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Nr. 369

1e

KAMER -

1 maart 1984

1° CASSATIE -

BURGERLLJKE ZAKEN
RECHTSVORDERING BETREFFENDE EEN ZAKELIJK RECHT - HERVATTING VAN GEDING
DOOR DE NIEUWE EIGENAAR VAN HET LIJDEND ERF - TERMIJN.

2° VORDERING IN RECHTE -

RECHTSVORDERING BETREFFENDE EEN ZAKELIJK
RECHT - HERVATTING VAN GEDING DOOR
DE NIEUWE EIGENAAR VAN HET LIJDEND ERF
- TERMLJN.

van een uitweg over de naburige erven
weigert, op grand dat er geen berijdbare weg waarvan de oppervlakte grater
zou zijn dan die van het heersend eri
nodig is voor het normale gebruik van
goedkope kleine huisjes zonder garage
(3).

(VANDEKERCKHOVE,
MAERTENS,
VOLLENS
T. VANDEVIJVERE, VAN RIJSEL, VROMAN)
ARREST

(A.R. nr. 4022)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op op 30 maart 1982
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk in hoger beroep gewezen;
Overwegende dat de eisers uitweg
vragen onder meer over gronden
van eerste verweerder, Openbaar
4° ERFDIENSTBAARHEID - BIJ DE WET Centrum voor Maatschappelijk WelGEVEST!GDE ERFDIENSTBAARHEID VAN U!Tzijn van Lichtervelde; dat derhalve
WEG - UITWEG NOODZAKELIJK VOOR HET
een zakelijk recht werd geeist;
NORMALE GEBRU!K VAN EEN ERF - BEG RIP.
Dat, luidens akte van 26 juli 1983
1o en 2° De koper van een onroerend van notaris Dusselier te Meulebeke,
goed kan binnen de termijnen van overgeschreven ten kantore van hyart. 11 U3 Ger. W. het tegen de vorige ei- potheken te Kortrijk II op 1 septemgenaar aangespannen geding hervat- ber 1983, onder hoek 2609, nr. 23,
ten (1).
Philippe Vandevijvere en Noella Devlaeminck bedoeld eigendom van
3° Het geschil betreffende een zakelijk het Centrum hebben aangekocht;
recht van uitweg ten gunste van verDat die kopers verklaren het geschillende eigendommen is niet on- ding te hervatten;
splitsbaar wanneer de gezamenlijke
Overwegende dat de hoedanigheid
tenuitvoerlegging van de beslissingen,
waarbij dat recht aan het ene eigen- van eigenaar waarin het Centrum is
dom wei en aan het andere niet wordt opgetreden, gewijzigd is in de zin
toegekend, materieel mogelijk is (2).
van de artikelen 815 en 1103 van het
Gerechtelijk Wetboek;
4° Art. 682, § 1, B. W. wordt door de rechDat de verandering van hoedanigter niet geschonden wanneer hij aan heid zich voordeed voordat de terde eigenaar van een erf verbreding mijnen bepaald bij de artikelen 1093
--------------:---1 en 1094 van het Gerechtelijk Wet(1) I.e. hadden de eisers in rechte een uit- hoek verstreken waren, zoals beweg gevorderd over de grond van het doeld in artikel 1103 van dat wetO.C.M.W. van Lichtervelde, die in de loop van
het geding de grond had verkocht aan de echt- hoek;
genoten Vandevijvere. Het arrest verleent aan
Dat akte dient verleend van de
laatstgenoemden akte van hun hervatting van hervatting van geding;
geding.

3° ONSPLITSBAARHEID -

UITWEG VERLEEND VOOR EEN EIGENDOM EN GEWEIGERD
VOOR EEN ANDERE - GEZAMENLIJKE TENUITVOERLEGGING VAN DE TWEE BESLISSINGEN MATERIEEL MOGELIJK - SPLITSBAAR
GESCH!L.

Zie Rep. prat. dr. beige, v' Reprise d'instance, nrs. 134-136.
(2) Zie Cass., 22 feb. 1973 (A.C., 1973, 621).

1----------------(3) Zie Cass., 12 maart 1981, A.R. nr. 6264
(A.C., 1980-81, nr. 405).
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Over het middel van niet-ontvankelijkheid opgeworpen door de verweerders,
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Jules Van Rijsel en Martha Desmet:

Overwegende dat het bestreden
vonnis ook werd gewezen tegenover
Godfried Vandekerckhove, wonende
te Meulebeke, Veldstraat 82; dat de
voorziening niet uitgaat van deze
partij en er evenmin tegen gericht
is;
Overwegende dat weliswaar de
voorziening vermeldt dat Aime Vollens ook optreedt « in zijn hoedanigheid van overnemer van het kwestieuze huis met grond, gelegen te
Meulebeke, Veldstraat 88, eveneens
verklarend het geding verder te zetten en te hernemen »;
Dat Aime Vollens echter niet bepaalt dat hij het geding van Godfried VandeKerckhove hervat; dat
hij als onderwerpelijk goed nr. 88
en niet 82 vermeldt en aan het Hof
geen stukken overlegt waaruit blijkt
dat hij het goed van Godfried Vandekerckhove heeft gekocht;
Dat de hervatting van geding door
Aime Vollens niet ontvankelijk is en
Godfried Vandekerckhove niet bij
de voorziening is betrokken;
Overwegende echter dat het materieel mogelijk is een beslising die
voor drie eigendommen uitweg verleent, ten uitvoer te leggen gezamenlijk met een beslissing die een
uitweg weigert voor een vierde goed;
Dat de voorziening ontvankelijk
is, uitgezonderd de voorziening bij
hervatting van geding van Aime
Vollens in hoedanigheid van overnemer van het huis met grond gelegen
te Meulebeke, Veldstraat 88;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 682, § 1, van het
Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd bij de
wet van 1 maart 1978, en 2 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk
welzijn,
doordat het bestreden vonnis de oorspronkelijke vordering van de eisers die
eigenaars zijn te Meulebeke van vier

kleine landelijke woningen aan de Veldstraat nrs. 82, 84, 86 en 88, tot het bekomen van een uitweg wegens ingeslotenheid als ongegrond heeft afgewezen op
deze gronden : de rechtbank stelt vast
dat minstens een huis verbouwd werd en
beaamt de opmerking van de verweerders dat de gevoerde procedure hoofdzakelijk tot doel heeft voor vier uiterst
kleine woningen (waarvan er oorspronkelijk twee waren) prive-wagens te laten
oprijden op de verkregen of aangekochte
erven; de normale exploitatie van de erven van de eisers vereist geenszins dat
zij met hun wagens in hun huizen zouden kunnen toetreden, in geval van absolute noodzaak, zoals ziekte, zal een ziekenwagen zonder veel moeite de hofplaats bereiken; het feit dat geen gas- of
waterleiding aanwezig is, is vreemd aan
huidig geding; men kan er niet ernstig
aan denken, met een ruime toegang voor
deze oude woningen - uiterst goedkoop
verworven - te verlenen, tevens een
meerwaarde eraan te verlenen ten nadele van de omliggende landbouwers die er
hun broodwinning uitoefenen; het is
geenszins de bedoeling van artikel 682,
§ 1, van het Burgerlijk Wetboek dat
uiterst kleine oude woningen, niet voorzien van enig confort, zonder garages,
door stedelingen aangekocht, plots over
een uitweg van 3,50 m zouden beschikken; het nieuw artikel 682, § 1, van het
Burgerlijk Wetboek laat de rechter niet
toe de economie van bestaande ouderwetse toestanden te veranderen des te
meer dat de eisers, wanneer zij hun ervan kochten of verkregen, wisten waar
die goederen gelegen waren en voldoende ingelicht waren nopens de oorspronkelijke aanwending van deze huisjes; de
eisers verder gebruik dienen te maken
van de bestaande toestand die geenszins
wijst op insluiting, gelet op het karakter
van de gebouwen;
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
van het bestreden vonnis, volgens welke
de normale exploitatie van de erven van
de eisers geen uitweg van 3,50 meter
vereist om met hun wagens naar hun
huizen te rijden omdat het gaat om zeer
kleine en oude woningen, uiterst goedkoop door stedelingen verworven, zonder
comfort of garage, een miskenning is
van het door artikel 682, § 1, van het
Burgerlijk Wetboek bepaald wettelijk
kriterium voor de ingeslotenheid van het
erf en het toekennen van een uitweg, namelijk het normale gebruik van de eigendom van de eisers naar zijn bestemming; immers het feit dat de eisers
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erven verworven hebben geenszins inhoudt dat de eisers als stedelingen aan
die vroegere landhuisjes geen ander normaal gebruik en bestemming zouden
kunnen geven en dat het feit dat de woningen geen garage hebben, niet inhoudt
dat de normale exploitatie van die erven
die; alhoewel klein, dienen als woningen,
niet zou betekenen dat zij door de eisers
met de wagen bereikt worden, rekening
houdend met hun bestemming en het algemeen gebruik van de wagen (schending van artikel 682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de beslissing van
het bestreden vonnis, dat de uitweg weigert op grand dat aan de door de eisers
zeer goedkoop aangekochte erven een
meerwaarde zou verleend worden ten
nadele van de omliggende landbouwers
die er hun broodwinning uitoefenen, de
door artikel 682, § 1, van het Burgerlijk
Wetboek bepaalde criteria miskent; immers deze bepaling niet voorziet dat de
uitweg voor de ingesloten erven van de
eisers kan geweigerd worden wegens nadelen veroorzaakt aan de lijdende erven
der landbouwers; deze nadelen trouwens
vergoed worden; zelfs indien artikel 682,
§ 1, van het Burgerlijk Wetboek zou toelaten deze nadelen der lijdende erven rekening te houden, het bestreden vonnis
deze nadelen niet wettelijk kan beoordelen, rekening houdend met het feit dat
de eisers deze huizen zeer goedkoop gekocht hadden en door de uitweg aan hun
goederen een buitengewone meerwaarde
zou gegeven worden; immers het feit dat
de voordelen voor het heersend erf groot
zouden zijn, niet van aard is om het nadeel van het lijdend erf te vergroten
(schending van artikel 682, § 1, van het
Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de verwerende partij,
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lichtervelde, die een
alternatief voorstel gedaan heeft voor de
uitweg, geen landbouwer is, zodat het
door het bestreden vonnis weerhouden
nadeel voor de erven der landbouwers in
geen geval op deze verweerster toepasselijk is (schending van de artikelen 682,
§ 1, van het Burgerlijk Wetboek en 2 van
de wet van 8 juli 1976);

vierde onderdeel, artikel 682, § 1, van
het Burgerlijk Wetboek wel toelaat de
economie van bestaande ouderwetse toestanden te veranderen wanneer de eisers
zonder willekeur de bestemming van
hun heersend erf wijzigen en aan nieu-

we toestanden aanpassen, en zulks ongeacht het feit dat de eisers, toen zij hun
erven kochten of verkregen, wisten waar
die goederen gelegen waren en de oorspronkelijke aanwending der huisjes
kenden; het wettelijk criterium bestaat
in het normaal gebruik der huisjes en
erven, volgens de bestemming eraan
door de eisers zonder willekeur gegeven,
en dientengevolge oude toestanden kunnen veranderd worden en de eigenaars
van oude, goedkoop gekochte huisjes ook
hun erven normaal uitbaten wanneer ze
deze met een wagen willen bereiken valgens de huidige bestemming van de
woongelegenheden (schending van artikel 682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek),
zodat het bestreden vonnis de in het
middel aangewezen bepaling geschonden
heeft :

Wat het eerste, tweede en vierde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank
niet oordeelt dat artikel 682, § 1, van
het Burgerlijk Wetboek geen toepassing krijgt omdat de eisers stedelingen zijn, maar erop wijst dat het
door de eisers nagestreefde niet normale gebruik te wijten is aan de
omstandigheid dat het stedelingen
zijn die de huisjes gekocht hebben;
Overwegende dat, zo de gevraagde
uitweg groot nadeel zou berokkenen
aan het lijdend erf en een ongewone
meerwaarde zou verschaffen aan
het heersend erf, deze feitelijke gegevens door de rechter mede kunnen in acht genomen worden om te
beoordelen of het beoogde gebruik
normaal is;
Overwegende dat de rechtbank artikel 682, § 1, niet schendt door te
oordelen dat het normaal gebruik
van de onderwerpelijke goederen
geen toegang met auto's vereist, nu
het gaat om uiterst kleine woningen, de bestaande voetweg naar de
straat tweehonderd meter lang is,
zodat « een grondinname grater
dan de oppervlakte van het heersend
erf » zou vereist zijn, geen garage
noch confort voorhanden is, de aankoop zeer goedkoop werd gedaan;
Dat de onderdelen niet kunnen
aangenomen worden;
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank
bedoelt dat de lijdende erven door
landbouwers geexploiteerd worden,
onverschillig of de eigenaars al dan
niet zelf landbouwers zijn;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

elk contract door de reisbemiddelaar
gesloten met een reisorganisator of
met personen die afzonderlijke prestaties verstrekken, wordt geacht gesloten te zijn door de reiziger, belet niet
dat de reisorganisator, krachtens andere bepalingen van de nationale wetgeving, van de reisbemiddelaar betaling
kan vorderen van de door deze laatste
voor rekening van zijn klanten bestelde reizen.
(CARLIER T. • WAGONS-LITS TOURISME, N.V.)

Om die redenen, verleent akte
van de hervatting van geding door
Philippe Vandevijvere en Noella Devlaeminck; verwerpt de voorziening;
veroordeelt de eisers in de kosten.

ARREST

(A.R. nr. 4002)

HET HOF; - Gelet op het bestre-

1 maart 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afde- den arrest, op 15 december 1982
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
sie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 17 van de Internationale Overeenkomst betreffende het
Reiscontract (C.C.V.), opgemaakt te Brussel op 23 april 1970 en goedgekeurd bij
de wet van 30 maart 1973, voor zoveel
nodig, van artikel 1 van deze wet, 1983
Nr. 370
(lees : 1993) en 1998 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest oordeelt dat het
1' KAMER - 1 maart 1984
door eiser subsidiair aangevoerde verweermiddel, naar luid waarvan hij, als
1° INTERNATIONALE VERDRAGEN- lasthebber van zijn klient, de ondertussen gefailleerde Artois, niet persoonlijk
INTERNATIONALE OVEREENKOMST BETREFis
verbonden, als ongegrond verwerpt op
FENDE HET REISCONTRACT OPGEMAAKT TE
grand
: « dat de specifieke regeling van
BRUSSEL OP 23 APRIL 1970 - ART. 17 het C.C.V.-Verdrag van 23 april 1970
DRAAGWIJDTE.
slechts betrekking heeft op de rechten
van de reizigers, doch de respectievelijke
2° OVEREENKOMST - REISCONTRACT - verhoudingen van reisbemiddelaar en
INTERNATIONALE OVEREENKOMST BETREF- reisorganisator onaangeroerd laat; dat,
FENDE HET REISCONTRACT OPGEMAAKT TE ook al is de reisorganisator rechtstreeks
ten aanzien van de reizigers gebonden
BRUSSEL OP 23 APRIL 1970 - ART. 17 DRAAGWIJDTE.
een bepaalde dienst te leveren (artikel 17), dit niet belet dat de reisbemid3° KOOPHANDEL, KOOPMAN - REIS- l delaar ten aanzien van de reisorganisator verantwoordelijk blijft voor het betaCONTRACT - REISAGENTSCHAPPEN - INTERlen van de prijs »,
NATIONALE OVEREENKOMST BETREFFENDE
terwijl, luidens artikel 17 van de InterHET REISCONTRACT OPGEMAAKT TE BRUSSEL OP 23 APRIL 1970 - ART. 17 - DRAAG- nationale Overeenkomst betreffende het
Reiscontract (C.C.V.), elk contract door
WIJDTE.
de reisbemiddelaar gesloten met de reis1o, 2° en 3° De regel vervat in art. 17 van organisator of met personen die afzonhet Verdrag betreffende het Reiscon- derlijke prestaties verstrekken, geacht
tract (C. C. V), gesloten te Brussel op wordt gesloten te zijn door de reiziger,
23 april 1970 en goedgekeurd bij de waaruit volgt dat de reisbemiddelaar wet van 30 maart 1973, luidens welke zoals eiser - slechts als lasthebber con-
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tracten tot reisorganisatie - zoals het
onderhavige contract tot organisatie van
een reis naar de Bahamas - afsluit met
een reisorganisator - zoals verweerster
- en bijgevolg geenszins zelf persoonlijk verbonden kan zijn tot betaling van
de prijs voor de betaalde reis, voorwerp
van de oorspronkelijke rechtsvordering
van verweerster; zodat het arrest niet
wettig eiser veroordeelt tot betaling van
het door verweerster gevorderde bedrag,
door bevestiging van het beroepen vonnis, op de hierboven weergegeven gronden, zonder bij eiser de hoedanigheid
van reisbemiddelaar en bij verweerster de
hoedanigheid van reisorganisator te betwisten en zonder omstandigheden vast
te stellen waaruit eventueel zou kunnen
blijken dat eiser in feite niet als lasthebber van de reiziger(s) zou zijn opgetreden (schending van aile in het middel
aangeduide wetsbepalingen) :

ling kan vorderen van de door deze
laatste bestelde reizen;
Overwegende dat het oordeel dat,
daargelaten de C.C.V., naar de ne.tionale wetgeving eiser gebonden is,
door het middel niet wordt aangevochten; dat het arrest terecht beslist dat artikel 17 van de C.C.V.
daaraan geen afbreuk doet; dat het
ld d · h t 'dd 1
h
a us e m e ffil e aange aalde
bepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
Overwegende dat het arrest, na te kosten.
hebben vastgesteld dat een aange1984 - 1' kamer - Voorzitstelde van eiser op 30 augustus 1979 ter1 :maart
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
een reis voor 33 of 34 personen be- - Verslaggever
: de h. Caenepeel - Gestelde, de verweermiddelen die eiser lijkluidende conclusie van de h. Ballet,
tegen het beroepen vonnis opwierp, advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
onderzoekt en ze verwerpt; dat het Hutzler en van Heeke.
vervolgens, in de overweging die
door het middel wordt aangehaald,
antwoordt op de tweede conclusie,
waarin hij, met een beroep op artikel 17 van de C.C.V., aanvoerde dat
hij als lasthebber niet tot betaling
was gehouden;
Nr. 371
Overwegende dat de Internationale Overeenkomst betreffende het
1• KAMER - 1 maart 1984
Reiscontract een aantal verhoudin.gen, maar niet alle, tussen de reiziger, de reisorganisator en de reisbe- OVEREENKOMST
UITLEGGING
middelaar regelt; dat zij inzonderART. 1156, B.W. - BEGRIP.
heid de modaliteiten van de betaling
van de reis niet regelt voor een ge- Zo al uit de uitvoering van een overeenkomst de gemeenschappelijke wil van
val als het onderhavige waarin door
partijen kan blijken, neemt zulks niet
een reisbemiddelaar bij een reisorweg dat, inzonderheid bij een overeenganisator een reis voor een aantal
komst waarvan de uitvoering zich in
personen is besteld; dat weliswaar,
de tijd uitstrekt, het oak mogelijk is
krachtens artikel 17 van de C.C.V.,
dat de concrete uitvoering moet woreen contract dat door een reisbemidden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de overeenkomst; uit de
delaar is gesloten met een reisorgaomstandigheid dat de rechters hebben
nisator geacht wordt gesloten te zijn
geoordeeld dat de eerste uitvoeringsfadoor de reiziger, maar zulks niet tot
se niet dienstig was om de overeendoel qeeft uit te sluiten dat de reiskomst uit te leggen, volgt niet dat zij
organisator, krachtens andere bede gemeenschappelijke bedoeling van
palingen van de nationale wetgede partijen niet hebben nagegaan.
ving, van de reisbemiddelaar beta- (Art. 1156 BW.)
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(c VAN DOOSSELAERE & ACHTEN • P.V.B.A.
T. c NAVIERA DE CANARIAS > S.A., • NAVIERA
CELTA • S.A.)

ARREST

(A.R. nr. 4023)

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

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1135,
1156, 1160 en 1163 van het Burgerlijk
Wetboek,

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo al uit de concrete uitvoering van een overeenkomst de gemeenschappelijke wil
van partijen kan blijken, zulks niet
wegneemt dat, inzonderheid bij een
overeenkomst waarvan de uitvoering zich in de tijd uitstrekt, het ook
mogelijk is dat de concrete uitvoering moet worden beoordeeld aan de
hand van de bepalingen van de
overeenkomst; dat uit de omstandigheid dat de rechters hebben geoordeeld dat de eerste uitvoeringsfase
niet dienstig was om de overeenkomst uit te leggen, niet volgt dat
zij de gemeenschappelijke bedoeling
van de partijen niet hebben nagegaan;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

doordat het arrest zijn beslissing waarbij het de oorspronkelijke vordering van
eiseres ongegrond verklaart en de tegenvordering van de verweerders principieel
gegrond verklaart, doet steunen op de
gronden : « dat uit de nauwkeurige opgestelde overeenkomst niet kan afgeleid
worden dat (verweersters) zich verbonOm die redenen, verwerpt de
den hadden een regelmatige lijndienst te voorziening; veroordeelt eiseres in
onderhouden (en) dat het feit dat om
economische redenen beslist werd de de kosten.
diensten te beperken tot een aantal dat
1 maart 1984 - 1' kamer - Voorzitaangepast zou worden aan de mogelijk- ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
heden van de markt in geen enkel op- - Verslaggever : de h. Caenepeel - Gezicht kan beschouwd worden als een te- Jijkluidende conclusie van de h. Ballet,
kortkoming aan de verplichtingen opge- advocaat-generaal Advocaat : mr.
legd door de overeenkomst en als een Biitzler.
onwettige opzeg »,
terwijl, ...
tweede onderdeel, door zich ertoe te
beperken, bij de uitlegging van de tussen Nr. 372
partijen gesloten overeenkomst, rekening te houden met (de bewoording van)
1' KAMER - 2 maart 1984
• de nauwkeurig opgestelde overeenkemst », zonder de gemeenschappelijke
bedoeling van partijen nate gaan - die
meer bepaald kan blijken uit de concrete 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- AAN·
LEG - BURGERLIJKE ZAKEN - KLEINE NAuitvoering van de overeenkomst, zoals
LATENSCHAPPEN - OVERNEMINGSRECHT door eiseres in haar conclusies aangeEIS TOT VEILING VAN DE TOT EEN NALATENvoerd (zie het derde onderdeel van het
SCHAP BEHORENDE ONROERENDE GOEDEeerste middel) - het arrest de aan de
REN - VRAAG VAN DE VERWEERDER TOT
rechter, bij de uitlegging van overeenOVERNEMING VERWORPEN EN VEILING BEVO·
komsten, door de wet opgelegde verplichLEN - KADASTRAAL INKOMEN VAN DE GEZAting miskent (schending van de artikeMENLIJKE ONROERENDE GOEDEREN NIET
len 1135, 1156, 1160 en 1163 van het
GROTER DAN 8.000 FRANK - BESLISSING IN
Burgerlijk Wetboek)
LAATSTE AANLEG WAT HET VERZOEK TOT
OVERNEMING BETREFT.
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2° ERFENISSEN

KLEINE NALATENSCHAPPEN - OVERNEMINGSRECHT - EIS
TOT VEILING VAN DE TOT EEN NALATENSCHAP BEHORENDE ONROERENDE GOEDEREN - VRAAG VAN DE VERWEERDER TOT
OVERNEMING VERWORPEN EN VEILING BEVOLEN - KADASTRAAL INKOMEN VAN DE GEZAMENLIJKE ONROERENDE GOEDEREN NIET
GROTER DAN 8.000 FRANK - BESLISSING IN
LAATSTE AANLEG WAT HET VERZOEK TOT
OVERNEMING BETREFT.

