vreemdeling tegen de maatregel van vrij- Waters
Wet van 10 jan. 1977 houdende regeling van
heidsberoving die de minister van Justitie,
de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt
overeenkomstig de wet van 15 dec. 1980, heeft
door het winnen en het pompen van grandgenomen, niet ontvankelijk is verklaard water, art. 1, eerste lid.
419
Vreemdeling verwijderd van het grondgebied ·
van het Rijk - Gemis aan belang.
503 Waters
Wet van 10 jan. 1977 houdende regeling van
de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt
Voorziening nn cassatie
door het winnen en het pompen van grandTuchtzaken - Beslissing van de raad van
water, art. 1, tvveede lid•- Draagwijdte.
419
beroep van de Orde van Architecten -Uitgangspunt van de termijn van een maand · Waters
om cassatieberoep in te stellen.
506
Wet van 10 jan. 1977 houdende regeling van

Vordering in 1:echte
Burgerlijke zaken - Exceptie van nietigheid
van een proceshandeling - Verplichting om
in de akte van hoger beroep de plaats te
vermelden waar de gedaagde in hoger beroep
akte moet laten nemen van zijn verklaring
van verschijning - Sanctie.
423

Vordering in rechte
Rechter bij wie een vordering aanhangig is
die op een bepaling van vreemd recht is
gegrond - Verplichting voor de rechter de
inhoud van het recht nate gaan.
793

Vreemde wet
Beslissing van de rechter op de basis van een
vreemde wettelijke bepaling - Verplichting
voor de rechter rekening te houden met de
interpretatie van die bepaling in het land van·
oorsprong.
793

Vreemde wet
. Beslissing van de rechter op de basis van een
vreemde wettelijke bepaling
Geen
conclusie over de interpretatie die de rechter
in het land van oorsprong aan die bepaling
geeft - Geen verplichting voor de rechter
vast te stellen dat alle voorwaarden van het
vreemde recht vervuld zijn.
793

Vreemde wet
Vordering in rechte - Rechter bij wie een
vordering aanhangig is die op een bepaling
van vreemd recht is gegrond - Verplichting
voor de rechter de inhoud van het recht na te
gaan.
793

de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt
door het 1Ninnen en het pompen van grandwater, art. 1, eerste lid - Bevestiging dat
zowel tussen het winnen of het pompen van
grondwater en de daling van de grondwaterlaag, als tussen de daling en de bovengrondse
schade een oorzakelijk verband vereist is Geen strijdigheid met de bevestiging dat
tussen het winnen of het pompen van grandwater en de bovengrondse schade een oorzakelijk verband vereist is.
419

Wegverkeer
Overtreding door een weggebruiker van een
bepaling van het Wegverkeersreglement Kan wegens omstandigheden een niet te voorziene hindernis zijn voor een bestuurder. 431

Wegve:rkeer
Voorrang - Begnp.

729

Wegverkeer
Wegverkeerswet, artt. 13 en 14 - Wegverkeersreglement, art. 78.1.1 - Voorrangsteken
door aannemer van werken verplaatst en
achteraf verdwenen - Verplichting tot het
houden van toezicht berustend bij de
bevoegde overheid.
677

Wegverkeer
Vluchtmisdrijf - Toepasselijke straf.

73:!

Wegverkeer
Besturen van een voertuig op een openbart
p!aats - Bestuurder in staat van dronkenschap - Geen bijzonder bewijsmiddel Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Grenzen.
778

Wegverkeer
Besturen van een voertuig op de openoare
weg niettegenstaande vervallenverklaring van

-23het recht tot sturen- Veroordeling- Redengeving.
616

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, art. 12.1 - Verplichting voor de bestuurder voorrang te verlenen
aan spoorvoertuigen en zich daartoe, indien
nodig, zodra mogelijk van het spoor te verwijderen - Begrip.
448

Wegverkeer
Richtingsverandering
Bestuurder die
rechts wil afslaan om de rijbaan te verlaten Beweging geregeld door art. 19 en niet door
art. 12.4 Wegverkeersreglement 1 dec. 1975 Uitzondering.
487

Wegverkeer
Richtingsverandering - Wegverkeersreglement, art.19.3.3" - Verplichting tegenliggers
te Iaten voorgaan, zelfs indien hun rijwijze
niet als normaal verkeer kan worden aangemerkt- Vereisten.
504

Wegverkeer
Wegverkeersreglemen.t, art. 19.2.2", derde lid
- Richtingsverandering - Bestuurder die
naar rechts afslaat en zich in uitzonderlijke
gevallen naar links mag beg even - Verplichting.
615

Werkloosheid
Recht op uitkering - Werkloos wegens
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil Begrip.
408

Werkl.oosheid
Recht op uitkering - Inschrijving als werkzoekende - Werkloze onbeschikbaar voor de
algemene arbeidsmarkt.
408

Werkloosheid
Werknemer werkloos geworden door eigen
toedoen - Weigering passende dienstbetrekking te aanvaarden - Passende dienstbetrekking - Beoordeling door de rechter Grenzen.
430

Werkloosheid
Recht op uitkering - Werkloosheid door
eigen schuld of toedoen - Werkverlating Wettige reden - Beoordeling - Criteria van
de passende dienstbetrekking.
643

Werkloosheid
Recht op uitkering - Gepensioneerde Recht op pensioen afhankelijk van de voorwaarde geen andere dan toegelaten arbeid te
verrichten - Geen recht op werkloosheidsuitkering.
644

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Jonge werknemers - Aanvraag binnen het
jaar na de beeindiging van secundaire studies
- Verlenging van de termijn - Studies van
.een hogere cyclus of niveau - Begrip.
723

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Passende
dienstbetrekking - Lichamelijke geschiktheid - Betwisting.
805

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Aanvraag binnen het jaar na beeindiging van
secundaire studies - Verlenging van de
termijn ingevolge het volgen van studies van
een gelijke of hogere cyclus of niveau Examen.
808

Wetten, decreten, besluiten
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens - Aangenomen door de Verenigde
Naties op 10 dec. 1948 - Geen wet in de zin
van art. 608 Gerechtelijk Wetboek.
391

Wetten, dec:reten, besluiten
Radioverbindingen - Stations voor lokale
klankradio-omroep
Uitzending
van
handelsreclame - Verbod - Koninklijk
besluit 20 aug. 1981, art. 16 - Wettelijke
grondslag- Wet 30 juli 1979, artt. 3, §§ J. en 2,
en 10.
493

Wraking
Raad van beroep van de Orde van Geneesheren - Niet-ontvankelijkverklaring van een
verzoek tot wraking - Verwijzing naar de
provinciale raad van beroep, voorgezeten door
de gewraakte persoon - Geen schending van
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de
Mens.
706
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