1" en 2" Wanneer, ingevolge een eis tot

vel1ing van de tot een nalatenschap behorende onroerende goederen, de verweerder de overneming heeft gevraagd
krachtens de wet van 16 mei 1900, is
de beslissing waarbij de rechter het
verzoek tot overneming verwerpt en
de veiling beveelt, in laatste aanleg gewezen wat het verzoek tot overneming
betreft, wanneer het kadastraal inkomen van de gezamenlijke onroerende
goederen op de dag van de overneming niet grater is dan 8_000 frank (1).
[Art. 10 wet 16 mei 1900 (2)-1

(LOUWETTE C. T. LOUWETTE E.)
ARREST

(A.R. nr. 4014)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op het arrest, op 20 februari
1980 door het Hof gewezen (3);
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 4, 10 van de wet
(1) Zie : Cass., 24 dec. 1965 en 16 juni 1966

(Bull. en Pas., 1966, I, 566, en de noot 5, en
1319); 14 okt. 1068 (A.C., 1969, 167) en 14 jan.
1972 {ibid., 1972, 475); tevens Cass., 24 juni
1981 (A.C., 1980-81, nr. 621) en de cone!. van
proc.-gen. Krings, toen adv.-gen.; DE ZEGHER,
in Alg. Prakt. Rechtsverzameling, tw. Kleine
nalatenschappen, druk 1955, nrs. 292 tot 295.
(2) In art. 10 van de wet van 16 mei 1900 als vervangen bij art. 29, § 2, vervat in art. 3
van de wet van 10 okt. 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek - is door art. 49, § 1, 2',
van de wet van 19 juli 1979, welke bepaling in
werking is getreden op 1 jan. 1980, het bedrag
van 8.000 frank gebracht op 21.000 frank.
(3) A.C., 1979-80, nr. 383.

van 16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel der kleine nalatenschapen, als gewijzigd door de wet van 20 december
1961, 815, 827 van het Burgerlijk Wethoek, als gewijzigd door de wet van
10 oktober 1967, en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het door eiser ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van
4 oktober 1976 niet ontvankelijk verklaart op grond : dat dit vonnis een beslissing is als bedoeld in artikel 10 van
de wet van 16 mei 1900, beslissing die
luidens dit artikel niet vatbaar is voor
hoger beroep indien het kadastraal inkomen van de gezamenlijke onroerende
goederen op de dag van de overneming
niet groter is dan 8_000 frank; dat partijen erover akkoord gaan dat het kadastraal inkomen van de gezamenlijke onroerende goederen van de nalatenschappen 6_830 frank bedroeg in 1971-1972; dat
niet beweerd wordt dat dit kadastraal inkomen enige wijziging had ondergaan
bij het instellen van het hoger beroep;
dat de beroepen beslissing derhalve,
krachtens voormeld artikel 10, niet vatbaar was voor hoger beroep, welke ook
haar motieven wezen,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
van 4 oktober 1976 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Tongeren niet enkel de door eiser ingestelde vordering tot
overname verwierp, maar eveneens de licitatie van de onroerende goederen beval; dit vonnis derhalve niet enkel een
beslissing is in de zin van artikel 10 van
de wet van 10 mei 1900, daar de licitatie
vreemd is aan de bepalingen van deze
wet; aangezien genoemd artikel 10, volgens hetwelk geen hoger beroep mogelijk is tegen vonnissen in een geval van
overname genomen, beperkend moet geinterpreteerd worden, het hoger beroep
van eiser wel ontvankelijk was (schending van de artikelen 4, 10 van de wet
van 16 mei 1900, 815, 827 van het Burgerlijk Wetboek en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het geschil tussen
partijen voor de rechters in hoger beroep
de interpretatie betrof van de conclusies
door partijen voor de eerste rechter genomen en de bindende gevolgen daarvan; eiser stelde dat voor de eerste rechter er bij conclusie akkoord was ontstaan voor de overname en de te betalen
prijs en verweerster zulks ontkende;
zulks een andere betwisting is dan die
welke voorzien is bij de wet van 16 mei
1900 zodat het hoger beroep van eiser,
· gezien de beperkende interpretatie van
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artikel 10 van de wet van 16 mei 1900,
wei ontvankelijk was (schending van de
artikelen 4, 10 van de wet van 16 mei
1900 en 1050 van het Gerechtelijk Wethoek) :

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

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
stelt dat het beroepen vonnis in zijn
geheel vatbaar was voor hoger beroep, om de enkele -reden dat daarin
naast een beslissing omtrent de
overneming ook een beslissing omtrent de veiling voorkwam;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat ten
deze de licitatie door de eerste rechter enkel werd bevolen als gevolg
van de verwerping van de vraag tot
overneming en dat de beslissing omtrent de licitatie in genen dele de
beslissing omtrent de overneming
heeft kunnen bei:nvloeden;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat het vonnis waarbij
de vordering tot overneming wordt
verworpen, tevens de veiling van de
onroerende goederen beveelt, niet
meebrengt dat de bepaling van artikel 10 van de wet van 16 mei 1900
op het gehele vonnis toepassing
moet missen;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep de betwisting, waarvan sprake
is in het onderdeel, zonder schending van de in het onderdeel vermelde wetsbepalingen beschouwt als
een betwisting omtrent de vordering
tot overneming en niet als een betwisting die buiten de voorzieningen
valt van de wet van 16 mei 1900;
Dat de omstandigheid dat in de
betwisting een geschil omtrent de
betekenis van de conclusies, genomen in eerste aanleg en slaande op
het al dan niet bestaan van een akkoord over de voonNaarden van de
overneming, besloten was, op zichzelf daaraan geen a±breuk doet;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

2 maart 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h_ Soetaert, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h_ Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en
van Heeke.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG-

BURGERLIJKE ZAKEN - BETWISTINGEN INZAKE
FAILLISSEMENT GEGEVENS VOOR DE
OPLOSSING DIE ZICH BEVINDEN IN HET BIJZONDER RECHT VAN FAILLISSEMENT, CONCORDAAT EN UITSTEL VAN BETALING - BEGRIP.

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG _ soCIALE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID
- ARBEIDSHOF NEEMT KENNIS VAN EEN GESCHIL TUSSEN EEN WERKNEMER EN EEN GEFAILLEERDE WERKGEVER - BEVOEGDHEID
- GRENZEN.

3° OPENBAAR MINISTERIE -

Bl:iRGERLIJKE ZAKEN RECHTSVORDERING VAN
AMBTSWEGE - CASSATIEBEROEP - OPENBARE ORDE - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE
- BEGRIP.

1" De vordering betreffende de opname

van een schuldvordering in het passief
van een faillisement heeft betrekking
op een geschil dat rechtstreeks uit een
faillissement ontstaat en waarvan de
gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst (1)(Art. 574, 2", Ger.W., gewijzigd bij wet
van 24 maart 1975).
2" Het arbeidshof, waarbij een geschil

aanhangig is inzake de arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en de
gefailleerde werkgever, is niet bevoegd

1----------------(1) Cass., 21 nov. 1983,
(A.C., 1983-84, nr_ 156).

A.R.

nr.

4006

-
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om een schuldvordering in het passief clusie bevoegdheid van de rechtbank van
van het faillissement op te nemen (2). koophandel behoort :
(Artt. 574, 2", 578, 1", en 631, tweede lid,
Overwegende dat, luidens artiGer.W.)
3" Het openbaar ministerie kan cassatie-

beroep instellen tegen een in Jaatste
aanleg gewezen beslissing in burgerlijke zaken, wanneer de openbare orde
in het gedrang komt door een toestand
die moet worden verholpen; dat is het
geval als een arrest van een arbeidshof een schuldvordering in het passief
van een faiiiissement heeft opgenomen
(3). (Art. 138, tweede lid, Ger.W.) (Impliciet.)
(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. MR. DE RIDDER - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT VAN • IBELCAR EN RUBIN N.V.)
ARREST ( vertalin{/)

(A.R. nr. 6930)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1983 door·
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 105 van de Grandwet, 574, 2", van het Gerechtelijk Wethoek, gewijzigd bij de wet van 24 maart
1975, en 496 tot 508 van het Wetboek van
Koophandel,
doordat het arbeidshof, na uitspraak te
hebben gedaan over het geschil betreffende het beginsel en het bedrag van de
opzeggingsvergoeding, ook voor recht
zegt dat • het bedra~ van 330.830 frank,
vermeerderd met de( ... ) rente in het passief van het faillissement van de naamloze vennootschap Ibelcar wordt opgenomen •,
terwijl een vordering tot het opnemen
van een schuldvordering in het passief
van het faillissement een vordering is
die rechtstreeks ontstaat uit het faillissement, overeenkomstig de voorschriften
van het Wetboek van Koophandel, en
waarvan de gegevens voor de oplossing
zich bevinden in het bijzonder recht dat
het stelsel van het faillissement beheerst; die vordering derhalve tot de ex(2) Cass., 19 juni 1974 (A.C., 1974, 1161);
Cass., 21 nov. 1983, A.R. nr. 4006 (ibid., 1983-84,
nr. 156).
(3) Cass.,

21

nov

(A.C., 1983-84, nr 156).

1983,

A.R.

kel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, de rechtbank van koophandel,
zelfs wanneer de partijen geen handelaar zijn, kennis neemt van vorderingen en geschillen rechtstreeks
ontstaan uit het faillissement, en
waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder
recht dat het stelsel van het faillissement beheerst;
Dat die bepaling met name betrekking heeft op de vorderingen tot
het opnemen van schuldvorderingen
in het passief van een faillissement;
Overwegende dat het arbeidshof
niet bevoegd was om van een dergelijke vordering kennis te nemen;
Dat het arrest, door te beslissen
dat het aan Rosalinda Rubin als opzeggingsvergoeding
verschuldigde
bedrag in het passief van het faillissement van de naamloze vennootschap Ibelcar wordt opgenomen, de
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de aan Rosalinda Rubin verschuldigde bedragen in het passief
van het faillissement van de naamloze vennootschap Ibelcar worden
opgenomen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt 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.

5 maart 1984 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijknr. 4006 luidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal.
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1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
VERKIEZINGEN
VOORDRACHT DOOR EEN REPRESENTATIEVE
WERKNEMERSORGANISATIE VAN EEN WEGENS DRINGENDE REDEN ONTSLAGEN KANDIDAAT - RECHTSMISBRUIK AANGEVOERD
DOOR DE WERKGEVER BEOORDELING
DOOR DE ARBEIDSRECHTBANK - OPDRACHT.

2° RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) -

RECHTSMISBRUIK ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN - VOORDRACHT DOOR EEN REPRESENTATIEVE WERKNEMERSORGANISATIE
VAN EEN WEGENS DRINGENDE REDEN ONTSLAGEN KANDIDAAT RECHTSMISBRUIK
AANGEVOERD DOOR DE WERKGEVER - BEOORDELING DOOR DE ARBEIDSRECHTBANK
- OPDRACHT.

1" en 2o Wanneer een representatieve
werknemersorganisatie bij de verkiezingen voor de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in het veiligheidscomite de kandidatuur van een
wegens dringende reden ontslagen
werknemer voordraagt, kan de arbeidsrechtbank, die kennis neemt van
een beroep van de werkgever tegen
die voordracht, op grand dat ze een
misbruik van recht oplevert en aileen
dat ontslag wil dwarsbomen, niet wettig beslissen dat het beroep, ingesteld
op grand van art. 38 K.B. 18 okt. 1978,
enkel de wettelijke verkiesbaarheidsvereisten betreft, en dat het tot niets
dient te onderzoeken of die werknemer, door zich kandidaat te stellen,
misbruik heeft gemaakt van zijn recht.
(Algemeen rechtsbeginsel dat misbruik
van recht verbiedt; art. 38 K.B. 18 okt.
1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.)
(• SOCIETE CARBOCHIMIQUE • N.V. T. GODART,
< CENTRALE CHRETIENNE DE L'ENERGIE, DE LA
CHIMIE ET DU CUIVRE •)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr 7069)

HET HOF; - Gelet op het bestrederi vonnis, op 15 april 1983 in laat-

ste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Bergen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt, van
de artikelen 1bis, §§ 2 en 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, 37, 38 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, 1131, 1133, 1318 tot
1320, 1322 :van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis, na te hebben vastgesteld dat het bericht tot aankondiging
van de sociale verkiezingen bij eiseres
op 2 februari 1982 (lees 1983) is aangeplakt, zodat de bescherming van de kandidaten, zoals ze voortvloeit uit artikel
1bis, §§ 1 en 2, van de wet van 10 juni
1952, voor hen geldt vanaf 3 januari
1983, dat eiseres verweerder Godart op
7 februari 1983 om een dringende reden
heeft ontslagen, dat de lijst van de kandidaten, met inbegrip van de kandidatuur van verweerder Godart, op 14 maart
1983 is neergelegd, zodat op de dag van
het ontslag eiseres niet wist dat verweerder Godart kandidaat was en dat eiseres
derhalve niet kon voldoen aan het voorschrift van artikel 1bis, § 2, van voormelde wet van 10 juni 1952 volgens hetwelk
de kandidaten slechts om een vooraf
door het arbeidsgerecht aangenomen
dringende reden kunnen worden ontslagen binnen drie werkdagen na de kennisname van het feit dat de dringende
reden uitmaakt, dat, nu de arbeidsovereenkomst tussen de partijen is beiHndigd, verweerder Godart zich nog altijd
tot het arbeidsgerecht kan wenden om
over de geldigheid van de dringende reden te doen beslissen, en dat eiseres betoogde dat de kandidatuur van verweerder Godart op 14 maart 1983 enkel is
voorgedragen om te trachten de gevolgen van het op 8 februari 1983 om een
dringende reden gegeven ontslag te doen
mislukken en dat er misbruik van recht
was, beslist dat het geschil betrekking
heeft op de geldigheid van de voordracht
van verweerder als kandidaat volgens de
vier voorwaarden bepaald in artikel 1,
§ 4, b bis, van de wet van 10 juni 1952,
dat de rechtbank niet moet beslissen
over het al dan niet bestaan van een
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dringende reden bij verweerder Godart
en dat het tot niets dient te onderzoeken
of verweerder Godart, door zich kandidaat te stellen, misbruik heeft gemaakt
van zijn recht, en zulks op grond dat dit
punt enkel kan worden beantwoord bij
het onderzoek van het geschil zelf, en
bijgevolg beslist dat verweerder Godart,
die aan de vier voormelde voorwaarden
voldoet, als kandidaat kan worden voorgedragen met toepassing van artikel 1,
§ 4, b bis, vierde lid, van de wet van
10 juni 1952 dat bepaalt dat de werknemer die in strijd met de bepalingen van
artikel 1 bis, § 2, werd ontslagen als kandidaat mag worden voorgedragen,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar inleidend verzoekschrift had gezegd
dat het « duidelijk was dat de kandidatuur van Serge Godart enkel was voorgedragen om te trachten de gevolgen van
een om een dringende reden op staande
voet gegeven ontslag te doen mislukken » en eiseres in haar conclusie had
betoogd dat « hoewel het niet aan de
rechtbank staat zich thans uit te spreken
over de ernst van de feiten, ze echter
kan vaststellen dat het ontslag van Godart geen vergeldingsmaatregel tegen
hem blijkt te zijn; dat het verzoekschrift
van (eiseres) dus niet gegrond is op het
feit dat Godart een grove fout zou hebben begaan die zijn ontslag zonder opzegging of vergoeding rechtvaardigde,
doch op het feit dat zijn kandidatuur is
voorgedragen nadat hij op ernstige
gronden was ontslagen; dat (eiseres) betoogt dat die kandidatuur niet geldig is
ingediend en zulks gelet op de bijzonderheden van het geval, en dat ze in elk geval een echt misbruik van recht is »;
daaruit volgt dat het vonnis, door te oordelen dat de argumentatie van eiseres
erin bestond de kwalificatie van de kandidatuur van verweerder als rechtsmisbruik te binden aan het onderzoek van
het al dan niet bestaan van een dringende reden die het ontslag rechtvaardigt,
de bewijskracht van het inleidend verzoekschrift en van de conclusie van eiseres miskent (schending van de artikelen 1318 tot 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek), en het vonnis bovendien, door niet te willen onderzoeken
of de kandidatuur van verweerder moest
dienen om zijn ontslag te dwarsbomen
en om die reden misbruik van recht
opleverde, en zulks ongeacht het feit of
de tot staving van het ontslag aangevoerde dringende redenen al dan niet gerechtvaardigd zijn, die conclusie niet beantwoordt en dus niet regelmatig met

redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, het algemeen beginsel dat misbruik van recht verbiedt, de
nietigheid meebrengt van elke rechtshandeling die, zoals het indienen van
een kandidatuur, misbruik van recht
oplevert; de nieuwe artikelen 37 en 38
van het koninklijk besluit van 18 oktober
1978 aan de arbeidsrechtbank, die kennis
neemt van het beroep na de klacht die
kandidaten in verband met de voordracht van een andere kandidaat hebben
ingediend, de bevoegdheid toekennen om
uitspraak te doen over de geldigheid van
de betwiste kandidaturen; de omstandigheid dat verweerder Godart over het gemeenrechtelijk beroep beschikt om te
doen beslissen over het geschil zelf, dit
is over de rechtvaardiging van het om
een dringende reden gegeven ontslag,
zonder invloed is op de beoordeling van
de geldigheid van een kandidatuur die
aan de arbeidsrechtbank is voorgelegd
op basis van haar bijzondere bevoegdheid inzake sociale verkiezingen; de omstandigheid dat, op een eventueel gemeenrechtelijk beroep, het door eiseres
gegeven ontslag ongeldig zou worden
verklaard, enkel gezag zou hebben voor
de geldigheid van dit ontslag; de ongeldigheid van het ontslag als dusdanig
zonder invloed zou zijn op de betwisting
over de vraag of, zoals eiseres betoogde,
de kandidatuur van verweerder enkel
was ingediend om het hem gegeven ontslag te dwarsbomen en deze kandidatuur
om die reden onrechtmatig en dus niet
geldig zou zijn; bovendien het instellen
van het gemeenrechtelijk beroep door
verweerder slechts een vermoeden voor·
de rechtbank was; het vonnis, door aldus
bij de mogelijke gronden tot nietigheid
van de kandidatuur geen rekening te
houden met de omstandigheid dat ze
misbruik van recht zou opleveren en
door die kandidatuur derhalve geldig te
verklaren op grond alleen van de bij arti
kel 1, § 4, bbis, van de wet van 10 juni
1952 bepaalde voorwaarden om verkiesbaar te zijn, het algemeen rechtsbeginsel
dat misbruik van recht verbiedt, schendt
alsmede de regel die nietigheid stelt op
rechtshandelingen waarvan de oorzaak
ongeoorloofd of immoreel is (artikelen 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wethoek), en bovendien de omvang miskent
van de beoordelingsbevoegdheid die voor
de arbeidsrechtbank uit de nieuwe artikelen 37 en 38 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 voortvloeit; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis dit alge-
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meen rechtsbeginsel en deze wettelijke
en reglementaire bepalingen schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 38 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, 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 die bepaling de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank om uitspraak te doen over de
geldigheid van de betwiste kandidaturen niet beperkt tot het onderzoek
van de voorwaarden van verkiesba<:rheid, bepaald bij artikel 1, § 4,
b b1s, 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, wanneer het
op basis van voormeld artikel 38
ingesteld beroep, zoals ten deze, is
gegrond op de bewering dat de kandidatuur van een om een dringende
reden ontslagen werknemer aileen
is voorgedragen om zijn ontslag te
dwarsbomen en dat ze derhalve misbruik van recht oplevert, de arbeidsrechtbank de gegrondheid ervan
dient te onderzoeken; dat de omstandigheid dat de om een dringende reden ontslagen werknemer bij
de arbeidsrechtbank een vordering
kan instellen om te horen beslissen
over de geldigheid van de aangevoerde dringende reden zonder invloed is op de bevoegdheid van die
rechtbank, waarbij een beroop op
basis van voormeld artikel 38 aan.hangig is, om te beoordelen ol oo

kandidatuur van die werknemer
eventueel onrechtmatig is;
Overwegende dat het vonnis dat
beslist « dat het tot niets die~t te
onderzoeken of verweerder door
zich kandidaat te stellen, mfsbruik
heeft gemaakt van zijn recht en dat
dit punt enkel kan worden beantwo~rd bij het onderzoek van het geschll zelf » over het al dan niet bestaan . yan een dringende ontslagreden blJ verweerder, en dat bijgevolg
voor recht verklaart dat de kandidatuur van verweerder geldig is en
moet worden gehandhaafd, het algemeen rechtsbeginsel en de wettelijke bepalingen als aangewezen in
dit onderdeel schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede middel 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 Arbeids;echtbank te Charleroi.
5 maart 1984 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Adllocaat :
rnr. De Bruyn.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZING VAN DE
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN BEROEP
TroEN DE BESUSSING VAN DE WUKGEVER
l'l!:TREFFEJIJDE HET ."'..ANTAL '!1ilC!L"i''SCHl': B&D1Un'~V.J OF J~ ~

'l'Dl

Vi'~VOO!it om:t~~~

a;,

- 839 VEILIGHEIDSCOMIES MOETEN WORDEN OPGERICHT - PERSONEN BEVOEGD OM BEROEP IN
TE STELLEN.

Het beroep tegen de beslissing van de
werkgever betreffende het aantal technische bedrijfseenheden of juridische
entiteiten waarvoor ondernemingsraden of veiligheidscomites moeten worden opgericht, kan enkel worden ingesteld door de betrokken werknemers
of door een representatieve organisatie
van de betrokken werknemers of in
haar naam. (Art. 7, K.B. 18 okt. 1978,
gewijzigd bij K.B. 5 nov. 1982.)
(• RUBANERIE BONDUEL> N.V. T. DEMEERE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7071)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 maart 1983 door
de Arbeidsrechtbank te Doornik, afdeling Moeskroen, in laatste aanleg
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 17 van het
Gerechtelijk Wetboek, 7 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, en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis beslist dat het verzoekschrift ingediend door « de heer Alphonse Demeere, federaal secretaris van
de " Syndicats chretiens du Hainaut occidental", vertegenwoordigd door Michel
Bauters, dat ertoe strekt te laten zeggen
dat eiseres twee technische bedrijfseenheden in de zin van de wet van 10 juni
1952 omvatte, ontvankelijk is op grand
van artikel 7 van het in het middel aangewezen koninklijk besluit van 18 oktober 1978,
terwijl, ingevolge artikel 7 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978,
het beroep tegen de beslissing van de
werkgever betreffende het aantal technische bedrijfseenheden waarvoor sodale verkiezingen zullen worden gehouden, enkel kan worden ingesteld door de
werknemers van de onderneming of door
de representatieve werknemersorganisaties en terwijl, naar luid van artikel 17

van het Gerechtelijk Wetboek, een rechtsvordering niet kan worden toegelaten
indien de eiser geen hoedanigheid en
· geen belang heeft om ze in te dienen;
daaruit volgt dat het bestreden vonnis
niet kon beslissen dat de rechtsvordering, nu zij niet is ingesteld door een
werknemer van de onderneming noch
door een representatieve werknemersorganisatie maar door de « federale secretaris van de " Syndicat chretiens du Hainaut occidental" », ontvankelijk was
(schending van aile in het middel aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat, krachtens 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 bij het koninklijk besluit van
5 november 1982, enkel de betrokken werknemers alsook de betrokken representatieve werknemersorganisaties beroep kunnen instellen
tegen de beslissing van de werkgever betreffende onder meer het aantal technische bedrijfseenheden of
juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht of tegen het ontbreken van een beslissing van de werkgever;
Overwegende dat ten deze de vordering door « Alphonse Demeere, federaal secretaris van de " Syndicats
chretiens du Hainaut occidental " »
is ingesteld; dat noch uit het gedingfnleidend exploot noch uit de vaststellingen van het vonnis blijkt dat
de heer Demeere als betrokken
werknemer of in naam van een betrokken representatieve organisatie
is . opgetreden en dat hij derhalve
hoedanigheid en belang had om de
vordering in te dienen;
Dat derhalve het vonnis, dat beslist dat de vordering, ingesteld op
grand van voornoemd artikel 7, ontvankelijk is, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede middel, vernie-
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tigt 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 Bergen.
5 maart 1984 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,.
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.
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DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING
VAN DIENST OP MORELE GROND - KOSTWINNER VAN RET GEZIN - WETTELIJKE VOORWAARDEN DIE MOETEN VERVULD ZIJN V66R
RET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN WAARIN
DE AANVRAAG OM UITSTEL OF VRIJLATING
MOET WORDEN INGEDIEND.

Het verlenen van uitstel of vrijlating van
dienst, onder meer als kostwinner van
zijn vader en moeder of van andere bij
artikel 10 § 1, 1°, van de gecoordineerde dienstplich twetten bedoelde person en, is, onder het voorbehoud van het
bij art. 11, § 1 van dezelfde wetten bepaalde geval, afhankelijk gesteld van
de voorwaarde dat de dienstplichtige
de bij dit art. 10, § 1, 1°, bepaalde voorwaarden reeds vervulde v66r het verstrijken van de termijn waarin de aanvraag om uitstel of vrijlating van
dienst moet worden ingediend (1).
(KALUGINA)
ARREST ( vertalinti)

(A.R. nr. M 356 F)

Gelet op de bestreden beslissing,
op 5 december 1983 door de Hoge
Militieraad gewezen;

------------------1
t1) Cass., 24 april 1974 (A.C., 1974, 921).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10, § 1, 1°, 11, § 1,
12, § 1, 7°, en 17, § 2, van de militiewetten, gecoi:irdineerd op 30 april 1962,
doordat de bestreden beslissing - na
te hebben vastgesteld dat : eiser « zijn
aanvraag regelmatig heeft ingediend op
18 mei 1982 », en zonder te betwisten
dat, zoals eiser in zijn conclusie tot staving van zijn aanvraag om vrijlating van
dienst als kostwinner van zijn moeder,
mevr. Maya Kalugina, betoogde, het totaal belastbaar inkomen van haarzelf en
van de heer Aldophe Peeters bij beslissing van de directeur van de belastingen
is teruggebracht tot een bedrag lager
dan 240.000 frank, en dat eiser een
dienstbetrekking bij een Britse maatschappij heeft aangenomen tegen een
loon van 5.592 pond sterling, wat voor
hem en zijn familie manifest voldoende
is, dat « de heer Adolphe Peeters, die
met (eiser) en diens moeder samenwoonde, zich in Burundi heeft gevestigd, waar
hij zijn woonplaats heeft (zie afschrift
van zijn identiteitskaart, uitgegeven op
20 juli 1981) ... •, dat laatstgenoemde
« wegens de Burundese wisselreglementeringen ... onmogelijk in de behoeften
van mevr. Kalugina kon voorzien, dat de
heer Peeters, door het verlaten van zijn
woonplaats om zich in een land te gaan
vestigen dat het overmaken van inkomsten niet toestaat, in feite (eiser) en
diens moeder heeft verlaten » - de aanvraag verwerpt op grond dat : eiser
« zijn aanvraag regelmatig heeft ingediend op 18 mei 1982; derhalve, als er
zich geen nieuwe feiten voordoen die de
toepassing van artikel 11 verantwoorden,
de vereisten van voormeld artikel op die
datum moeten vervuld zijn; de dienstplichtige voor dat tijdperk geen bedrijfsinkomen aantoont; dat hij derhalve niet
kon worden beschouwd als kostwinner
van zijn moeder, zelfs al blijkt dat Adolphe Peeters haar inderdaad in de loop
van het jaar 1981 heeft verlaten en haar
sindsdien wegens de Burundese wisselreglementering geen geld meer heeft overgemaakt •,
terwijl ingevolge artikel 11, § 1, van de
gecoi:irdineerde militiewetten, « de ingeschrevene die na het verstrijken van de
termijn gesteld voor de indiening van de
aanvragen om uitstel, maar v66r de
beeindiging van zijn werkelijke diensttermijn, ingevolge het overlijden van een
gezinslid, de in§ 1, 1o of 2°, van artikel10
bepaalde voorwaarden vervult, recht
heeft op buitengewoon uitstel waardoor
h1j naar de volgende lichting overgaat;
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wanneer de dienstplichtige wegens zijn
leeftijd geen recht meer heeft op de eerste vijf uitstellen wordt de aanvraag om
buitengewoon uitstel beschouwd als een
aanvraag om vrijlating »; krachtens artikel 17 van dezelfde gecoordineerde wetten met name « wordt gelijkgesteld met
het overleden familielid, bijaldien de uitstelverlening of de vrijlating van dat overlijden afhankelijk is gesteld », hij die ...
« ingevolge familieverlating of langdurige vermissing als voor het gezin verloren
(dient) te worden beschouwd »; derhalve
het feit dat een gezinslid van de dienstplichtige « verloren is voor de familie »
omdat hij ze sedert twee jaar heeft verlaten, een nieuw feit is dat de toepassing
van artikel 11 mogelijk maakt; bij de
aanvraag om uitstel of vrijlating op
grond van de artikelen 11 en 17 op het
ogenblik waarop het gezinslid, in de zin
van die bepaling, voor het gezin is verloren gegaan - dat wil zeggen twee jaar
na de verlating - moet worden beoordeeld of aan de voorwaarden van de aanvraag is voldaan; daaruit volgt dat het
arrest dat, na te hebben vastgesteld dat
« .•. Adolphe Peeters in de loop van het
jaar 1968 inderdaad eisers moeder heeft
verlaten en haar sedertdien wegens de
Burundese wisselreglementering geen
geld meer heeft overgemaakt », en zonder te betwisten dat de identiteitskaart
van Aldolphe Peeters op 20 juli 1981 in
Burundi is uitgegeven, niet kon beslissen
dat « als er zich geen nieuwe feiten voordoen » aan de voorwaarden van artikel 12, § 1, 7°, op de datum van de aanvraag, dat is 18 mei 1982, moet voldaan
zijn (schending van aile in het middel
aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat de bestreden beslissing zegt : « dat de militieraad op
grond van artikel 16, § 6 (lees 6°),
van het koninklijk besluit van
30 april 1962, dat de toepassing van
de militiewetten regelt, terecht heeft
beslist dat de aanvraag ontvankelijk
was ... ; dat verzoeker (thans eiser)
zijn aanvraag op 18 mei 1982 regelmatig heeft ingediend; dat, als er
zich geen nieuwe feiten voordoen
die de toepassing van artikel 11 verantwoorden, de voorwaarden van
voormeld artikel op die datum moeten zijn vervuld; dat de dienstplichtige voor dat tijdperk geen bedrijfsinkomsten aantoont; dat hij derhalve niet als kostwinner van zijn
moeder kan worden beschouwd,
zelfs als blijkt dat Adolphe Peeters
haar inderdaad in de loop van het
jaar 1981 heeft verlaten en haar
sindsdien wegens de Burundese wisselreglementering geen geld meer
heeft overgemaakt »;

Dat de beslissing, die aldus vaststelt dat geen enkele gebeurtenis
vermeld in artikel 11 van de genoemde wetten zich na het verstrijken van de termijn van artikel 16,
6°, van het koninklijk besluit van
30 april 1962 heeft voorgedaan, en
dat op de datum van de aanvraag
aan de voorwaarden gesteld in artikel 10, § 1, 1°, van de gecoordineerde
wetten niet was voldaan, nu eiser
toen geen bedrijfsinkomsten had,
Overwegende dat, ingevolge arti- naar recht is verantwoord;
kel 20, § 5, van de gecoordineerde
militiewetten, het toestaan van een
Dat het middel niet kan worden
uitstel of vrijlating van dienst omdat aangenomen;
de ingeschrevene de kost\vinner is
van vader of moeder of van andere
personen aangewezen in artikel 10,
§ 1, 1°, van de militiewetten, gecoordineerd op 30 april 1962, met uitzondering van het geval dat met name
in artikel 11, § 1, van dezelfde wetOm die redenen, verwerpt het casten is gesteld, afhankelijk is van de satieberoep.
voorwaarde dat eiser aan de vereis1984 - 3• kamer - Voorzitten van genoemd artikel 10, § 1, 1°, ter5 :maart
de h. Delva, afdelingsvoorztiter voldoet v66r het einde van de ter- Verslaggever : de h. Bosly - GeliJklwmijn die voor het indienen van de dende conclus1e van de h. Duchatelet,
aanvraag om uitstel of vrijlating is eerste advocaat-generaal - Advocaat
bepaald;
mr Th1erry Afschnft, Brussel.
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(BIJTTEBIER MI., BIJTTEBIER MA.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
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ARREST

(A.R. nr. 7595)
1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIEBEROEP ZONDER REDEN VAN BESTAAN IN ZOVERRE HET GERICHT IS TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.

2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN GETUIGENVERKLARINGEN.

3° BETICHTING VAN VALSHEID STRAFZAKEN - VERZOEK TOT BETICHTING
VAN VALSHEID, INGEDIEND TOT STAVING
VAN EEN CASSATIEBEROEP- VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING - NIET ONTVANKELIJK
VERZOEK.

1• Door het overlijden van de beklaagde

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1982 op herziening gewezen door het Militair
Gerechtshof;
Gelet op het arrest van het Hof
van 30 september 1980 (4);
Overwegende dat het bestreden
arrest, dat de eisers schuldig verklaart aan overtreding van de artikelen 115 en 117 van het Strafwetboek, met toepassing van artikel
123 ter van het Strafwetboek, eigendom verklaart van de Schatkist een
bedrag van 30 miljoen frank, rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen die hun werkzaamheid heeft opgebracht, en hen solidair veroordeelt
in de kosten; dat het arrest, op civielrechtelijk gebied, de eisers solidair veroordeelt tot het betalen van
200 miljoen frank schadevergoeding
met rente en kosten aan de Belgische Staat, burgerlijke partij;

tijdens het cassatiegeding heeft het
door hem tegen de beslissing op de
strafvordering ingestelde cassatieberoep geen reden van bestaan meer (1).
I. In zoverre de voorziening ge(Art. 20 wet van 17 april 1878.) Het
h.eeft wei nag reden van bestaan in zo- richt is tegen de beslissing op de
verre het gericht is tegen de beslissing strafvordering tegen Michel Bijtteop de rechtsvordering van de burger- bier :
lijke partij (2).
2• De bewijskracht van getuigenverkla-

ringen wordt miskend door de beslissing waarin aan die verklaringen een
uitlegging wordt gegeven die ermee
niet verenigbaar is (3).
3• Het verzoek tot betichting van vals-

heid, ingediend tot staving van een
cassatieberoep, is niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang, wanneer de beslissing waartegen het cassatieberoep is
gericht door het Hof wordt vernietigd.
(1} Cass., 28 feb. 1978 (A.C., 1978, 765} en
19 april 1983, A.R. nr. 7972 (ibid., 1982-83,
nr. 203}.
(2} Cass., 28 feb. 1977 (A.C., 1977, 695).

Overwegende dat blijkens een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen eiser op 26 augustus 1983 is
overleden;
Overwegende dat het overlijden
van de veroordeelde vooraleer het
bestreden arrest in kracht van gewijsde is gegaan de strafvordering
doet vervallen en dat het arrest, in
zoverre het op de strafvordering uitspraak doet, zonder gevolg blijft;
Dat de voorziening geen bestaansreden meer heeft;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen Marcel Bljtte-

(3} Zie Cass., 7 dec. 1982, A.R. nr. 7391

(A.C., 1982-83, nr. 218}.

(4} A.C., 1980-81, nr. 70.
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bier en tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen Marcel Bijttebier en
Michel Bijttebier ;

waren; b) getuigen konden zich niet inbeelden dat Belgen vrijwillig economisch
zouden medewerken met de bezetter, temeer daar hoge winsten uitgesloten waren; dat uit deze algemene veronderstelOver het vierde middel, afgeleid uit de lingen getuigen Pantenius en Sarlay
schending van de artikelen 1319, 1320, afleiden dat beklaagden onmogelijk vrij1322 van het Burgerlijk Wetboek, 71 van willig met de bezetter gecollaboreerd
het Strafwetboek en 97 van de Grand- kunnen hebben; dat deze veronderstellingen en opmerkingen strijdig zijn met de
wet,
van het dossier die bewijzen
doordat het arrest de eisers schuldig elementen
verklaart aan de feiten hun ten laste ge- dat "O.T." voor de uitgevoerde werken
legd onder betichting A (economische hogere prijzen betaalde dan de Belgische
collaboratie) op grond onder meer van de Staat voor wie de beklaagden, v66r de
overwegingen : « dat eerst dient opge- bezetting, hoofdzakelijk werkten; dat dit
merkt te worden dat de getuigen feit trouwens uitdrukkelijk door de beMetzner, Sarlay en Pantenius allen on- klaagden erkend wordt in hun aanvullende conclusies; dat de omstandigheid dat
derdaan waren van de bezettende over- de firma Bijttebier zich niet kon onttrekheid, ruim 40 jaar na de gebeurtenissen ken aan het uitvoeren van de werken
verhoord werden en dat, behalve wat de geenszins bewijst dat de firma de vergetuige Metzner betreft, die in het begin plichting deze werken uit te voeren, niet
van de bezetting en nl. tot maart 1941 in vrijwillig aangegaan heeft; dat de finanBelgie verbleef en een min of meer in- ciele maatregelen getroffen door de
tens kontakt heeft gehad met de be- "O.T." tegen de firma Gebroeders Bijtteklaagden en meer bepaald met de heer bier ingevolge een niet stipte uitvoering
Bijttebier Marcel, de twee andere getui- van de werken evenmin bewijst dat deze
gen Sarlay en Pantenius slechts enkele firma onder dwang gehandeld heeft; dat
zeer oppervlakkige kontakten met de be- de bewering van die Duitse getuigen dat
klaagden hebben gehad; dat uit de ver- " winstbej ag bij de beklaagden volledig
klaringen van de getuige Metzner blijkt uitgesloten is", totaal tegengesproken
dat in zijn " periode " de installaties en wordt door het verslag van de heer deshet personeel van de Belgische bedrij- kundige Liem, waaruit blijkt dat de firven, waaronder de firma naamloze ven- ma gedurende de bezetting minstens
nootschap Gebroeders Bijttebier, op- 34.000.000 frank als winsten gemaakt
geeist werden maar dat zijn opvolgers heeft zonder rekening te houden met
niet meer via opeisingen maar wei via winsten die niet in de boeken opgenoovereenkomsten met de Belgische onder- men werden en dat die winsten, vergelenemers, waaronder de Gebroeders Bijtte- ken met resultaten der vooroorlogse jabier, handelden; dat het Hof niet mag ren, een enorme vermeerdering vertoaannemen dat deze manier van werken, nen »,
te weten onderhandelingen tussen de
"Organisation Todt" en de Belgische firterwijl, eerste onderdeel, getuige
ma's, prijsaanbiedingen en opstellen van Metzner in zijn mondelinge verklaring,
kontrakten, als een vorm van " opeising " onder eed afgelegd voor het Hof te Antzou kunnen beschouwd worden; dat die werpen op 12 december 1979 (aangehaald
zogezegde " opeisingen " in elk geval niet in de aanvullende conclusie van de eials een " onweerstaanbare dwang " kun- sers in cassatie, bladzijde 28, 29, 30) vernen beschouwd worden; dat de " reali- klaarde : « naderhand en na mij werden
teit " van de opeisingen slechts voor de er wei overeenkomsten afgesloten, schrifeerste periode kan aangenomen worden; telijke kontrakten volgens de regels van
dat de twee andere getuigen slechts op- de O.T. In het begin interesseerde ons
pervlakkig in kontakt zijn geweest met vooral het werkvolk en het materiaal,
beklaagden en de projecten waarin (de naderhand, wanneer er een manier van
eisers) betrokken waren noch de graad werken en een systeem in gang was,
van bereidwilligheid kunnen bepalen heeft men rechtstreeks met de firma onwaarmee ze samenwerkten; dat hun re- derhandeld en kontrakten gemaakt », op
denering de volgende blijkt te zijn : a) de de vraag « na uw periode de schriftelijke
condities waaraan de Belgische firma's kontrakten die werden gesloten, gebeurdienden te voldoen om voor de bezetter, den die vrijwillig of onder dwang ? » anten meer bepaald de "O.T. ", infrastruk- woordde : « Volgens mij onder dwang »,
tuurprojecten van die aard waren dat ho- en terwijl het arrest, door enkel aan te
ge of redelijke winstmarges uitgesloten stippen dat getuige Metzner verklaarde

- 844 dat ~ zijn opvolgers niet meer via opeisingen maar wei via overeenkomsten
met de Belgische ondernemers, waaronder de Gebroeders Bijttebier, handelden » en door niet te vermelden dat valgens getuige Metzner deze schriftelijke
kontrakten die werden gesloten « onder
dwang » gebeurden, en het getuigenis
van getuigenis van getuige Metzner te
interpreteren also£ deze getuige verklaard zou hebben dat eisers vrije overeenkomsten hadden afgesloten, aan deze
get1.1igenis een interpretatie geeft die onverenigbaar is met de zin, de draagwijdte en de bewoordingen ervan, derhalve
de bewijskracht toekomende aan deze
getuigenis miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, getuige Sarlay in zijn
mondelinge verklaring onder eed op de
openbare terechtzitting van het Hof van
Beroep te Antwerpen op woensdag 12 december 1979 (gedeeltelijk aangehaald in
de aanvullende conclusie van de eisers
in cassatie, bladzijde 32 en 33) verklaarde : « zekere dag kwam Michel Bijttebier
in mijn bureau, begin maart 1942, en
heeft me alsdan gevraagd zijn machines
terug te geven. In kon dat niet omdat de
machines verspreid waren in verschillend bouwwerven. Hij vroeg ook een
schadeloosstelling. Dit was ook niet mogelijk omdat die machines niet konden
gei:dentificeerd worden (...) Die machines
konden ook niet teruggegeven worden
omdat ze voor andere doeleinden moesten dienen. Of de contracten vrijwillig of
niet ondertekend werden, antwoord ik
dat Bijttebier niet anders kon omdat hij
zijn machines niet kon terugkrijgen (...).
De contracten werden volgens mij ondertekend onder dwang, gesanctioneerd
door het verlies van zelfbestaan en gevaar voor deportatie van zijn werknemers ( ...) » en op de vraag « heeft Bijttebier zijn materiaal of zijn personeel
uitgebreid ? » antwoordde : « Neen. Ik
heb Bijttebier eenmaal ontvangen in
maart 1942 en nadien nog verschillende
malen gezien, maar ik weet niet meer in
welke omstandigheden (... ). De firma
Bijttebier heeft niet vrijwillig medegewerkt met de O.T. Ik heb U reeds gezegd
welke gevaren eraan verbonden waren
( ..".). Ik herinner mij niet dat Bijttebier
werken heeft uitgevoerd op het vliegveld
te Ursel, dat was v66r mijn tijd; wei
heeft hij bunkers uitgevoerd te De Pan-.
ne, in het Noorden van Frankrijk, nabij
Boulogne, en tussen Oostende en De

Panne, rond Roeselare, Knokke, Tourcoing (...). Bijttebier heeft ook de ontginning van bossen uitgevoerd op bevel van
Berlijn. (...) Al die opgesomde werken
werden onder dwang uitgevoerd. Volgens
mij was er geen mogelijkheid van verzet », terwijl het arrest aan getuige Sarlay ten eerste toeschrijft « dat (hij)
slechts oppervlakkig in kontakt is geweest met beklaagden en de projecten
waarin de beklaagden betrokken waren
noch de graad van bereidwilligheid (kan)
bepalen waarmee ze samenwerkten », en
terwijl uit de voorgaande aanhaling van
het getuigenis duidelijk blijkt dat getuige Sarlay in maart 1942 en ook nadien
nog verscheidene malen in kontakt was
met beklaagden, en dat getuige Sarlay
.een nauwkeurige opsommig geeft van
·werken die door beklaagden werden uitgevoerd, en terwijl het arrest aan getuige Sarlay ten tweede toeschrijft dat hij
zou beweerd hebben dat beklaagden onmogelljk met de bezetter vrijwillig gecollaboreerd kunnen hebben » en dat deze
bewering door getuige Sarlay afgeleid
werd uit de algemene veronderstelling
dat de condities (... ) van die aard waren
dat hoge of redelijke winstmarges uitgesloten waren en dat getuige zich niet
kon inbeelden dat Belgen vrijwillig economisch zouden medewerken met de bezetter, en terwijl getuige Sarlay niet aileen verklaarde dat volgens hem geen
·grate winsten mogelijk waren, maar
ook : « de kontrakten werden volgens
mij ondertekend onder dwang, gesanctioneerd door het verlies van zelfbestaan
en gevaar voor deportatie van zijn werknemers (... ). De firma Bijttebier heeft
niet vrijwillig meegewerkt met de O.T.
Ik heb U reeds gezegd welke gevaren eraan verbonden waren en al die opgesomde werken werden onder dwang uitgevoerd. Volgens mij was er geen mogelijkheid van verzet », en terwijl getuige
Sarlay derhalve de dwang geenszins
steunt op een beweerde onmogelijkheid
om winst te maken of ondenkbaarheid
dat Belgen vrijwillig economisch zouden
medewerken, maar wel op de sancties
die aan de niet-uitvoering waren verbonden, zodat het arrest, door het getuigenis
van getuige Sarlay in de hierboven onder ten eerste en ten tweede aangehaalde zin, die onverenigbaar is met de zin,
de draagwijdte en de bewoordingen ervan, te interpreteren, miskenning inhoudt van de eraan toekomende bewijskracht (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek);
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845 vierde onderdeel, getuige Pantenius in onder meer laat steunen op de verzijn mondelinge verklaring op de zitting klaringen afgelegd tijdens de tevan 12 december 1979 van het Hof van rechtzitting van het Hof van Beroep
Beroep te Antwerpen verklaarde « In augustus 1942 was ik te Loppem bij de O.T. te Antwerpen, op 12 december 1979,
Oberbauleitung. Ik was Ieider van de door de getuigen Metzner, Sarlay en
technische afdeling. Ik was gelast met Pantenius;
het opstellen onder andere van "Vertragen" met aannemers, Belgische, Duitse,
Franse en Nederlandse. Er was geen
mogelijkheid zich te verzetten vanwege
de aannemer, het was het enig middel
om hun personeel en zichzelf te redden
( ...) Volgens mij is het uitgesloten dat er
winstbejag zou bestaan, ik kan mij wel
voorstellen dat men in 1946 zo redeneerde, maar dat is onzin, dit namelijk betreffende het feit dat Bijttebier vrijwillig
zou medegewerkt hebben » en terwijl het
arrest daarentegen aan deze getuige toeschrijft dat hij zou beweerd hebben dat
« beklaagden onmogelijk vrijwillig met
de bezetter gecollaboreerd kunnen hebben », en dat hij dit afleidde uit de algemene veronderstellingen dat de « condities (...) van die aard waren dat hoge of
redelijke winstmarges uitgesloten waren » en dat « getuige zich niet (kon) inbeelden dat Belgen vrijwillig economisch
zouden medewerken met de bezetter »,
en terwijl, uit de voorgaande aanhaling
van het getuigenis van Pantenius, blijkt
dat getuige de onmogelijkheid zich te
onttrekken, steunt op de overweging dat
het het enig middel was voor beklaagden
om zichzelf en hun personeel te redden
en geenszins op de door het arrest beweerde algemene veronderstellingen, zodat het arrest door aan de getuigenis
van de heer Pantenius van 12 december
1979 een interpretatie te geven die onverenigbaar is met de zin, de inhoud en
de draagwijdte ervan, miskenning inhoudt van de eraan toekomende bewijskracht (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek);

Wat betreft het eerste, derde en
vierde onderdeel :
Overwegende dat het Militair Gerechtshof oordeelt dat, wat betreft
een aantal werken die het opsomt
en die door de naamloze vennootschap Gebroeders Bijttebier werden
uitgevoerd, niet kan worden aangenomen dat er opeising door de bezetter bestond en dat eiser niet gerechtvaardigd is door zedelijke overmacht; dat het arrest die beslissing

Overwegende dat getuige Metzner, nate hebben uiteengezet dat de
onderneming van Bijttebier met
haar personeel en machines was opgeeist en te hebben beschreven in
welke omstandigheden dit is geschied, onder meer nog verklaarde :
« Naderhand en na mij werden er
wel
overeenkomsten
gesloten,
schriftelijke contracten volgens de
regels van de O.T. In het begin interesseerde ons vooral het werkvolk
en het materiaal, naderhand, wanneer er een manier van werken en
een systeem in gang was, heeft men
rechtstreeks met de firma onderhandeld en contracten gemaakt »; dat
de getuige, op interpellatie, daaraan
toevoegde dat die contracten, volgens hem, niet vrijwillig maar onder
dwang werden afgesloten;
Overwegende dat het arrest, zonder de verklaring van getuige
Metzner in haar geheel of in sommige van haar onderdelen als niet geloofwaardig te verwerpen, zegt dat
« ... uit de verklaringen van de getuige Metzner blijkt dat in zijn " periode " de installaties en het personeel
van de Belgische bedrijven, waaronder de firma naamloze vennootschap Gebroeders Bijttebier, opgeeist werden, maar dat zijn opvolgers
niet meer via opeisingen maar wel
via overeenkomsten met Belgische
ondernemers, waaronder de Gebroeders Bijttebier, handelden »; dat het
arrest uit dat gedeelte van de
verklaring van die getuige, doch
zonder ervan gewag te maken dat
hij daaraan heeft toegevoegd dat die
contracten volgens hem onder
dwang werden afgesloten, de gevolgtrekking afleidt dat deze manier
van werken niet « als een vorm van
" opeising " zou kunnen beschouwd
worden » en « dat die zogezegde
" opeisingen " in elk geval niet als
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een " onweerstaanbare dwang " kun-. geeft die ermee onverenigbaar zijn
nen beschouwd worden »;
en derhalve de bewijskracht ervan
Overwegende dat de getuige Sar- miskent;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
lay niet heeft verklaard dat hij
« zich niet (kon) inbeelden dat BelII. Wat het vezoek van de eisers
gen vrijwillig economisch zouden
medewerken met de bezetter, te tot betichting van valsheid betreft :
meer daar hoge winsten uitgesloten
Overwegende dat, gelet op de
waren »; dat hij wel verklaarde :
hierna uit te spreken vernietiging
<< Ik weet aileen in het algemeen dat
van het bestreden arrest, het verde ondernemingen werkten onder zoek van de eisers tot betichting wedwang en volgens mij geen grote gens valsheid geen belang meer verwinsten konden verwezenlijken, om- toont;
dat de O.T.-contracten het niet toelieten »; dat hij uit zijn veronderstelling dat (volgens hem) geen grote
winsten konden worden verwezenlijkt omdat de O.T.-contracten het
niet toelieten, geen enkele geOm die redenen, ongeacht de anvolgtrekking afleidt, meer bepaald dere onderdelen van het vierde midniet de gevolgtrekking dat daar- del en de overige middelen die niet
om eiser << onmogelijk vrijwillig tot ruimere cassatie of tot cassatie
met de bezetter gecollaboreerd (kan) zonder verwijzing kunnen leiden,
hebben »; dat voor het overige de ge- zegt voor recht dat het bestreden artuige Sarlay enkel datgene heeft rest zonder gevolg zal blijven ·met
verklaard wat in het derde onder- betrekking tot de veroordeling van
dee! van het middel is weergegeven; Michel Bijttebier op de strafvordeOverwegende dat de getuige Pan- ring; vernietigt het bestreden arrest
tenius niet heeft verklaard dat : de voor het overige; laat de kosten ten
condities waaraan de Belgische fir- laste van de Staat; beveelt dat van
ma's dienden te voldoen voor de be- dit arrest melding zal worden gezetter, en meer bepaald de O.T., in- maakt op de kant van het gedeeltefrastructuurprojecten van die aard lijk vernietigde arrest; verwijst de
waren dat hoge of redelijke winst- aldus beperkte zaak naar het Milimarges uitgesloten waren en dat hij tair Gerechtshof, anders samengezich niet kan inbeelden dat Belgen steld.
vrijwillig economisch zouden mede6 maart 1984 - 2" kamer - Voorzitwerken met de bezetter, temeer ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
daar hoge winsten uitgesloten wa- - Verslaggever : de h. D'Haenens - Geren; dat deze getuige enkel datgene lijkluidende conclusie van de h. Deverklaarde wat in het vierde onder- clercq, advocaat-generaal - Advocaat :
dee! van het middel is weergegeven; mr. L. De Gryse.
Overwegende dat het arrest, nu
het enerzijds het getuigenis van
Metzner interpreteert aileen op
grond van een zinsnede die werd
losgemaakt uit de andersluidende Nr. 378
context waarin zij voorkomt, anderzijds aan de getuigen Sarlay en
2" KAMER - 6 maart 1984
Pantenius veronderstellingen toeschrijft die noch in hun verklaringen voorkomen, noch uit de context 1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN
ervan kunnen worden afgeleid, aan
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - HOGER
de verklaringen van die getuigen
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- DEeen betekenis en een draagwijdte
VOLUTIEVE WERKING.

2° STRAFVORDERING _
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UITSTEL VAN

DE UITSPRAAK - WET VAN 3 JULI 1969
(W.B.T.W.), ART. 74 - DRAAGWIJDTE.

(RICCARDI T. BELGISCHE STAAT NANCIEN)

MIN. V. FI-

(A.R. nr. 8045)
6 maart 1984 - 2" kamer - Voorzit3° BELASTING OVER DE TOEGEter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
VOEGDE WAARDE STRAFVORDE- Verslaggever : de h. De Peuter - G'eRING- UITSTEL VAN DE UITSPRAAK- WET
Jijkluidende conclusie van de h. DeVAN 3 JULI 1969 (W.B.T.W.), ART. 74 - DRAAGclercq, advocaat-generaal - Advocaat :
WIJDTE.
mr. H. Vandenbergh, Hasselt.

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE OP
DE STRAFVORDERING, DOOR EEN VONNIS
MET KRACHT VAN GEWIJSDE - ALLEEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AANHANGIG
GEMAAKT BIJ DE APPELRECHTER - GEZAG
VAN GEWIJSDE T.A.V. DE STRAFVORDERINGBEGRIP.

'Nr. 379
2" KAMER _ 6 maart 1984

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 1• Op het enkele hager beroep van de

'burgerlfjke partij tegen een vonnis
waarbij de beklaagde tot schadevergoeding jegens die partij wordt veroordeeld, kan de appelrechter de burgerJijke rechtsvordering niet onontvankelijk of in beginsel ongegrond verklaren
(1). (Artt. 202 en 203 Sv.)

2" en 3" Art. 74, tweede lid, W.B.T. W.,

krachtens hetwelk de strafrechter de
uitspraak op de strafvordering kan
uitstellen, is niet toepasselijk wanneer bij de rechter, die vroeger uitspraak heeft gedaan op de strafvordering, aileen nog de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is.

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - OVERTREDING VAN WETTEN EN VERORDENINGEN
INZAKE AANGELEGENHEDEN DIE BEHOREN
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGERECHTEN - UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING WEGENS DIE OVERTREDINGEN VERVOLGINGEN VOOR DE POLITIERECHTBANK EN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
IN DE REGEL UITGEOEFEND DOOR DE LEDEN
VAN HET ARBEIDSAUD!TORAAT.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - OVERTREDING VAN WETTEN EN VERORDENINGEN INZAKE AANGELEGENHEDEN DIE BEHOREN
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGERECHTEN - VERVOLGINGEN WEGENS DIE
OVERTREDINGEN IN DE REGEL VOOR DE POLITIERECHTBANK EN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK UITGEOEFEND DOOR DE LEDEN
VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT.

4" Wanneer noch de bek]aagde noch het 3° ARBEID -

openbaar ministerie enig rechtsmidde]
hebben aangewend tegen een veroordeJing op de strafvordering en deze in
kracht van gewijsde is gegaan, kan de
appeJrechter, bij wie aJleen de bUI'gerJijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt, de Schuld van de bekJaagde
niet meer ter sprake brengen (2).
(1} Zie Cass., 20 april 1983, A.R. nr. 2812
(A.C., 1982-83, nr. 456).
(2} Zie Cass., 1 dec. 1970 (A.C., 1971, 323) en
28 april 1981 (ibid., 1980-81, nr. 489}.

ALGEMEEN REGLEMENT OP
DE ARBEIDSBESCHERMING OF BESLISSINGEN
EN BESLUITEN TER UITVOERING VAN DAT REGLEMENT STRAFVORDERING WEGENS
OVERTREDING VAN DIE REGLEMENTERING UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING ALLEEN DOOR DE LEDEN VAN HET ARBEIDSAVDITORAAT ALS DE BEKLAAGDE EEN WERKGEVER IS.

4° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN - ALGEMEEN REGLEMENT OP DE
ARBEIDSBESCHERM!NG OF BESLISSINGEN EN
BESLUITEN TER UITVOERING VAN DAT ALGEMEEN REGLEMENT - STRAFVORDERING WE-
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GENS OVERTREDING VAN DIE REGLEMENTERING - UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING ALLEEN DOOR DE LEDEN VAN HET
ARBEIDSAUDITORAAT ALS DE BEKLAAGDE
EEN WERKGEVER IS.

5° STRAFVORDERING -

OVERTREDING
VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT OP DE
ARBEIDSBESCHERMING OF VAN DE BESLISSINGEN EN BESLUITEN TER UITVOERING VAN
DIE REGLEMENTERING- UITOEFENING VAN
DE STRAFVORDERING ALLEEN DOOR DE LEDEN VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT ALS DE
BEKLAAGDE EEN WERKGEVER IS.

1°

en 2° Luidens art. 155 Ger.W: zijn, in
de regel, enkel de ]eden van het arbeidsauditoraat bevoegd om voor de
politierechtbank de strafvordering uit
te oefenen wegens overtreding inzake
aangelegenheden die behoJ'en tot de
bevoegdheid van de arbeidsgerecl1ten
(1).

en 5° De strafvordering wegens overtreding van de bepalingen Algemeen
Reglement Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij Regentsbesluiten 11 feb.
1946 en 29 sept. 1947, of van de beslissingen en besluiten ter uitvoering van
dat algemeen reglement, kan door de
]eden van het arbeidsauditoraat enkel
worden uitgeoefend als de beklaagde
een werkgever is (2). (Artt. 155, eerste
lid, en 583 Ger.W.; artt. 1, 23°, 4, 5 en
19 Wet Administratieve Geldboeten
30 juni 1971.) Wanneer de overtreding
wordt begaan door een vennootschap
die de werkgeefster is, dan wordt de
strafvordering door de ]eden van het
arbeidsauditoraat ingesteld tegen de
natuurlijke personen die in naam van
de vennootschap worden vervolgd (3).

3°, 4o

(SCHRYVERS, • TERRA COTTA • N.V.; GEMEENTE
BRECHT T. SCHRYVERS, • TERRA COTTA • N.V.)

Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het arrest
Schryvers op de strafvordering veroordeelt tot een geldboete om te
Brecht en te Westmalle, van 8 maart
1977 tot 15 april 1981, « bij inbreuk
op de artikelen 1, 17 bis, 19 en 849
van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de Regentsbesluiten van
11 februari 1946 en van 27 september 1947, bestraft door de artikels 1,
2, 4, 5 en 6 van de wet van 5 mei
1888, gewijzigd door de wet van
22 juli 1974 op de giftige afval, betrekkelijk het toezicht over de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke
inrichtingen en nopens de bewaking
der stoomtuigen en stoomketels,
werkgever zijnde, zijn lasthebber of
aangestelde, zonder vergunning van
de overheid die krachtens artikel 2
van voormeld Algemeen Reglement
bevoegd is daarover te beslissen, de
exploitatie te hebben voortgezet, te
hebben veranderd of verplaatst van
een fabriek, werkhuis, werkplaats,
magazijn, opslagplaats, openluchtgroef, machine, toestel enz., te weten van : namelijk verschillende opslagplaatsen van afval van aard om
het leefmilieu te verontreinigen of
gevaar inhoudend voor brand of vergiftiging, waarvan het bestaan, het
in bedrijf nemen of in werking stellen gevaarlijk, ongezond of hinderlijk kan zijn, en die het voorwerp
uitmaakt van hoofdstuk II, A of B,
van titel I van voormeld Algemeen
Reglement »;

Dat het arrest verder de naamloze
vennootschap Terra Cotta burgerlijk
(A.R. nr. 8147)
aansprakelijk verklaart voor de veroordelingen tot de boete en kosten,
lastens
Schryvers,
HET HOF; - Gelet op het bestre- uitgesproken
den arrest, op 27 april 1983 door het haar aangestelde; dat het, op burgerlijk gebied, de civielrechtelijke
vordering van de gemeente Brecht,
(1) en (2) Cass., 22 mei 1979 (A.C., 1978-79, gericht tegen
Schryvers en de
1103).
naamloze vennootschap Terra Cotta,
(3) Zie Cass., 11 mei 1982, A.R. nr. 7139 ontvankelijk doch ongegrond ver(A.C., 1981-82, nr. 535).
klaart;
ARREST
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I. Op de voorziening van Schryvers en de naamloze vennootschap
Terra Cotta :

Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beschikkingen van het arrest op strafrechtelijk
gebied;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 155, eerste lid, 583
van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 23", 4, 5
van de wet van 30 juni 1971 op de administratieve geldboeten, 1, 2, 17 bis, 19 en
849 van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming (Regentsbesluiten van 11 februari 1946 en 27 september
1947), 1, 2, 4, 5 en 6 van de wet van
5 mei 1888, als gewijzigd door de wet
van 22 juli 197 4, 182, 202, 217, 224 en 238
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest beslist ten aanzien
van de rechtspleging en met betrekking
tot de bevoegdheid van de arbeidsauditeur dat de uitoefening van de strafvordering ten deze behoort tot de bevoegdheid van de !eden van het arbeidsauditoraat en het auditoraat-generaal en deze
beslissing verantwoordt op de motieven
dat « •.. tijdens de periode voorzien in de
tenlastelegging de naamloze vennootschap Terra Cotta gelijktijdig en in onderling verband de uitbating waarnam
en van de graverij en van de opslagplaats van afvalstoffen ... dat tijdens deze periode de naamloze vennootschap
Terra Cotta verschillende werknemers in
dienst had, waaronder beklaagde Schryvers ... (...) ... dat, ongeacht de taakverdeling tussen de werknemers in de voormelde uitbating, het ten deze volstaat
vast te stellen dat de naamloze vennootschap Terra Cotta de hoedanigheid van
werkgeefster bezat ... »,
terwijl de !eden van het arbeidsauditoraat en het auditoraat-generaal enkel en
uitsluitend bevoegd zijn om de strafvordering voor de correctionele rechtbank
uit te oefenen uit hoofde van inbreuken
op de voorschriften van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming,
wanneer de strafvordering wordt ten laste gelegd van een persoon die de hoedanigheid van een werkgever heeft doch
niet wanneer een dergelijke inbreuk
wordt ten laste gelegd aan een persoon
die de hoedanigheid van werkgever niet
heeft; de enkele vaststelling dat de
naamloze vennootschap Terra Cotta tijdens de periode voorzien in de tenlastelegging verschillende werknemers in
dienst had en derhalve de hoedanigheid

van werkgeefster bezat de beslissing van
het arrest dat de uitoefening van de
str.afvordering behoort tot de bevoegdheid van de !eden van het arbeidsauditoraat en het auditoraat-generaal verantwoordt, nu : 1" het arrest van de natuurlijke persoon Karel Schryvers aan wie
de inbreuken op de voorschriften van
het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming worden ten laste gelegd, :vast~telt dat hij tijdens de periode
voorz1en m de tenlastelegging werknemer was en geen werkgever, en 2" de
morele persoon van de naamloze vennootschap Terra Cotta, waarvan het arrest de hoedanigheid van werkgeefster
vaststelt, niet vervolgd werd als strafrechtelijk aansprakelijke persoon beklaagd van de inbreuken op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming doch enkel als burgerlijk
aansprakelijk partij voor Karel Schryvers, haar werknemer en aangestelde
(schending van alle hoven aangehaalde
wetsbepalingen) :

Overwegende dat, luidens artikel 155 van het Gerechtelijk Wethoek, de strafvordering wegens een
overtreding van de wetten en verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de
bevoegdheid van de arbeidsgerechten, voor de politierechtbanken en
voor de rechtbanken van eerste aanleg uitgeoefend wordt door de leden
van het arbeidsauditoraat en voor
de hoven van beroep door de leden
van het arbeidsauditoraat-generaal;
Overwegende dat de aangelegenheden die tot de bevoegdheid behoren van de arbeidsrechtbanken bepaald worden in de artikelen 578 tot
583 van het Gerechtelijk Wetboek,
h~~tst~enoemd artikel als vervangen
blJ art1kel 19 van de wet van 30 juni
1971 op de administratieve geldboeten, toepasselijk in geval van overtreding van sommige sociale wetten;
Overwegende dat het arrest artikel 583 van het Gerechtelijk Wetboek aanwijst als zijnde de wetsbepaling uit kracht waarvan de behandelde aangelegenheid, die een vervolging is wegens een overtreding
van de bepalingen van titel I van
het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming, tot de bevoegd-
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heid van de arbeidsrechtbank behoort; dat deze bevoegdheid ten deze inderdaad aileen kan voortvloeien uit artikel 583, tweede zinsnede,
van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk de arbeidsrechtbank
kennis neemt van de toepassing van
de administratieve sancties bepaald
bij de wet betreffende de administratieve geldboeten, toepasselijk in
geval van inbreuk op sommige sociale wetten;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 4 en 5 van de wet van
30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten, de arbeidsauditeur de strafvordering uitoefent ten
laste van de in artikel 1 van dezeHde wet vermelde personen wegens
de overtredingen in hetzelfde artikel
opgesomd;
Overwegende dat uit artikel 1, 23°,
van dezelfde wet blijkt dat de werkgever die ervan verdacht wordt zich
schuldig te hebben gemaakt aan
overtreding van de bepalingen van
het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming,
goedgekeurd
bij de besluiten van de Regent van
11 februari 1946 en 27 september
1947, of van de beslissingen en besluiten genomen ter uitvoering van
dit reglement, een administratieve
geldboete kan oplopen;
Overwegende dat hieruit volgt
dat, wanneer de strafvordering aileen betrekking heeft op zodanige
overtreding ten laste gelegd van een
werkgever, enkel de !eden van het
openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten bevoegd zijn om ze uit te
oefenen, terwijl, wanneer de strafvordering betrekking heeft op zodanige overtreding ten laste gelegd
van een persoon die de hoedanigheid van werkgever niet bezit, de leden van het openbaar ministerie bij
de arbeidsgerechten die bevoegdheid niet bezitten;
Overwegende dat derhalve de leden van het openbaar ministerie bij
de arbeidsgerechten ook bevoegd
zijn om de strafvordering uit te oefenen, wanneer de overtreding ten
laste gelegd wordt van een vennoot-

schap-werkgeefster, in welk geval
de strafvordering vervolgd wordt tegen degene die voor de vennootschap strafrechtelijk aansprakelijk
is; dat de hoedanigheid van werknemer op zichzelf aansprakelijkheid
voor de vennootschap niet uitsluit;
Overwegende dat ten deze blijkt
dat het arrest, al schrijft het aan eiser de hoedanigheid van werknemer
toe, niet oordeelt dat het gaat om
een misdrijf door een werknemer in
die hoedanigheid gepleegd; dat het
integendeel oordeelt dat het misdrijf
werd gepleegd door eiseres, handelend door eiser; dat niet aileen eiser
werd vervolgd als zijnde « werkgever, zijn lasthebber of aangestelde »
en eiseres gedaagd als zijnde burgerlijk aansprakelijk voor haar << bestuurder of beheerder », maar daarenboven in de overwegingen van
het arrest bij herhaling wordt onderlijnd dat de ge'incrimineerde feiten daden zijn van eiseres; dat onder meer wordt overwogen dat eiseres « gelijktijdig en in onderling
verband de uitbating waarnam en
van de graverij en van de opslagplaats van afvalstoffen », dat zij « de
hoedanigheid van werkgeefster bezat », << zonder vergunning meerdere
afvalstoffen heeft laten terechtkomen in verschillende putten van
haar graverij ... », « in feite een
nieuwe handelsuitbating was geworden door in hoofdzaak in haar graverij voortdurend in grote hoeveelheden afvalstoffen te laten storten
door derden ... » en « ingevolge overeenkomst met derden op de door
haar geexploiteerde opslagplaatsen
... afvalstoffen heeft nagelaten » en
dat de voorgehouden opvulverplichting « in geen geval voor de naamloze vennootschap Terra Cotta een
ontheffing medebrengt van de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming »;
Overwegende dat het arrest zodoende zijn beslissing nopens de
bevoegdheid van de arbeidsauditeur
wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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II. Op de voorziening van de gemeente Brecht :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke partij, geen middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt Schryvers en de naamloze vennootschap
Terra Cotta enerzijds en de gemeente Brecht anderzijds in de kosten
van hun respectieve voorziening.
6 maart 1984 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. J. Dassesse.

Nr. 380

z•

KAMER -

(HAUSTRAETE)
ARREST

(A.R. nr. 8335)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 21 maart 1983 en
8 september 1983 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest van
21 maart 1983, alvorens ten gronde
uitspraak te doen, een deskundigenonderzoek beveelt; dat het arrest
van 8 september 1983 eiser tot een
enkele straf, namelijk een gevangenisstraf van twee maanden, met uitstel voor een termijn van drie jaar,
en een geldboete van 100 frank veroordeelt wegens de samengevoegde
telastleggingen A 1 tot en met 4, 7
tot en met 27 en 29 tot en met 37
(valsheden in geschrifte en gebruik
van valse stukken) en B (oplichtingen); dat het op civielrechtelijk gebied eiser veroordeelt tot betaling
van schadevergoeding aan de verweerders;

6 maart 1984

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL- Grondwet, 66, 67, 193, 196, 197, 213, 214
SE STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIF- en 496 van het Strafwetboek, alsmede
TE - MEDEDADER - BEGRIP.
van het algemeen rechtsbeginsel van de
rechten van de verdediging,
doordat het hof van beroep in het aan2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN
- VALSHEID IN GESCHRIFTE- MEDEDADER gevochten arrest van 8 september 1983
eiser als dader van de valsheden in ge- BEGRIP.
schrifte schuldig verklaart, vermeld in de
1° en 2o Wanneer de rechter vaststelt dat telastleggingen onder A, met uitzondede waarheid is verdraaid doordat in ring van de feiten 5, 6 en 28, en hieruit
een geschrift « op onmiddellijke onder- afleidt dat eiser ook met bedrieglijk oprichtingen van de beklaagde » wijzigin- zet gebruik gemaakt heeft van de valse
gen zijn aangebracht door een derde stukken en daarenboven schuldig is aan
« die als een instrument in zijn han- de oplichting bedoeld in telastlegging B,
den is opgetreden », verantwoordt hij op de grond dat telkens de in bedoelde
wettelijk zijn beslissing dat de be- telastleggingen vermelde stukken " minklaagde heeft deelgenomen aan de uit- stens op onderrichting » van eiser wervoering van de valsheid in geschrifte, den vervalst en de derde « als instruin de zin van art. 66, tweede lid, Sw. ment in zijn handen » is opgetreden,
terwijl, eerste onderdeel, eiser slechts
(1).
als dader en geenszins als medeplichtige
van de feiten vermeld in de telastleggingen werd vervolgd, en, luidens artikel 67,
(1) Zie Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 514); eerste lid, van het Strafwetboek, zij die
28 mei en 25 juni 1980 (ibid., 1979-80, nrs. 607 onderrichtingen hebben gegeven om de
en 675).
misdaad of het wanbedrijf te plegen,

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

-

852 -

slechts als medeplichtigen en niet als daders kunnen worden gestraft, zodat, door
eiser als dader van de hem ten laste gelegde wanbedrijven te veroordelen, zonder de vervulling van de wettelijke voorwaarden daartoe, overeenkomstig artikel 66 van het Strafwetboek, vast te
stellen en hieruit af te leiden dat eiser
ook met bedrieglijk opzet gebruik heeft
gemaakt van de valse stukken en de burgerlijke partijen heeft opgelicht, het hof
van beroep zijn beslissing niet enkel niet
regelmatig
met
redenen
omkleedt
(schending van artikel 97 van de Grandwet), doch tevens niet wettelijk verantwoordt (schending van alle andere in het
middel aangeduide wetsbepalingen);
tweede onderdeel, in de mate dat het
hof van beroep, met betrekking tot de
bewezen verklaarde telastleggingen in
het ongewisse laat of de stukken eigenhandig door eiser zouden zijn vervalst,
dan wei « minstens op zijn onderrichtingen », niet kan uitgemaakt worden of eiser als rechtstreekse uitvoerder van de
valsheden, dan wei als medeplichtige,
hoedanigheid waarin hij niet werd vervolgd, werd veroordeeld, zodat het arrest
van 8 september 1983 in die mate door
dubbelzinnigheid in de redengeving is
aangetast en derhalve niet regelmatig is
gemotiveerd (schending van artikel 97
van de Grondwet);
derde onderdeel, eiser niet de gelegenheid kreeg zich te verdedigen tegen de
telastlegging dat de bedoelde stukken
« op zijn onderrichtingen » werden vervalst en tegen de op die grond tegen
hem' uitgesproken veroordeling als « da-:
der » van de ten laste gelegde wanbedrijven, zodat aldus eisers rechten van de
verdediging werden miskend :

in geschrifte rechtstreeks heeft meegewerkt en mitsdien als dader ervan
moet worden gestraft;
Overwegende dat de appelrechters, uit de vaststellingen dat de wijzigingen << op zijn onmiddellijke onderrichtingen door een derde zijn
gebeurd » en dat << die derde als een
instrument in zijn handen is opgetreden », wettig hebben kunnen afleiden dat eiser op een wijze, bepaald bij artikel 66, tweede lid, van
het Strafwetboek, als dader wetens
aan de uitvoering van de misdrijven
van valsheid in geschrifte heeft
deelgenomen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat, wat de strafvordering betreft, 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.
6 maart 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Bii.tzler en Houtekier.

Overwegende dat het arrest releveert : << of de beklaagde nu zelf die
rekeningen gewijzigd heeft, kan niet
uitgemaakt worden; zij zijn echter
op zijn onmiddellijke onderrichtingen gebeurd door een derde die als Nr. 381
instrument in zijn handen is opgetreden, zodat de beklaagde wel als
2• KAMER - 6 maart 1984
dader dient aangezien te worden als
uitvoerder van het ;misdrijf »;
Overwegende dat het arrest met VEROORDELING MET UITSTEL EN
die redengeving duidelijk en ondubOPSCHORTING VAN DE VEROORbelzinnig te kennen geeft dat eiser
DELING - VEROORDELING MET UITSTEL
in de zin van artikel 66, tweede lid,
- UITSTEL VAN RECHTSWEGE HERROEPEN
van het Strafwetboek, aan de uitvoeDOORDAT DE VEROORDEELDE EEN ANDER
ring van de misdrijven van valsheid
MISDRIJF HEEIT GEPLEEGD
HERROEPING
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VAN HET UITSTEL DOOR DE RECHTER, MET
STRAFOPLEGGING TER ZAKE VAN DEZELFDE
FElTEN EN ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ONWETTIGE VEROORDELING.

Wanneer de rechter een straf met uitstel
heeft uitgesproken en het uitstel van
rechtswege is herroepen, doordat de
veroordeelde gedurende de proeftijd
een ander misdrijf heeft gepleegd
waarvoor hij is veroordeeld tot een
correctionele hoofdgevangenisstraf van
meer dan twee maanden, zonder uitstel, wordt art. 14 wet van 29 juni 1964
door het hof van beroep geschonden,
wanneer het zegt dat het uitstel wordt
herroepen, dat reeds van ambtswege
was herroepen, en het een straf uitspreekt met onmiddellijke aanhouding
ter zake van de feiten die tot de veroordeling met uitstel hebben geleid.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE AKPINAR)

veroordeeld ter zake van in 1976 gepleegde misdrijven van valsheid in
geschriften, gebruik van valse stukken, huisdiefstal, cheques zonder
fonds, oplichting, afzetterij, diefstal
en misbruik van vertrouwen.
Het uitspreken van een straf ter
gelegenheid van het herroepen van
een uitstel is onwettig.
Bovendien kon dat uitstel niet
door het hof van beroep worden herroepen, vermits die herroeping
reeds van rechtswege was geschied
doordat Suleyman Akpinar door de
Correctionele Rechtbank te Leuven
op 23 juli 1980 o.m. tot een hoofdgevangenisstraf van vier maanden
zonder uitstel was veroordeeld wegens nieuwe misdrijven die hij tijdens de proeftijd had gepleegd.
Het arrest heeft dus artikel 14
van de wet van 29 juni 1964 geschonden.

ARREST

(A.R. nr. 8497)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal in
het Hof van Cassatie, luidende als
volgt :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar
te maken dat, bij een brief van
14 oktober 1983, bestuur der wetgeving, nr. 7/2471/11.10.150/L - 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
arrest, op 29 juni 1982 uitgesproken
door het Hof van Beroep te Brussel
en waarbij een door vonnis van:
19 februari 1979 van de Correctionele Rechtbank te Leuven verleend
uitstel herroepen wordt en Suleyman Akpinar, student-koffiehuisbediende, geboren te Istanbul op 2 november 1957 en wonende te Leuven
Willemstraat 74, tot een hoofdgevan:
genisstraf van twaalf maanden, met
onmiddellijke aanhouding, wordt

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen het
aangegeven arrest te vernietigen; te
bevelen dat van zijn arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing, en te zeggen dat er geen grand is tot verwijzing.
Brussel, 19 december 1983,
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Declercq »;
Gelet op artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van de bovenstaande vordering, vernietigt het
aangegeven arrest van het Hof van
Beroep te Brussel van 29 juni 1982;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest; zegt dat er
geen grand is tot verwij zing.
6 maart 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. D'Haenens- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
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(1). (Art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis;
art. 128 Alcoholwet; art. 248 Douaneen Accijnzenwet.)

Nr. 382
2• KAMER - 6 maarl 1984

-3" en 4" Geen algemeen rechtsbeginsel

1° DOUANE EN ACCIJNZEN -

VOORLOPIGE HECHTENIS - WET VOORLOPIGE HECHTENIS - NIET TOEPASSELIJK INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN.

of wettelijke bepaling verbiedt dat een
beklaagde wordt gedagvaard wegens
een feit waarvoor hij reeds vroeger
werd gedagvaard en waarover niet definitief uitspraak is gedaan (2).

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

WET
VOORLOPIGE HECHTENIS - NIET TOEPASSELIJK OP DE BESTRAFFING VAN HET BEDROG
INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN.

3° STRAFVORDERING -

OPEENVOLGENDE DAGVAARDINGEN VAN EEN BEKLAAGDE
WEGENS EEN EN HETZELFDE FElT - WETTIGE DAGVAARDING.

4° DAGVAARDING -

STRAFZAKEN - OPEENVOLGENDE DAGVAARDINGEN VAN EEN
BEKLAAGDE ·wEGENS EEN EN HETZELFDE
FElT - WETTIGE DAGVAARDING.

5" en 6" Wanneer inzake douane en ac-

cijnzen de verdachte onder bevel tot
aanhouding staat en het bestuur van
douane en accijnzen hem binnen veertien dagen na de aanhouding voor de
correctionele rechtbank heeft gedagvaard, wordt de voorlopige hechtenis
gehandhaafd; een tweede dagvaarding,
die na die termijn wordt betekend en
die de eerste dagvaarding vervangt,
brengt geen nietigheid mede van de
eerste en maakt geen einde aan de
voorlopige hechtenis (3). (Art. 248 Douane- en Accijnzenwet.)

5° DOUANE EN ACCIJNZEN -

VOORLOPIGE HECHTENIS - DAGVAARD!NG VAN DE
VERDACHTE VOOR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK BINNEN VEERTIEN DAGEN NA
DE AANHOUDING - HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS - TWEEDE DAGVAARDING- GEVOLG.

6° VOORLOPIGE

HECHTENIS

DOUANE EN ACCIJNZEN DAGVAARDING
VAN DE VERDACHTE VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK BINNEN VEERTIEN DAGEN
NA DE AANHOUDING - HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS- TWEEDE DAGVAARDING- GEVOLG.

7° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN

in de regel vatbaar voor hager beroep.
(Art. 199 Sv.)
8" Verwerping

door de correctionele
rechtbank van het verzoek tot invrijheidstelling van de beklaagde, die wegens « geheime stokerij » wordt vervolgd, brengt mede dat diens hager
beroep voor de correctionele kamer
van het hoi van beroep wordt gebracht
en niet voor de kamer van
inbeschuldigingstelling (4). (Art. 200
Sv.)

_1--....:..-------------

VONNIS IN CORRECTIONELE ZAKEN - BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER BEROEP.

8° HOGER BEROEP -

7" Vonnissen in correctionele zaken zijn

STRAFZAKEN GEHEIME STOKERIJ - VOORLOPIGE HECHTENIS - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ HET VERZOEK WORDT AFGEWEZEN HOGER BEROEP BEVOEGDE
RECHTBANK.

(1) Zie Cass., 9 mei 1978 (A.C., 1978, 1061).
(2) Cass., 25 nov. 1980,
(A.C., 1980-81, nr. 181).

A.R.

nr.

6053

(3) Zie R. JANSSENS DE BISTHOVEN, « Le ministere public et les poursuitens en matiere de
douane et accices », Rev. dr. p{m., 1923,
blz. 336. ·

(4) Zie Cass., 12 maart 1956 (Bull. en
Pas., 1956, I, 728); P. VAN GERVEN, « La detention preventive et Ia mise en liberte provisoire
en matiere de douanes et accises », J.T., 1966,
1" en 2" De Wet Voorlopige Hechtenis is biz. 385 tot 388. Vgl. : in andere zaken is de
niet toepasselijk op de bestraffing van kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd
het bedrog inzake douane en accijnzen krachtens art. 19 Wet Voorlopige Hechtenis.

855(SCHEIRLINCK)
ARREST

(A.R. nr. 8592)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 j anuari 1984 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat eiser wegens
feiten van geheime stokerij van zijn
vrijheid werd benomen op 8 december 1983 en door de onderzoeksrechter te Oudenaarde werd aangehouden op 9 december 1983; dat hij op
16 december 1983, hetzij binnen de
door het artikel 252 van de algemene wet inzake douane en accijnzen
voorziene termijn van veertien dagen, ten verzoeke van de minister
van Financien en op vervolging en
vordering van de directeur der douane en accijnzen te Gent, werd gedagvaard om op 9 februari 1984, wegens feiten waarvoor hij voorlopig
aangehouden werd, voor de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde te
verschijnen; dat hierdoor het aanhoudingsmandaat een definitief karakter verkreeg;
Overwegende dat eiser op 23 december 1983 opnieuw werd gedagvaard met een exploot dat vermeldt
dat « onderhavige dagvaarding in
vervanging komt van de aanvankelijke dagvaarding ... »;
Overwegende
dat
op
verzoekschrift, dat eiser op 16 december 1983 << aan de heren voorzitter
en rechters der Correctionele Rechtbank van Oudenaarde » richtte tot
het bekomen van voorlopige invrijheidstelling, de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde op 20 december 1983 de
opheffing van de aanhouding van eiser beval, zonder de wettelijk vereiste borgsom; dat, op hoger beroep
van de vervolgende administratie en
van het openbaar ministerie, het
Hof van Beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, te Gent, bij arrest van 30 december 1983 de bestre-

den beschikking tenietdeed en, opnieuw wijzende met eenparige stemmen, de invrijheidstelling van eiser,
doch ditmaal met borgstelling, beval;
Overwegende dat eiser op 2 januari 1984 << aan de heren voorzitter en
rechters der Correctionele Rechtbank te Oudenaarde » een verzoekschrift << tot onmiddellijke invrijheidstelling » richtte; dat de
correctionele rechtbank bij vonnis
van 5 januari 1984 de onmiddellijke
invrijheidstelling van eiser beval;
dat tegen die beslissing de vervolgende administratie en het openbaar ministerie hoger beroep instelden;
Overwegende dat het bestreden
arrest van het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, het hoger beroep van de
vervolgende administratie niet ontvankelijk verklaart en het hoger beroep van het openbaar ministerie
ontvankelijk en gegrond, de beslissing van de correctionele rechtbank
tenietdoet en het verzoek van eiser
tot onmiddellijke invrijheidstelling
afwijst als ongegrond;
Overwegende dat, overeenkomstig
het artikel 128 van de bij koninklijk
besluit van 12 juli 1978 gecoordineerde wetsbepalingen betreffende
het accijnsregime van alcohol, het
artikel 248, § 1, van de algemene
wet inzake douane en accijnzen van
toepassing is op de daders van de in
een geheime stokerij gepleegde
fraude waarop gevangenisstraf is
gesteld;
Dat aldus de voorlopige hechtenis
inzake geheime stokerij beheerst
wordt door de regels die inzake
voorlopige hechtenis in douanezaken in het algemeen van toepassip.g
zijn;
Overwegende dat het artikel 22
van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis bepaalt dat de
wetten betreffende de bestraffing
van bedrog inzake douane ongewiJzigd bhjven;
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Dat aldus, krachtens het artikel 281 van de algemene wet de
voorlopige hechtenis in douanezaken - en ook in zaken van geheime
stokerij - met uitsluiting van de
bepalingen van de wet van 20 april
1874 en behoudens afwijkende bepalingen die in de wetten inzake douane en accijnzen zouden zijn voorzien - beheerst blijven door de
bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 252 van de
algemene wet inzake douane en accijnzen, 97 van de Grondwet en van de rechten van de verdediging,
doordat eiser in zijn verzoekschrift, gericht aan de voorzitter en rechters van
de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg aldaar op
2 januari 1984, en hernomen in zijn conclusie, regelmatig genomen en nedergelegd ter zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, gesteld had dat zijn
verdere aanhouding na de nieuwe dagvaarding van 23 december 1983 om voor
de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, 4' kamer, te verschijnen, op 9 februari 1984, betekend werd buiten de
door artikel 252 van de algemene wet inzake douane en accijnzen voorgeschreven termijn van veertien dagen; dat inderdaad eiser op 9 december 1983 werd
opgesloten in de gevangenis te Oudenaarde, op 16 december 1983, dus binnen
de wettelijke voorziene termijn van veertien dagen, werd gedagvaard om te verschijnen op 9 februari 1984 voor de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, 4'
kamer; dat hij intussen een aanvullend
proces-verbaal van 22 december 1983 ontving van het Beheer van Douane en Accijnzen en hem op 23 december 1983 een
nieuwe dagvaarding van dit beheer om
op 9 februari 1984 voor dezelfde Correctionele Rechtbank te Oudenaarde te verschijnen met de uitdrukkelijke melding :
« Onderhavige dagvaarding komt in vervanging van de aanvankelijke dagvaarding die op zestien december 1983 a~n
de hierboven vermelde persoon (Schelrlinck Prosper) werd betekend »; dat deze
termen ongetwijfeld betekenen dat eerstgenoemde dagvaarding vervalt en derhalve als onbestaand dient beschouwd,
met het gevolg dat zij ook niet meer als
titel kan gelden om de voorlopige hechtenis te handhaven en de nieuwe dagvaar-

ding van 23 december 1983, betekend
zijnde buiten de wettelijke voorgeschreven termijn van veertien dagen, de verdere hechtenis van eiser onwettig maakt;
dat het Beheer der Douane en Accijnzen
hier een klaarblijkelijke procedurefout
heeft begaan door in een nieuwe dagvaarding hoger genoemde vermelding in
te lassen; gezegd beheer had na het aanvullend proces-verbaal een daarmede
aansluitende aanvullende dagvaarding
moeten betekenen waarbij de eerste dagvaarding afzonderlijk hernieuwd en aangevuld werd om alzo de continulteit van
de hechtenis te waarborgen, m.a.w. om
alzo de handhaving van de hechtenis
verder te motiveren; dat eiser dus hoege-.
naamd niet betwist dat het Beheer een
tweede dagvaarding had mogen of kunnen betekenen met het doel de eerste
aan te vullen, zodat de eerste dagvaarding haar wettelijke uitwerking bleef behouden en de tweede slechts een aanvulling was van de eerste; dat de ~~men
« in vervanging van », al waren ZlJ ook
ten onrechte door het vervolgend beheer
in de tweede dagvaarding opgenomen, in
de strikte betekenis dienen uitgelegd te
worden en de rechter, die de zin of de
draagwijdte ervan miskentd, de betekenis van deze termen miskent; dat het
Hof van Cassatie immers toezicht heeft
op de uitlegging en interpretatie die de
rechter aan de betwiste termen van de
dagvaarding geeft en ver~ag de juiste
betekenis dezer bewoordmgen na te
gaan, die overigens, in geval. van twijfel,
dienen uitgelegd te worden m het voordeel van de verdachte (in dubio contra
fiscum); dat inderdaad de kamer v~n inbeschuldigingstelling stelt .dat u1t de
tweede dagvaarding geenszins valt af te
leiden dat het vervolgend Bestuur he.eft
verzaakt aan de uitwerking van de eerste dagvaarding inzake de vrijheidsberoving· dat immers alles erop wijst dat de
woo;den « in vervanging van • in de
tweede dagvaarding slaan op de telastleggingen waarover de rechter ten
gronde zal moeten statueren; dat de kamer van inbeschuldigingstelling in voornoemde overweging aan de termen van
de dagvaarding een uitlegging geeft die
niet verenigbaar is met de bewoordingen
ervan; dat, gezien de bewoordingen • in
vervanging van » een duidelijke en precieze betekenis hebben, de kamer van
inbeschuldigingstelling van deze betekenis niet mocht afwijken en alleszins de
verdediging had moeten in kennis stellen van een andere interpretatie die zij
aan die termen van de dagvaarding gaf,
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zodat eiser er zich had kunnen op verdedigen; dat daarenboven de kamer van inbeschuldigingstelling in haar overwegingen niet de minste uitleg geeft omtrent
water zou op wijzen dat het vervolgend
bestuur niet verzaakt heeft aan de uitwerking van de eerste dagvaarding; zij
vergenoegt zich met te zeggen : « alles
(?) wijst erop ... »; dat deze laconieke uitdrukking, zonder verwijzing naar de bestanddelen van de dagvaarding, die
de
kamer van inbeschuldigingstelling toelaat tot dit besluit te komen,
zeker geen wettelijk verantwoorde redenering is zoals de Grondwet in haar artikel 97 voorziet; zodat de kamer van inbeschuldigingstelling, door aan de termen
« in vervanging van » een draagwijdte te
geven die zij niet hebben en de uitleg
van haar stelling « alles wijst erop ... » te
verwaarlozen en daarenboven de verdediging niet in kennis te stellen van een
andere interpretatie die ze aan de termen « in vervanging van » wilde geven
ten einde eiser toe te laten zich daarop
te verdedigen, artikelen 252 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, 97
van de Grondwet en de rechten van de
verdediging schendt :

Overwegende dat, eensdeels, zoals
door eiser trouwens vermeld, niets
er zich tegen verzet dat na een eerste rechtstreekse dagvaarding het
openbaar ministerie, een andere
vervolgende partij of de burgerlijke
partij voor hetzelfde feit of dezelfde
feiten een tweede dagvaarding laat
betekenen, anderdeels, het feit dat
•het exploot waardoor eiser op 23 december 1983 opnieuw werd gedagvaard vermeldt dat « onderhavige
dagvaarding in vervanging komt
van de aanvankelijke dagvaarding
•.. » ter zake niet dienend is, gezien
die nieuwe dagvaarding slechts de
aktualisering van de telastlegging
beoogde en geenszins de nietigheid
meebracht van de eerste dagvaarding van 16 december 1983, die verder uitwerking had wat de voorlopige hechtenis van eiser betreft; dat
trouwens, als er een geldige dagvaarding bestaat, het de rechter is
die over de zaak uitspraak moet
doen en het niet aan de dagvaardende partij behoort die akte ongedaan
te maken;
Dat het middel faalt naar recht;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 252 van
de algemene wet inzake douane en accijnzen, 97 van de Grondwet en 5.4 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Gent in haar arrest van 20 januari 1984
stelt dat « in strijd met hetgeen verdachte voorhoudt, er zeker hoger beroep mogelijk is tegen de hier bestreden beschikking, dat immers het artikel 252 van de
algemene wet inzake douane en accijnzen het hoger beroep niet uitsluit, des te
meer het ten deze gaat over een betwisting inzake de toepasselijkheid van het
artikel 252 », dat het artikel 252 van de
algemene wet inzake douane en accijnzen bepaalt dat bijaldien bij de verdachte binnen de veertien dagen na zijn arrestatie geen vordering is gebracht om
voor de correctionele rechtbank te verschijnen, door of namens de Administratie der Douane en Accijnzen, de
procureur des Konings verplicht is om
de gearresteerde dadelijk, doch slechts
voorlopig, uit zijn hechtenis te ontslaan;
dat deze invrijheidstelling niet dient bevolen te worden door een vonnis, gezien
zij van rechtswege moet geschieden; dat,
gezien de dagvaarding van 23 december
1983 om voor de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, 4• kamer, te verschijnen buiten de termijn van veertien
dagen gebeurde, de procureur des Konings te Oudenaarde eiser uit zijn hechtenis moest ontslaan; dat deze maatregel
niet werd bevolen; dat eiser het recht
had dit verzuim te zien herstellen door
zich te voorzien bij de rechter die, ter
vervanging van de in gebreke zijnde
magistraat (in casu de procureur des Konings te Oudenaarde), op korte termijn
zou beslissen over de wettigheid van de
gevangenhouding van eiser en zijn invrijheidstelling zou bevelen indien de gevangenhouding onrechtmatig was; dat eiser niet anders kon dan zich bij verzoekschrift te wenden tot de rechter die
door hoger genoemde dagvaarding van
23 december 1983 gevat was om zijn invrijheidstelling te horen bevelen, wat
verwezenlijkt werd door de beslissing
van 5 januari 1984 van de voorzitter van
de 4• Correctionele Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde;
dat deze beslissing niets anders is dan
een maatregel van de voorzitter van
voornoemde rechtbank welke hij nam
om te voorzien in het verzuim van de in
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gebreke gebleven magistraat; dat noch
artikel 252 van de algemene wet inzake
douane en accijnzen, noch artikel 5.4°
van « de wet d.d. 13 mei 1955 op de bescherming van de rechten van de mens »
beroep voorzien tegen bedoelde maatregel van invrijheidstelling, hetzij hij bevolen wordt door de bevoegde prokureur
des Konings of, bij ontstentenis van zijn
tussenkomst, door de bevoegde rechter
bij wie de gearresteerde zijn voorziening
aanhangig maakt; dat de kamer van inbeschuldigingstelling zich ertoe heeft
berperkt te stellen dat kwestieus artikel
252 het hoger beroep niet uitsluit; dat deze motivering een gevolgtrekking behelst
van de kamer van inbeschuldigingstelling die in rechte niet opgaat gezien zij
geen enkele wettelijke tekst inroept om
deze niet-uitsluiting te rechtvaardigen en
minstens een strijdige redenering uitmaakt met elke juridische logica, zodat
het bestreden arrest zijn beslissing niet
wettelijk verantwoordt en de kamer van
inbeschuldigingstelling de artikelen 252
van de algemene wet inzake douane en
accijnzen, 97 van de Grondwet en 5.4°
van de « wet op de bescherming van de
rechten van de mens » schendt :

nuari 1984 ten onrechte het artikel 19
van de wet van 20 april 1874 toepast
door geen rekening te houden met het
artikel 22 van dezelfde wet en aldus het
artikel 114 van het Wetboek van Strafvordering negeert en aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt :

Overwegende dat, mede op grond
van de voormelde inleidende beschouwingen, de kamer van inbeschuldigingstelling inderdaad ter zake niet bevoegd is; dat, gezien de
toepasselijkheid van de bepalingen
van gemeen recht, de hogere beroepen tegen de beslissing van de correctionele rechtbank over de verzoeken tot voorlopige invrijheidstelling
in zaken van geheime stokerij, overeenkomstig het artikel 200 van het
Wetboek van Strafvordering, ter beoordeling zijn van het hof van beroep, kamer voor correctionele zaken;
Dat het artikel 200 van het Wethoek van Strafvordering werd geschonden;
Overwegende dat, naar luid van
Dat het middel gegrond is;
het artikel 199 van het Wetboek van
Strafvordering, in de regel tegen de
vonnissen gewezen in correctionele
zaken hoger beroep openstaat;
Om die redenen, vernietigt het beDat het middel faalt naar recht;
streden arrest; beveelt dat van dit
Over het eerste middel, afgeleid uit de arrest melding zal worden gemaakt
schending van de artikelen 19, 22 van de op de kant van het vernietigde arwet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis en 114 van het Wetboek van rest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
Strafvordering,
doordat het artikel 22 van de wet van van Beroep te Gent, kamer voor cor20 april 1874 uitdrukkelijk bepaalt dat er rectionele zaken.
niet afgeweken wordt van de wetten be6 maart 1984 - 2' kamer - Voorzittreffende de bestraffing van het bedrog
ter
: de h. Boon, waarnemend voorzitter
in tolzaken, met het gevolg dat in casu
de voorlopige invrijheidstelling van eiser - Verslaggever: de h. Holsters - Geslechts kon bekomen worden door zich lijkluidende conclusie van de h. Dete richten tot de rechtsmacht welke ge- clercq, advocaat-generaal - Advocaat :
vat was van de vervolgingen, na de be- mr. Oct. Cammaert, Gent.
schikking tot ontlasting van onderzoek,
nl. tot de Correctionele Rechtbank van
Oudenaarde, 4' kamer (artikel 114 van
het Wetboek van Strafvordering); dat het
hoger beroep tegen de beschikking van Nr. 383
laatstgenoemde rechtbank van 5 januari
1984 dan ook moest gebracht worden
2' KAMER - 6 maart 1984
voor het hof van beroep van het rechtsgebied zetelende in correctionele zaken
DE MAATen niet voor de kamer van inbeschuldi- BESCHERMING VAN
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
gingstelling, zodat het arrest van 20 ja-
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MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ DE WEDEROPNEMING
VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE
GE'iNTERNEERDE WORDT GELAST - VEREISTEN.

Opdat de commissie tot bescherming van
de maatschappij kan gelasten dat een
op proef in vrijheid gestelde en, op
vordering van de procureur des Konings, in een psychiatrische afdeling
wederopgenomen gei"nterneerde weder
zal worden opgenomen in een door
haar aangewezen inrichting, is niet
vereist dat zij vaststelt dat de gei"nterneerde een nieuw als misdaad of wanbedrijf omschreven feit heeft begaan
(1). (Art. 20 Wet Bescherming Maatschappij.)
(COPPIETERS)
ARREST

(A.R. nr. 8599)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 januari 1984
gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij,
ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Gent;
Over het middel, hieruit afgeleid dat
de commissie bij de beslissing van 10 januari 1984, waartegen eiser op 15 januari
1984 cassatieberoep heeft ingesteld, over
zijn wederopneming in de inrichting tot
bescherming van de maatschappij te
Turnhout uitspraak doet, wegens het
niet naleven door eisers van de hem opgelegde voorwaarden; dat hij niet in het
home << De Ark » wenste te blijven; dat
hij geen enkel misdrijf heeft gepelegd;
dat eiser vraagt dat de beslissing zou
worden vernietigd :

maatschappij tegen de abnormalen
en de gewoontemisdadigers, op vordering van de procureur des Konings te Gent van 28 december 1983
opnieuw in de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Gent werd
opgenomen;
Overwegende dat, krachtens de
evenvermelde wetsbepaling, een op
proef in vrijheid gestelde ge'interneerde op vordering van de procureur des Konings opnieuw in een
psychiatrische afdeling kan worden
opgenomen, indien in zijn gedragingen of zijn geestestoestand een gevaar voor de maatschappij waarneernbaar is, met name wanneer hij
de hem opgelegde voorwaarden niet
in acht neemt; dat vervolgens de
commissie tot bescherming van de
maatschappij over de wederopneming van ae betrokkene in een inrichting die zij aanwijst, uitspraak
doet; dat de commissie vooraf dient
na te gaan of de voorwaarden voor
de wederopneming vervuld zijn en
zulks in haar beslissing dient vast
te stellen;
Overwegende dat de commissie,
door vast te stellen dat eiser de hem
opgelegde voorwaarden niet heeft
nageleefd en dat in zijn gedragingen
of zijn geestestoestand een gevaar
voor de maatschappij waarneembaar is, de beslissing met betrekking tot zijn wederopneming naar
recht verantwoordt; dat voor de wederopneming niet is vereist dat de
op proef in vrijheid gestelde ge'interneerde na zijn invrijheidstelling een
feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, heeft gepleegd;
Dat het middel naar recht faalt;

Overwegende dat eiser werd gei:nterneerd bij beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Leuven van 18 februari 1969 en op proef in vrijheid
werd gesteld bij beslissing van de
Om die redenen, verwerpt de
comissie van 15 december 1983; dat voorziening.
hij, met toepassing van artikel 20
van de wet tot bescherming van de
6 maart 1984 - 2• kamer - Voorzit(1) Zie Cass., 26 okt. 1982, A.R. nr. 7609;
27 okt. 1982, A.R. nr. 2594, en 16 feb. 1983, A.R.
nr. 2742 (A. C., 1982-83, nrs. 137, 142 en 339).

ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

860 tegen eiser ingestelde strafvordering :

Nr. 384
2"

KAMER -

7 maart 1984

1° STRAF -

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - GELDBOETE WEGENS EEN WANBEDRIJF INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN - MAXIMUM DRIE MAANDEN.

2° DOUANE EN ACCIJNZEN -

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - GELDBOETE
WEGENS EEN WANBEDR!JF INZAKE DOUANE
EN ACCIJNZEN - MAXIMUM DRIE MAANDEN.

3° STRAF

VERBEURDVERKLARING GEEN VASTSTELLING VAN DE WETTEL!JKE
VEREISTEN - NIET NAAR RECHT VERANTWOORDE BESLISSING.

4° DOUANE EN ACCIJNZEN -

VERBEURDVERKLARING - GEEN VASTSTELLING
VAN DE WETTELIJKE VEREISTEN - NIET
NAAR RECHT VERANTWOORDE BESLISSING.

1• en 2" De gevangenisstraf ter vervan-

ging van een geldboete wegens een
wanbedrijf inzake douane en accijnzen
mag drie maanden niet te boven gaan.
(Artt. 40 en 100 Sw.; art. 249, § 2, Douane en Accijnzenwet.)
3" en 4" Niet naar recht verantwoord is

Over het eerste ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van
de artikelen 249, § 2, van de algemene
wet inzake douane en accijnzen en 40
van het Strafwetboek :

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot vier maanden gevangenisstraf, tot een geldboete en, bij
gebreke van betaling van die geldboete, tot een vervangende gevangenisstraf van zes maanden;
Dat eiser wegens een wanbedrijf
is veroordeeld tot een enkele geldboete, zodat hij met toepassing van
voormelde wetsbepalingen niet kon
worden veroordeeld tot een vervangende gevangenisstraf van meer
dan drie maanden;
Over het tweede ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
222, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen :

Overwegende dat het arrest tegen

de beslissing van de strafrechter die eiser de verbeurdverklaring uitinzake douane en accijnzen verbeurd- spreekt van « het motorvoertuig van
verklaring uitspreekt zonder vast te het merk Renault R 4 L, chassis
stellen dat aan de wettelijke vereisten nr. R 2106 987 3455, ter waarde van
is voldaan (1). (Art. 221 e.v. Douane en 66.300 frank », zonder vast te stellen
Accijnzenwet.)
dat de voorwaarden voor de toepassing van de bij artikel 222, § 1, van

(GUTIERREZ BABIO
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

voormelde wet bepaalde straf vervuld zijn;

En overwegende dat, voor het overige, de substanWHe of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
(A.R. nr. 3315)
rechtsvormen in acht zijn genomen
en dat de beslissing geen onregelHET HOF; - Gelet op het bestre- matigheid bevat die eiser zou kunden arrest, op 27 oktober 1983 door nen benadelen;
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
II. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing waarbij eiI. In zoverre de voorziening ge- ser wordt veroordeeld tot betaling
richt is tegen de beslissingen op de van de ontdoken rechten;
ARREST ( vertaling}

(1) Zie Cass., 8 feb. 1983, A.R. nr. 7808
(A.C., 1982-83, nr. 330).

Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
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Om die redenen, vernietigt het be- (PFEIFFER, VERZEKERINGEN VAN DE BELGISCHE BOERENBOND N.V. T. SONET)
streden arrest, in zoverre het eiser
veroordeelt tot een vervangende geARREST ( vertaJing)
vangenisstraf van zes maanden en
bovenvermeld motorvoertuig ver(A.R. nr. 3353)
beurd verklaart; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
HET HOF; - Gelet op het bestrevan dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeel- den vonnis, op 24 oktober 1983 in
telijk vernietigde arrest; veroordeelt hoger beroep gewezen door de Coreiser in drie vierde van de kosten, rectionele Rechtbank te Verviers;
Overwegende dat die beslissing in
laat het overige vierde ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte het Duits is gewezen en dat de verzaak naar het Hof van Beroep te klaring van de voorziening in dezelfde taal is gesteld;
Brussel.
Gelet op de beschikking van
7 maart 1984 - 2' kamer - Voorzit- 16 december 1983 waarbij de eerste
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- voorzitter beslist dat de rechtspleslaggever : de h. Bosly - Gelijkluia'ende ging voor het Hof vanaf de terechtconclusie van de h. Velu, advocaat-gene- zitting in het Frans zal worden
raal.
voortgezet;
Overwegende dat het vonnis enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
A. Wat betreft de voorziening van
eiseres, naamloze vennootschap Verzekeringen van de Belgische Boerenbond, vrijwillig tussengekomen
partij :

Nr. 385

2•

KAMER -

7 maart 1984

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

Overwegende dat
middel aanvoert

eiseres

geen

BUITEN

OMVANG VAN DE
SCHADE - COMPENSATOIRE RENTE - UITGANGS PUNT - BEOORDELINGSVRIJHEID VAN
DE FEITENRECHTER.

De rechter oordeelt in feite en derhalve
op onaantastbare wijze, binnen de perken van de conclusies van de partijen,
hoe groot de schade is, die door een
onrechtmatige daad is veroorzaakt, en
met name of daarvoor als aanvullende
vergoeding een compensatoire rente
moet worden toegekend en van wanneer die rente begint te lopen (1).
(Artt. 1382, 1383 B.W.)

(1) Cass., 20 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 385),1
16 feb. 1983, A.R. nr. 2662 (ibid., 1982-83,
nr. 340).

B. Wat betreft de voorziening van
Karl Pfeiffer, beklaagde :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat de rechtbank aan de burgerlijke partij Sonnet als schadevergoeding
verschillende bedragen en met name uitkeringen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft toegekend, dat ze bij de
raming hiervan het tijdstip van de beslissing in aanmerking heeft genomen,
doch de daarop betrekking hebbende
compensatoire interesten heeft doen ingaan vanaf de middendatum van de tijdvakken van arbeidsongeschiktheid,
terwijl eiser in zijn conclusie betoogde
dat het tegenstrijdig is de op de datum
van het vonnis geldende vergoedingscri-
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teria toe te passen en de interesten te dende conclusie van de h. Velu, advocaatdoen ingaan vanaf een vroegere datum: generaal - Advocaat: mr. Ralf Schmidt,
Verviers.

Overwegende dat de rechter bij de
feitelijke beoordeling van de omvang van de ten gevolge van een
misdrijf veroorzaakte schade, binnen de perken van de conclusies
van de partijen, kan beslissen dat er
grond bestaat om compensatoire interesten toe te kennen bij wijze van
aanvullende vergoeding en, zonder
in tegenstrijdigheid te vervallen, de
door hem toegekende en op de dag
van de beslissing geraamde vergoeding kan verhogen met de vanaf een
vroegere datum berekende interesten ten einde de bijkomende schade
te vergoeden die de getroffene heeft
geleden als gevolg van de vertraging
bij de uitkering van de hoofdbedragen;
Dat het vonnis, door aldus te beslissen, de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek niet
schendt doch antwoordt op de conclusie waarbij eiser, met betrekking
tot de morele schade ten gevolge
van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, enkel aanvoerde dat << beklaagde een uitkering van 300 frank per
dag voorstelt, gelet op het feit dat
hij nog de verwijlinteresten moet
dragen, maar dat, zo de rechtbank
zich uitspreekt voor een uitkering
van 350 frank, de interesten pas
kunnen ingaan vanaf het vonnis van
de strafrechter »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van eiseres die
op de griffie van het Hof is ingekomen zonder de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof
van Cassatie, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.

Nr. 386
2• KAMER - 7 maart 1984

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN VERGEWETTIGDE
VERDENKING
ZOEKSCHRIFT VAN DE BEKLAAGDE- VORM.

De verwijzing van een rechtbank naar
een andere wegens gewettigde verdenking moet door de beklaagde worden
gevorderd bij een met redenen omkleed en ondertekend verzoekschrift,
neergelegd ter griffie van het Hoi (1).
(Art. 542 Sv.)
(VAN ASSCHE)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 3468)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van 4 januari 1984 tot
verwijzing van de zaak op grond
van gewettigde verdenking, dat door
eiser is gericht aan << de procureurgeneraal, Justitiepaleis te 1000 Brussel »;
Overwegende
dat
het
verzoekschrift dat de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel heeft ontvangen en waarin eiser
verklaart « een beroep wegens gewettigde verdenking te willen instellen tegen onderzoeksrechter Bellemans », die te Brussel is belast met
een onderzoek tegen hem, langs administratieve weg is toegezonden
aan de griffie van het Hof alwaar
het is ingekomen op 26 januari 1984;
Overwegende dat de verwijzing op
grond van gewettigde verdenking

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

7 maart 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver(1) Cass., 24 nov.
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui- (A.C., 1982-83, nr. 185).

1982,

A.R.

nr. 2632
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moet worden gevraagd bij een met
redenen omkleed en ondertekend
verzoekschrift dat ter griffie van het
Hof wordt ingediend; dat zodanig
verzoek niet ontvankelijk is wanneer het wordt gedaan bij een aan
de « procureur-generaal » gericht
schrijven;

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 545 van het Wetboek
van Strafvordering en 653 van het
Gerechtelijk Wetboek, verwerpt het
verzoek; veroordeelt eiser in de kosten.
7 maart 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 387
2e
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7 maart 1984

VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VONNIS WAARBIJ DE ZAAK WORDT
UITGESTELD DAAD VAN ONDERZOEK
WAARDOOR DE VERJARING WORDT GESTUIT.

Een tijdig gewezen beslissing tot uitstel
van de zaak is een daad van onderzoek waardoor de verjaring van de
strafvordering wordt gestuit (1).
(Art. 22 wet van 17 april 1878.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE HOE!
T. REMOUCHAMPS, BURTON)

hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 22 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering
en 68 van de Wegverkeerswet,
doordat het bestreden vonnis de tegen
de twee verweerders, beklaagden, ingestelde strafvordering verjaard verklaart,
terwijl de aan de verweerders ten laste
gelegde overtredingen van het Wegverkeersreglement en van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen, zijn gepleegd op
6 augustus 1982, zodat de verjaring van
de strafvordering op 6 mei 1983 rechtsgeldig is gestuit door de beslissing van
de correctionele rechtbank de zaak te
verwijzen naar de terechtzitting van
13 oktober 1983 :

Overwegende dat de aan de verweerders ten laste gelegde en verjaard verklaarde feiten betrekking
hebben op overtredingen van het
Wegverkeersreglement en van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende alemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto's
en hun aanhangwagens moeten voldoen, welke overtredingen zijn gepleegd op 6 augustus 1982;
Overwegende dat naar luid van
het artikel 68 van de Wegverkeerswet de strafvordering, voortspruitende. uit een misdrijf tegen de ter zake
geldende wetten en reglementen,
verj aart door verloop van een j aar,
te rekenen van de dag waarop het
misdrijf is begaan;

Dat krachtens artikel 22 van de
wet van 17 april 1878, waarvan de
bepalingen ingevolge artikel 28, eerARREST ( vertaJing)
ste lid, van die wet van toepassing
zijn op al de door bijzondere wetten
(A.R. Nr. 3472)
geregelde zaken, de verjaring van
de strafvordering wordt gestuit door
HET HOF; - Gelet op het bestre- daden van onderzoek of van vervolden vonnis, op 2 december 1983 in ging, verricht binnen de bij de wet
gestelde termijn, en met die daden
(1) Cass., 19 jan. 1982, A.R. nr. 6718 · een nieuwe termijn van gelijke duur
begint te lopen;
(A.C., 1981-82, nr. 298).

- 864 IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - VEROverwegende dat het op tegenNIETIGING VAN DE BESCHIKKING- VERWIJspraak gewezen vonnis van 6 mei
ZING NAAR DE PROCUREUR DES KONINGS.
1983, waarbij de correctionele rechtbank het onderzoek van de zaak Wanneer een beschikking van de raadkaheeft verdaagd tot de terechtzitting
mer een verdachte naar de correctiovan 13 oktober 1983, een daad van
nele rechtbank heeft verwezen en dit
onderzoek oplevert die binnen de
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft
oorspronkelijke verjaringstermijn is
verklaard omdat de verdachte, die wegens een ander misdrijf dan een oververricht en derhalve de verjaring
treding van de wetten en verordeninregelmatig heeft gestuit; dat een
gen inzake wegverkeer vervolgd wordt,
nieuwe termijn van een jaar is beop het ogenblik van de hem ten laste
ginnen te lopen vanaf 6 mei 1983;
gelegde feiten minder dan valle achtDat het middel gegrond is;
tien jaar oud was, regelt het Hoi het

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hoger beroep.

rechtsgebied en gaat na of beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn
gegaan en of de vaststelling van de feitenrechter juist is; zo ja, dan vernietigt
het de beschikking van de raadkamer
en verwijst de zaak naar de bevoegde
procureur des Konings (1). (Artt. 525
e.v. Sv.; art. 36, 4", wet 8 april 1965.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE E ... B ...
T. D... -E ...)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3480)

7 maart 1984 - 2' kamer - VoorzitHET HOF; - Gelet op het verter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- zoekschrift tot regeling van rechtsslaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden- gebied, op 30 januari 1984 ingediend
de conclusie van de h. Velu, advocaat-gedoor de procureur-generaal bij het
neraal.

Nr. 388
2'

KAMER -

7 maart 1984

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE l:EN VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST - MISDRIJF DAT GEEN OVERTREDING IS VAN DE
WETTEN EN VERORDENINGEN INZAKE WEGVERKEER - VONNISGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE VERDACHTE OP HET OGENBLIK VAN DE HEM TEN
LASTE GELEGDE FElTEN MINDER DAN VOLLE
ACHTTIEN JAAR OUD WAS - BESLISSINGEN

Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij beschikking van
28 januari 1983, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, E .. .
B ... , student, verblijvende te (... ),
naar de Correctionele Rechtbank te
Brussel heeft verwezen, ter zake dat
hij op 15 december 1982 te Vorst :
A. een minderj arige van meer dan
zestien jaar heeft verkracht; B. een
diefstal heeft gepleegd door middel
van geweld of bedreiging; C. hetzij
mondeling, hetzij bij een naamloos
of ondertekend geschrift, iemand
onder een bevel of onder een voorwaarde, heeft bedreigd met een aanslag op personen of op eigendom(1) Cass., 15 maart 1983, A.R. nr.
(A.C., 1982-83, nr. 396).

7917

- 865 men, welk feit strafbaar is met een van die wet, zodat het de jeugdcriminele straf; D. in het openbaar rechtbank is die kennis moet nemen
de zeden heeft geschonden tegen- van die feiten;
over een minderjarige van meer dan
zestien jaar;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Brussel de beklaagde
bij vonnis van 6 april 1983 wegens
de vorenvermelde feiten heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf
van vijf jaar; dat het vonnis hem bovendien, wegens de telastleggingen
A, C enD, voor een termijn van vijf
jaar heeft ontzet van de in artikel 31, nrs. 1, 3, 4 en 5, van het
Strafwetboek opgesomde rechten;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de op 28 januari 1983 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beschikking; verwij st de zaak naar de procureur
des Konings te Brussel.
Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel, bij arrest van 21 de7 maart 1984 - 2• kamer - Voorzitcember 1983, op grond van een voor ter : de h. Screvens, voorzitter - Verhet hof overgelegd en door het con- slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende
sulaat van Marokko te Brussel voor conclusie van de h. Velu, advocaat-geneecht verklaard uittreksel uit de ge- raal.
boorteakte van beklaagde, heeft beslist dat E ... B ... in 1965 was geboren
en niet v66r 15 december 1964 zoals
de Correctionele Rechtbank te Brussel in voormeld vonnis had beslist,
en zich derhalve « ratione personae » niet bevoegd heeft verklaard Nr. 389
om van de ten laste gelegde feiten
kennis te nemen;
2• KAMER - 7 maart 1984

Overwegende dat de beschikking
van de raadkamer van 28 januari
1983 en het arrest van het hof van 1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJberoep van 21 december 1983 in
MIDDEL TEN BETOGE DAT ER EEN REDEN
kracht van gewijsde zijn gegaan en
TOT WRAKING BESTOND TEGEN EEN LID VAN
dat uit hun strijdigheid een geschil
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
over rechtsmacht is ontstaan dat het
MAATSCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COMverloop van de procedure hindert;
MISSIE MEDE UITGESPROKEN DOOR HET GEdat er grond bestaat tot regeling
WRAAKTE LID HOUDENDE VERWERPING VAN
HET VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN
van rechtsgebied;
DE GEINTERNEERDE -

GEEN SCHENDING

Overwegende dat uit de gedingVAN EEN WEZENLIJKE REGEL INZAKE
RECHTSBEDELING MIDDEL VOOR HET
stukken schijnt te volgen dat E. ..
EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN
B... de hem ten laste gelegde feiten
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
heeft gepleegd vooraleer hij de leeftijd van achttien jaar had bereikt,
en dat uit die stukken blijkt dat 2° RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
hem andere feiten ten laste worden
ART. 6.1 - GEEN TOEPASSING VAN DIE BEPAgelegd dan de misdrijven waarvan
LING OP DE BESLISSING VAN EEN COMMISSIE
sprake in artikel 36 bis van de wet
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.
van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming en dat geen toe- 1° Wanneer een geneesheer als deskunpassing is gemaakt van artikel 38
dige een verslag over de geestestoe-

-
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stand van de gei'nterneerde heeft uit- van Eerste Aanleg te Charleroi die uitgebracht in een procedure die tot spraak moest doen over de vordering
internering heeft geleid, wordt geen van het openbaar ministerie tot internewezenlijke regel inzake rechtsbedeling ring van ieser; de commissie, niet zonder
geschonden, indien hij als lid van de het recht van verdediging te schenden,
commissie tot bescherming van de op 2 en 16 december 1983 in die samenmaatschappij mede uitspraak heeft ge- stelling zitting kon houden om uitspraak
daan bij de beslissing tot verwerping te doen over het verzoek tot invrijheidvan het verzoek tot invrijheidstelling stelling op proef van eiser, te meer daar
van de gei'nterneerde, het daarop ge- de commissie op de terechtzitting van 28
gronde middel kan dus niet voor het september 1979, waarop de inrichting
eerst voor het Hoi worden voorgedra- zou worden aangewezen waar eiser ingegen (1).
volge het door het Hof van Beroep te
Bergen op 24 augustus 1979 in de zaak
2" Art. 6.1. Europees Verdl'ag Rechten gewezen arrest, zou worden gei:ntervan de Mens is niet van toepassing op neerd, de behandeling van het verzoek,.
de beslissing van de commissie tot be- op de conclusie van eisers raadsman
scherming van de maatschappij inzake waarbij dokter Sauvegarde wordt geeen verzoek tot invrijheidstelling van wraakt, met een maand heeft verdaagd
een gei'nterneerde (2).
« met het oog op de vervanging van dokter Sauvegarde »; dat dokter Sauvegarde
op de terechtzitting van de commissie
(HITIELET)
van 26 oktober 1979 werd vervangen
door dokter W. Neusy;
ARREST ( vertaling)
tweede onderdeel, dokter Sauvegarde,
in de in het eerste onderdeel weergege(A.R. nr. 3481)
ven omstandigheden, op 2 en 16 december
1983 geen zitting mocht hebben in de
HET HOF; - Gelet op de bestre- commissie tot bescherming van de maatden beslissing, op 16 december 1983 schappij, zodat de bestreden beslissing
gewezen door de commissie tot be- artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherscherming van de maatschappij bij ming van de Rechten van de Mens en de
de psychiatrische afdeling van de Fundamentele Vrijheden schendt, in zoverre die bepaling het recht waarborgt
gevangenis te J amioulx;
op een onafhankelijke en onpartijdige
Over het middel, afgeleid uit de schen- rechterlijke instantie :
ding van het recht van verdediging, en
inzonderheid van artikel 6.1, van het op
Wat het eerste onderdeel betreft :
4 november 1950 te Rome ondertekende
Overwegende dat uit de stukken
en bij de wet van 13 mei 1955 goedgekeurde Verdrag tot Bescherming van de waarop het Hof vermag acht te
Rechten van de Mens en de Fundamen- slaan, blijkt dat dokter Sauvegarde
op 11 oktober 1978 in de hoedanigtele Vrijheden,
doordat de commissie tot bescherming heid van de door de onderzoeksrechvan de maatschappij het verzoek tot in- ter aangewezen deskundige een vervrijheidstelling op proef van eiser af- slag heeft opgemaakt over de geestestoestand van eiser en op 2 fewijst,
. terwijl, eerste onderdeel, dokter Sauve- bruari 1979 in die hoedanigheid door
garde, die deel uitmaakte van de com- de raadkamer van de Rechtbank
missie tot bescherming van de maatscha- van Eerste Aanleg te Charleroi is
pij, op 11 oktober 1978 in zijn hoedanig- ondervraagd in de loop van de
heid van deskundige een verslag had rechtspleging die heeft geleid tot eiopgemaakt over de geestestoestand van sers internering die door de kamer
gei:nterneerde en in de hoedanigheid van
getuige en deskundige was ondervraagd van inbeschuldigingstelling van het
op de terechtzitting van 19 februari 1979 Hof van Beroep te Bergen is gelast
van de raadkamer van de Rechtbank bij arrest van 24 augustus 1979, en
(1) Cass., 21 juni 1977 (A.C., 1977, 1089).
(2) Cass., 11 okt. 1977 (A.C., 1978, 189).

dat diezelfde geneesheer als lid van
de commissie tot bescherming van
de maatschappij uitspraak heeft gedaan over het door eiser ingediende

-
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verzoek tot invrijheidstelling op
proef;
Overwegende dat een middel
waarin een grond tot wraking van
een rechter wordt aangevoerd, niet
voor de eerste maal voor het Hof
mag worden voorgedragen, tenzij
wanneer door de deelneming van
die rechter aan de beslissing een
voor de rechtsbedeling essenWHe regel in het gedrang komt;
Overwegende dat de opdracht die
dokter Sauvegarde op 11 oktober
1978, v66r die datum en op 2 februari 1979 heeft uitgevoerd, betrekking
had op de geestestoestand van eiser
in die tijd en, derhalve, niet dezelfde
zaak betreft als die welke aan de
commissie ter beoordeling is voorgelegd en waarbij moest worden onderzocht of de geestestoestand van
eiser op 16 december 1983 voldoende
verbeterd was en of de voorwaarden
voor zijn reclassering vervuld waren
met het oog op zijn invrijheidstelling op proef;
Dat de deelneming van dokter
Sauvegarde aan de bestreden beslissing niet in strijd is met een voor de
rechtsbedeling essentH:\le regel;
Overwegende dat eiser, nu hij
zich voor de commissie over de zaak
zelf heeft verdedigd zonder de in
het middel vermelde omstandigheid
aan te voeren, zich daarop niet voor
de eerste maal kan beroepen voor
het Hof;

Overwegende dat de beslissing
van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij uitspraak wordt gedaan over een verzoek tot invrijheidstelling or proef
van een ge'interneerde, geen beslissing is over de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen
en evenmin een beslissing is over
de gegrondheid van een strafvervolging;
Dat, derhalve, artikel 6.1 van het
Verdrag op dergelijke beslissingen
niet van toepassing is;
Overwegende dat de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de
rechter inderdaad essentiele regels
zijn voor de rechtsbedeling en in
acht moeten worden genomen door
de commissie tot bescherming van
de maatschappij die uitspraak moeten doen over een verzoek tot invrijheidstelling;
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel van het middel volgt dat de beslissing van de
commissie over het verzoek tot invrijheidstelling op proef van eiser
geen betrekking heeft op dezelfde
zaak als die welke heeft geleid tot
de interneringsbeslissing van het
onderzoeksgerecht; dat uit de door
eiser aangevoerde omstandigheden
geen schending kon voortvloeien
van de voor de rechtsbedeling essentiele regels volgens welke de commissie op een onpartijdige en onafhankelijke wijze moet oordelen;
Dat geen van beide onderdelen
van het middel kan worden aangenomen;
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;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 6.1 van
het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een ieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen of bij het bepalen
van de gegrondheid van een tegen
hem
ingestelde
strafvervolging,
recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een
onafhankelijke en onpartijdige rechOm die redenen, verwerpt de
terlijke instantie welke bij de wet is
voorziening.
ingesteld;

-
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7 maart 1984 - 2• kamer - Voorzit- genomen en de beslissing overeenter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- komstig de wet is gewezen;
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-geII. Op de voorziening van Robert
neraal - Advocaat : mr. Jean-Marie
Vandewalle, beklaagde :
Pierard, Charleroi.
Over het eerste en het tweede middel
samen, ...

Dat die middelen niet kunnen
worden aangenomen;
Nr. 390
2• KAMER - 7 maart 1984

VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAF·
ZAKEN - GETUIGEN, DESKUNDIGEN, TOLKEN
- NIETIGHEID BETREFFENDE DE DOOR HEN
AF TE LEGGEN EED - LATERE BESLISSING
OP TEGENSPRAAK, DIE GEEN BESLISSING
VAN INWENDIGE AARD IS - NIETIGHEID GE·
DEKT.

In strafzaken is een nietigheid voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, deskundigen of tolken gedekt wanneer een
vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de
partijen is voorgedragen of door de
rechter ambtshalve is uitgesproken (1).
(Art. 407 Sv., aangevuld bij. ht:;t enige
artikel van de wet van 22 JUlll 1976.)

(SOUDON T. VANDEWALLE)
ARREST ( vertalin{/)

(A.R. nr. 3484)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 januari 1984 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van Michel
Soudon, beklaagde :

Overwegende dat de substantiele
en op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn

-----------------1
(1) Cass., 6 feb. 1979 (A.C., 1978·79, 659).

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 155 en 189
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest niet vaststelt dat
een van de ter zitting van 21 juni 1983
ondervraagde getuigen (de h. Fraikin) de
eed niet heeft afgelegd voor de eerste
rechter; dat nochtans dient te worden
vastgesteld dat hij de eed heeft afgelegd
op de terechtzitting van 28 juni 1983,
terwijl, buiten de bij de wet op beperkende wijze opgesomde gevallen, iedere
getuige de eed moet afleggen alvorens
zijn verklaring af te leggen voor de strafgerechten; de omstandigheid dat de getuige v66r zijn verklaring ter zitting van
28 juni 1983 de eed heeft afgelegd, de ter
zitting van 21 juni 1983 afgelegde getuigenverklaring niet kan dekken :

Overwegende dat uit de processen-verbaal van de door de Correctionele Rechtbank te Dinant op 21
en 28 juni 1983 gehouden terechtzittingen en uit de voor eiser op de terechtzitting van 21 juni 1983 neergelegde conclusie blijkt dat eiser geen
grond van nietigheid heeft afgeleid
uit een onregelmatigheid bij de eedaflegging van de getuigen; dat zodanige nietigheid niet ambtshalve door
de rechter is uitgesproken;
Overwegende dat in strafzaken de
nietigheid die voortvloeit uit een onregelmatigheid bij de eedaflegging
van de getuigen wordt gedekt wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een
maatregel van inwendige aard inhoudt, is gewezen zonder dat de nietigheid door een van de partijen is
aangevoerd of door de rechter
ambtshalve is uitgesproken;
Overwegende dat ten deze de
eventuele nietigheid van de getuigenverklaring is gedekt door het op

- 869
DE TERMIJN VAN ART. 7 ONTEIGENINGSWET,
28 juni 1983 door de eerste rechter
WORDEN HEROPEND OM NA TE GAAN OF HET
op tegenspraak gewezen vonnis;
HOGER BEROEP ONTVANKELIJK IS- ONWETDat het middel niet ontvankelijk
TIGE BESLISSING.
is;
en 2" Art. 7 Onteigeningswet wordt geEn overwegende dat de substan- 1" schonden
dooi"dat het vonnis, om na te
tii:He of op straffe van nietigheid
gaan of het boger beroep ontvankelijk
voorgeschreven rechtsvormen in
is, beslist dat de debatten worden
acht zijn genomen en de beslissing
heropend buiten de bij dat artikel voorovereenkomstig de wet is gewezen;
geschreven termijn van acht dagen (1).
(DEBROUX T. PROVINCIE BRABANT)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door de eiser Michel
Soudon ingediende memorie die op
de griffie van het Hof is ingekomen
op 29 februari 1984, dat is buiten de
door artikel 420 bis, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven termijn, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
7 maart 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaten : mr. Christian
Ravenel, Luik; mr. Michel Graindorge,
Brussel.

Nr. 391
1•
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1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN

NU'ITE - SPOEDPROCEDURE - VONNIS
WAARBIJ WORDT BEVOLEN DAT DE DEBATTEN, BUITEN DE TERMIJN VAN ART. 7 ONTEIGENINGSWET, WORDEN HEROPEND OM NA TE
GAAN OF HET HOGER BEROEP ONTVANKELIJK IS - ONWETIIGE BESLISSING.

ARREST ( vertalinr/)

(A.R. nr. 6937)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnisen, op 6 juli, 13 september en 6 december 1982 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel in hager beroep gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, inzonderheid derde lid, van de wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, vervat in artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen,
2, 772 tot 776 van het Gerechtelijk Wethoek, 11, 97 van de Grondwet en, voor
zoveel nodig, 74 en 106 van de provinciewet van 30 april 1836,
dooi"dat het eerste bestreden vonnis
van 6 juli 1982, dat de artikelen 74 en
106 van de provinciewet toepast en vaststelt dat « appellante de machtiging van
de provincieraad niet overlegt om onderhavig hoger beroep in te stellen », toch
beslist dat « de appelrechter een hoger
beroep niet ambtshalve ontvankelijk
mag verklaren op grond van een niet
door partijen opgeworpen exceptie, zonder vooraf de heropening van de debatten te hebben bevolen » en bijgevolg de
heropening van de debatten op 7 september 1982 beveelt, met name om de partijen in staat te stellen uitleg te geven
over de ontvankelijkheid van het principaal hoger beroep ten aanzien van de artikelen 74 en 106 van de provinciewet en,
in voorkomend geval, elke beslissing van
de provincieraad over te leggen;

ONT-
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EIGENING TEN ALGEMENEN NUTIE
SPOEDPROCEDURE
VONNIS WAARBIJ
WORDT BEVOLEN DAT DE DEBATTEN, BUITEN

(1) Zie Cass., 13 sept. 1974 (A.C., 1975, 53);
14 nov. 1983, A.R. nr. 6979 (ibid., 1983-84,
nr. 143).

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -
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en doordat het tweede bestreden vonnis van 13 september 1982, bij de uitspraak tot verdere behandeling van de
zaak, overweegt dat « het feit dat de bestendige deputatie van de provicieraad
machtiging moet krijgen een maatregel
is die te haren gunste is ingesteld en enkel wat haar betreft van openbare orde
is, zodat de rechtbank, wanneer een andere partij die onregelmatigheid opwerpt, niet kan beslissen dat het hoger
beroep niet ontvankelijk is maar de uitspraak moet uitstellen om de provincie
in staat te stellen de vereiste machtiging
over te leggen; dat de andere partijen
een gewettigd belang hebben bij het nagaan of de provincieraad behoorlijk is gemachtigd zodat hij achteraf een dergelijke onregelmatigheid van de rechtspleging niet meer zal kunnen aanvoeren »
en derhalve beslist dat de zaak op de terechtzitting van 30 november 1982 verder
zal worden behandeld, « op welke terechtzitting appellante wordt verzocht de
machtiging van de provincieraad tot het
instellen van onderhavig hoger beroep
over te leggen »;
en doordat het derde bestreden vonnis,
met verwijzing naar het eerste en het
tweede vonnis waarvan het sommige, in
het middel bekritiseerde, motieven weergeeft, beslist dat appellante, door het
overleggen van het eensluidend afschrift
van de beslissing van 28 oktober 1982
van de Provincier.aad van Brabant houdende machtiging en bekrachtiging van
het ingestelde hoger beroep, thans de
machtiging van de genoemde provincieraad aantoont;
en doordat het derde bestreden vonnis
van 6 december 1982, door het uit artikel 7, derde lid, van de wet van 26 juli
1962 afgeleide middel te verwerpen,
waarin eiser betoogde dat het principaal
hoger beroep niet ontvankelijk is, nu de
reclnbank krachtens die bepaling de heropening van de debatten niet kon bevelen - waarbij die verwerping wordt gemotiveerd door het minder strikte en het
verschillend karakter van de regel vervat
in het derde lid van artikel 7, vergeleken
met die van het tweede lid van dezelfde
bepaling, evenals door de beperkende
uitlegging die aan deze bijzondere procedureregels moet worden gegeven -, beslist dat het principaal hoger beroep ontvankelijk is •,
terwijl artikel 7, derde lid, van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigeningen ten algemenen nutte bepaalt, enerzijds, dat hoger beroep

tegen het vonnis waarbij de rechter de
vordering van de onteigenaar afwijst en
beslist dat er geen reden is om de procedure voort te zetten, binnen 15 dagen na
de uitspraak wordt ingesteld, en, anderzijds, en meer bepaald, dat « op het hager beroep wordt beschikt op de inleidende terechtzitting of uiterlijk acht
dagen later »; die bepaling een bijzondere procedure instelt die wordt gekenmerkt door de aan de onteigenaar opgelegde verplichting om binnen vijftien
dagen na de uitspraak van het beroepen
vonnis hoger beroep in te stellen en door
de verplichting die op de appelrechter
rust, uitspraak te doen op de inleidende
terechtzitting of uiterlijk acht dagen later; de appelrechter zijn beslissing over
de ontvankelijkheid en de gegrondheid
van het hoger beroep binnen de voorgeschreven termijn moet uitspreken en dus
de regelmatigheid van het hoger beroep
enkel moet beoordelen aan de hand van
de stukken die hem voor de sluiting
van de debatten zijn overgelegd, hetgeen
noodzakelijk moet gebeuren voor het
verstrijken van de bij voornoemd artikel 7, derde lid, bepaalde termijn van
acht dagen; derhalve die wetsbepaling,
die behoort tot het geheel van de bijzondere procedureregels vastgelegd bij de
wet van 26 juni 1962 om elke vertraging
bij de onteigening te vermijden, door de
rechter uitdrukkelijk te verplichten uitspraak te doen, uiterlijk acht dagen na
de inleidende terechtzitting, de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 772
tot 776 van het Gerechtelijk Wetboek, in
die materie, afwijst en in ieder geval beperkt, en uitsluit dat een heropening van
de debatten kan worden uitgesproken op
een latere datum dan die waarop het
vonnis over de ontvankelijkheid en de
gegrondheid van het hoger beroep moet
worden gewezen; die bepaling, om dezelfde redenen, uitsluit dat de onteigenaar,
bij het verder behandelen van de zaak,
maar na het verstrijken van de toegewezen termijn, de vereiste machtiging om
hoger beroep in te stellen, overlegt en de
rechter verbiedt de uitspraak Ianger uit
te stellen dan de voorgeschreven termijn, ten einde de onteigenaar de mogelijkheid te bieden de genoemde machtiging over te leggen;

daaruit volgt, eerste onderdeel, dat het
eerste bestreden vonnis van 6 juli 1982,
door te beslissen dat de heropening der
debatten op 7 september 1982 zal gebeuren, dus na de uiterste datum waarop de
appelrechter uitspraak moest doen over
de regelmatigheid en de gegrondheid
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van het hoger beroep, ten einde de partijen in staat te stellen uitleg te geven
over de ontvankelijkheid van het hoger
beroep en inzonderheid aan appellante
de mogelijkheid te bieden de machtiging
van de provincieraad over te leggen, de
in het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt (schending van artikel 7,
derde lid, van de wet van 26 juli 1962 en
van de andere in het middel aangewezen
bepalingen); die onwettigheid van het bestreden vonnis van 6 juli 1982, als gevolg
van zijn vernietiging, moet leiden tot de
vernietiging van de bestreden vonnissen
van 13 september 1982 en 6 december
1982 die daarvan het gevolg zijn (scherrding van de in het middel aangewezen
bepalingen);
tweede onderdeel, het tweecie bestreden vonnis van 13 september 1982, door
te beslissen de uitspraak uit te stellen en
de zaak verder te behandelen op de terechtzitting van 30 november 1982, dus
na de uiterste datum waarop de appelrechter uitspraak moest doen over de regelmatigheid en de gegrondheid van het
hoger beroep, ten einde appellante in
staat te stellen « de machtiging van de
provincieraad om onderhavig hoger beroep in te stellen, over te leggen "• evenzo de in het middel aangevoerde wetsbe-·
palingen schendt (schending van artikel 7, derde lid, van de wet van 26 juli
1962 en van de andere in het middel aangewezen wetsbepalingen); die onwettigheid van het bestreden vonnis van
13 september 1982, als gevolg van zijn
vernietiging, moet leiden tot de vernietiging van het bestreden vonnis van 6 december 1982 dat daarvan het gevolg is
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen);

derde onderdeel, het derde bestreden
vonnis, door op 6 december 1982 en op
grond van de in het middel bekritiseerde
motieven te beslissen dat het hoger beroep van de provincie Brabant ontvankelijk is, gelet op de machtiging van de
provincieraad van Brabant van 28 oktober 1982 die op de terechtzitting van de
heropening van de debatten op 30 november 1982 is overgelegd, evenzo de in
het middel aangevoerde wetsbepalingen
schendt (schending van artikel 7, derde
lid, van de wet van 26 juli 1962 en van
de andere in het middel aangewezen
wetsbepalingen);
vierde onderdeel, het bestreden vonnis
van 6 december 1982 niet antwoordt op
eisers verweermiddel uit zijn aanvullende conclusie ten betoge dat artikel 7, nu

het een uitzonderingsregeling heeft ingevoerd, met name in zoverre het bepaalt
dat op het hoger beroep wordt beschikt
op de inleidende terechtzitting of uiterlijk acht dagen later, << vanwege de onteigende en de vrederechter in de eerste
plaats, vervolgens van de onteigenaar en
ten slotte van de rechtbank van eerste
aanleg uiterste spoed vereist, en dit eveneens vereist van de administratieve
overheid die moet beslissen of hoger beroep zal worden ingesteld » en beklemtoonde dat << de vaststelling zich opdringt
dat de beslissing van de provincieraad,
die vergaderd was, niet is genomen » en
daaruit afleidde dat << die beslissing op
6 juli, de laatste dag waarop de rechtbank mocht uitspraak doen, nog steeds
niet was genomen. Daaruit moet worden
afgeleid dat elke latere beslissing niet
ontvankelijk zou zijn en dat het hoger
beroep op zichzelf niet ontvankelijk is >>;
daaruit volgt dat het derde bestreden
vonnis van 6 december 1982 niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :

W at betreft het eerste en het
tweede onderdeel samen :
Overwegende dat artikel 7, tweede
en derde lid, van de wet van 26 juli
1962 betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigeningen ten algemenen
nutte bepaalt dat de vrederechter,
na de opmerkingen van de aanwezige partijen te hebben gehoord, oordeelt of de vordering regelmatig is
ingesteld, de door de wet voorgeschreven formaliteiten zijn vervuld
en het plan van de grondinnemingen van toepassing is op het goed
waarvan de onteigening wordt gevorderd, dat de aanwezige verweerders, op straffe van verval, gehouden zijn alle excepties die zij menen
te kunnen opwerpen, ineens voor te
brengen, dat de vrederechter ten
laatste achtenveertig uren na de
verschijning, bij een enkel vonnis
over het geheel beschikt, dat het hoger ber:oep tegen het vonnis waarbij
de rechter de vordering van de onteigenaar afwijst, wordt ingesteld
binnen vijftien dagen na de uitspraak, dat de termijn van verdaging altijd acht dagen bedraagt en
dat op het hoger beroep wordt be
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schikt op de inleidende terechtzitting of uiterlijk acht dagen later;
Overwegende dat, enerzijds, het
vonnis van 6 juli 1982 dat de heropening van de debatten op 7 september 1982 beveelt om de partijen in
staat te stellen uitleg te geven over
de ontvankelijkheid van het principaal hager beroep en, in voorkomend geval, elke beslissing van de
provincieraad over te leggen waarbij
aan de provincie Brabant, eerste
verweerster, machtiging wordt verleend om hager beroep in te stellen,
en, anderzijds, het vonnis van
13 september 1982 dat het ontbreken van een dergelijke machtiging
vaststelt, aan de provincie Brabant
opnieuw de overlegging vraagt en
daartoe beslist dat de zaak op de terechtzitting van 30 november 1982
verder zal worden behandeld, die
wetsbepalingen schenden;
Dat die onderdelen van het middel gegrond zijn;
En overwegende dat de vernietiging van de vonnissen van 6 juli en
13 september 1982 leidt tot vernietiging van het vonnis van 6 december
1982 dat het gevolg is van de vernietigde beslissingen;

Angon; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, zitting houdende in hager
beroep.
8 maart 1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Stranard - GeJijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Kirkpatrick.
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1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - OVERSPEL - FElTEN
MET EEN BELEDIGEND KARAKTER VOOR DE
ECHTGENOOT - BEGRIP.

2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GETUIGEN BURGERLIJKE ZAKEN - ECHTSCHEIDING OVERSPEL - FElTEN ZONDER BELEDIGEND
KARAKTER - BEWIJS TOELAATBAAR - VEREISTEN.

1" en 2" Art. 229 B. W. wordt door de rechter geschonden wanneer hij een bewijsaanbod van de verweerder in een
echtscheidingsproces
verwerpt,
op
grond dat enkel de verstandhouding of
de inschikkelijkheid van de echtgenoot
die beweert beledigd te zijn, aan het
overspel van de andere echtgenoot zijn
beledigend karakter kunnen ontnemen, en hij daarbij geen rekening
houdt met aile omstandigheden eigen
aan de zaak (1).

Om die redenen, en ongeacht de
memorie van antwoord die door de
verweerster, de provincie Brabant,
is neergelegd op 12 juli 1983, dus
buiten de termijn bepaald in artikel 1093 van het Gerechtelijk Wethoek, vernietigt de bestreden von(L... T. C... )
nissen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
ARREST ( vertaling}
kant van de vernietigde vonnissen;
veroordeelt de verweerster provincie
(A.R. nr. 7003)
Brabant in de kosten van de betekening van de memorie van antwoord;
HET HOF; - Gelet op het bestrehoudt de overige kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de den arrest, op 8 maart 1983 door het
feitenrechter over; verklaart onder- Hof van Beroep te Bergen gewezen;
havig arrest bindend voor de p a r t i j - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - en Cherpion Sylva, Debroux Colette
(1) Zie Cass., 17 okt. 1963 (Bull. en
en de personenvennootschap met Pas., 1964, I, 175) en 20 okt. 1975 (ibid., 1976,
beperkte aansprakelijkheid Le Ry 227).
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Over het eerste en het tweede middel
samen, het eerste afgeleid uit de schending van de artikelen 229, 231 van het
Burgerlijk Wetboek, 915 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de echtscheiding
tussen de partijen op grond van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek ten
voordele van verweerder toestaat, na het
aanbod van eiseres te hebben afgewezen
om door aile wettelijke middelen, getuigen inbegrepen, zeventien feiten te bewijzen om te bet\"listen dat haar overspel
een grove belediging uitmaakte, en zulks
op grond : « dat het door de eerste rechters gehanteerde beginsel enkel toepasselijk is op de vordering tot echtscheiding op grond van artikel 231 van het
Burgerlijk Wetboek; dat, wanneer die
vordering op artikel 229 van dat wetboek
is gegrond, de partij die het overspel
heeft gepleegd, moet aantonen dat dit
overspel niet beledigend is voor de andere echtgenoot ... ; dat dit beginsel inderdaad ook besloten ligt in het arrest van
29 maart 1973 van het Hof van Cassatie
dat met name zegt " dat de beledigende
houding van een echtgenoot, buiten de in
het arrest op beperkende wijze opgesomde gevallen (koppelarij, bedrieglijke verstandhouding of frauduleuze handeling)
een verzachting van de fouten van de andere echtgenoot kan uitmaken waardoor
zij het karakter van grove belediging
verliezen "; dat moet worden beklemtoond dat daarin niet wordt gezegd dat
het overspel door die verzachting zijn beledigend karakter kon verliezen >> en dat
« het niet van belang ontbloot is erop te
wijzen dat de wetgever twee gronden
van echtscheiding heeft ingesteld, ten
eerste het overspel (artikel 229 van het
Burgerlijk Wetboek) en ten tweede gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen (artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek); dat uit dit onderscheid
blijkt dat de wetgever heeft willen vermijden dat op die gronden van echtscheiding gemeenschappelijke regels worden
toegepast >>,
terwijl een tekortkoming aan de verplichtingen van het huwelijk pas een
grond tot echtscheiding uitmaakt als zij
voor de andere echtgenoot beledigend is,
het enige onderscheid tussen overspel en
gewelddaden, mishandelingen of grove
beledigingen hierin bestaat dat overspel
noodzakelijk de bij de wet vereiste
zwaarwichtigheid vertoont, terwijl de
vaststelling van de zwaarwichtigheid van
gewelddaden, mishandelingen of grove
beledigingen aan de feitenrechter een

beoordelingsmacht overlaat; de beledigende houding van een echtgenoot een
verzachting van de fouten van de andere
echtgenoot, onder dezelfde omstandigheden, kan uitmaken, ongeacht of de vordering tot echtscheiding op artikel 229 of
op artikel 231 van het Burgerlijk Wethoek is gegrond; zodat het arrest, dat
een onderscheid maakt tussen de artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wethoek met betrekking tot de invloed van
de houding van de echtgenoot op het beledigend karakter van de ontrouw van
de echtgenote, een onderscheid invoert
dat in de wet niet voorkomt, en derhalve
die artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
het tweede afgeleid uit de schending
van de artikelen 229, 231 van het Burgerlijk Wetboek, 915 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de echtscheiding
tussen de partijen op grond van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek ten
voordele van verweerder toestaat, na het
aanbod van eiseres te hebben afgewezen
om door alle wettelijke middelen, getuigen inbegrepen, zeventien feiten te bewijzen om te betwisten dat haar overspel
een grove belediging uitmaakte, en zulks
op grond : « dat het niet ter zake dienende is de feiten te onderzoeken die reeds
door stukken zijn bewezen, of de echtgenote tot het bewijs toe te laten van zeventien feiten, aangezien al die feiten,
ook al waren ze bewezen, geen afbreuk
kunnen doen aan het beledigend karakter van het overspel dat door beide echtgenoten is gepleegd en in de vonnissen
van 22 april 1976 en 27 december 1973 is
vastgesteld; dat die feiten niet aantonen
noch beogen aan te tonen dat de echtgenoot de ontrouw van zijn echtgenote
heeft geduld of goedgekeurd >>,

I

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar appelconclusie heeft betoogd dat
« het grove beledigend karakter van het
overspel van een der echtgenoten moet
worden beoordeeld met inachtneming
van alle omstandigheden en niet enkel
met de eventuele inschikkelijkheid of bedrieglijke verstandhouding van de echtgenoot die beweert beledigd te zijn >>; zodat het arrest dat dit verweermiddel van
eiseres niet beantwoordt, niet genoegzaam naar recht met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, dat motief van het
arrest niet duidelijk maakt of de feitenrechter, met schending van de artike-

- 874 len 229 en 231 van het Burgerlijk Wet- ogen aan te tonen dat de echtgenoot
hoek, heeft willen beslissen dat het de ontrouw van zijn echtgenote
overspel van de vrouw beledigend is voor heeft geduld of goedgekeurd »;
de man als hij het niet heeft geduld of
goedgekeurd, dan wel of de rechter oorOverwegende dat het arrest, door
deelt dat ten deze, gelet op aile omstandigheden van de zaak, het overspel van te beslissen dat enkel de bedriegeiseres beledigend was voor verweerder; lijke verstandhouding of inschikkezodat de dubbelzinnige motivering van lijkheid van de echtgenoot die behet arrest niet in overeenstemming is weert beledigd te zijn aan het
met het vereiste van artikel 97 van de overspel van de andere echtgenoot
Grondwet (schending van dat artikel 97 zijn beledigend karakter kunnen
van de Grondwet);
ontnemen, en door het bewijsaanderde onderdeel, het overspel van de bod van eiseres te verwerpen zonder
vrouw enkel een grond tot echtscheiding rekening te houden met alle omis wanneer het voor de echtgenoot beledigend is; de feitenrechter het beledi- standigheden eigen aan de zaak, argend karakter van dat overspel moet be- tikel 229 van het Burgerlijk Wetoordelen rekening houdend met aile boek schendt;
omstandigheden van de zaak; het niet
doorslaggevend is dat dit overspel in een
Dat de middelen dienaangaande
vonnis van de correctionele rechtbank is
vastgesteld; de feitenrechter het beledi- gegrond zijn;
gend karakter van het overspel moet beoordelen, zelfs wanneer de tekortkoming
van de echtgenote aan haar getrouwheidsplicht niet door de man is veroorzaakt, aangemoedigd of geduld; zulks des
te meer het geval is wanneer die tekortOm die redenen, vernietigt het bekoming door de man is veroorzaakt; zodat het arrest, door het bewijsaanbod streden arrest, behalve in zoverre
van eiseres af te wijzen op de enkele het de echtscheiding tussen de pargrond dat die feiten niet aantonen of be- tijen, op grand van artikel 229 van
ogen aan te tonen dat de man de on- het Burgerlijk Wetboek, ten laste
trouw van zijn echtgenote heeft geduld van verweerder toestaat; beveelt dat
of goedgekeurd, en door derhalve niet te van dit arrest melding zal worden
willen nagaan of het overspel van eiseres, in de omstandigheden van de zaak, gemaakt op de kant van het gedeelal dan niet beledigend was voor eiser, telijk vernietigde arrest; houdt de
zijn beschikkende gedeelte niet naar kosten aan en laat de beslissing
recht verantwoordt (schending van de ar- daaromtrent aan de feitenrechter
tikelen 229, 231 van het Gerechtelijk over; verwijst de aldus beperkte
Wetboek en 915 van het Gerechtelijk zaak naar het Hof van Beroep te
Wetboek) :
Brussel.
8 maart 1984 - 1• kamer - VoorzitOverwegende dat het arrest, ter
verwerping van het bewij saanbod ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
Verslagf{ever : de h. Poupart van eiseres, zegt « dat het niet ter
zake dienende is de feiten te onder- Andersluidende conclusie (2) van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
zoeken die reeds door stukken zijn Simont.
bewezen, of de echtgenote tot het
bewijs toe te laten van zeventien
feiten, aangezien al die feiten, ook
(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verweral waren ze bewezen, geen afbreuk ping van het cassatieberoep op grond o.m. dat
bestreden arrest wettig verklaard had dat
kunnen doen aan het beledigend ka- het
het bewijsaanbod van de verweerster in de
rakter van het overspel dat door bei- echtscheiding niet ontvankelijk was, op grond
de echtgenoten is gepleegd en in de dat de door haar aangevoerde feiten niet konvonnissen van 22 april 1976 en den dienen om te bewijzen, niet aileen dat de
echtgenoot het overspel had geduld of ermee
·27 december 1973 is vastgesteld; dat had ingestemd, maar ook, meer algemeen, dat
die feiten niet aantonen noch be- het overspel voor hem niet beledigend was.

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

875Nr. 393
1•

KAMER -

9 maart 1984

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - OORZA.KELIJKE
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - PREMIEVERHOGING NA EEN ONGEVAL- SCHADE
VEROORZA.AKT DOOR HET ONGEVAL - VEREISTE.

Indien de eigenaar van een voertuig, na
een verkeersongeval, een premieverhoging moet betalen en hij het bedrag
van die bijkomende uitgave vordert
van de voor het ongeval aansprakelijke bestuurder, verantwoordt de rechter zijn beslissing niet naar recht,
wanneer hij de vordering van de eigenaar van het voertuig afwijst op grand
dat de bijkomende uitgave een
contractuele verplichting uit de verze-'
keringspolis als rechtsgrond heeft, terwijl hij niet vaststelt dat de uitgave
ingevolge de toepassing van het bonusmalusbeding definitief voor rekening
moet blijven van de verzekeringnemer
(1).
(VANVOORDEN T. SIMA CAR N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3919)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 mei 1982 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt in hoger beroep gewezen;

tenissen oplegt; bij ongeval zoals ten deze de premie wordt verhoogd conform
een overeengekomen ongunstiger bonusmalusgraad; vermits deze potentiele verbintenis thans effectief werd, eiser hiervan de last niet kan afwentelen op
verweerster, de aansprakelijke voor het
ongeval; de rechtsgrond van deze schade
in de contractuele rechtspositie van eiser
ligt, waardoor het oorzakelijk verband
tussen de fout van de aangestelde van
verweerster en de schade is onderbroken,
terwijl, eerste onderdeel, het verzekeringscontract van eiser, dat voor het ge·val dat hem geen ongeval zouden overkomen een vermindering van de door
eiser te betalen premie voorziet, geen
rechtsgrond is die het oorzakelijk verband tussen de fout van de aangestelde
van verweerster en de door eiser geleden
· schade verbreekt; immers de contractuele bedingen betreffende het bonus-malussysteem speciaal het al of niet gebeuren van ongevallen met de kwestieuze
wagen tot voorwerp hebben en eiser alleen ten gevolge van de fout van de aangestelde van verweerster het voordeel
van dit v66r het ongeval gesloten contract heeft verloren; derhalve het oorzakelijk verband tussen fout en schade
geenszins werd verbroken (schending
van de artikelen 1382, 1383 en 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat de conventionele clausules betreffende het bonus-malussysteem een potentiele verbintenis inhouden, de verwerping van de
vordering tot schadevergoeding van eiser
niet naar recht verantwoordt; immers de
potentiEHe aard van die clausules niet het
oorzakelijkheidsverband betreft maar de
graad van zekerheid van de schade; echter ook het verlies van een kans voor
vergoeding vatbaar is (schending van de
artikelen 1168, 1382, 1383 en 1384, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek) :

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1168, 1382, 1383 en
1384, derde lid, van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het vonnis de door eiser tegen
Wat het eerste onderdeel betreft :
verweerder ingestelde vordering tot betaling van een schadevergoeding van
Overwegende dat het vonnis vast15.584 frank verwerpt op grond dat : wat stelt dat door de aangestelde van
betreft de schade uit hoofde van een on- verweerster met het voertuig van eigunstiger bonus-malusstysteem, de premieverhoging volgt uit het door eiser af- ser een ongeval is veroorzaakt en
gesloten verzekeringscontract met zijn dat eiser dientengevolge, op grond
verzekeraar, dat eiser potentiiHe verbin- van het door hem gesloten verzeke-

-----------------1 ringscontract, een verhoogde premie
(1) Zie Cass., 28 april 1878 (AC., 1978, 1004)
en de cone!. proc.-gen. Duman, toen eerste advocaat-generaal (ibid., 1978, 1004); 26 sept. 1979
en 30 april 1980 (ibid., 1979-80, nrs. 58 en 553).

moet betalen; dat de rechters aannemen dat eiser aldus weliswaar schade lijdt maar oordelen dat het causaal verband tussen die schade en
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9 maart 1984 - 1" kamer - Voorzitde fout van verweersters aangestelde door de aangegane verbintenis is ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Andersverbroken;

Overwegende dat de vaststelling
dat e~:Jn uitgave of prestatie een contractuele verplichting als rechts- ·
grond heeft, niet voldoende is om
het oorzakelijk verband tussen een
onrechtmatige daad van een derde
en die uitgave of prestatie te ontkennen; dat het bestaan van een
contractuele verplichting wei kan
verhinderen dat schade in de zin
van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek
ontstaat,
inzonderheid
wanneer, blijkens de inhoud of de
strekking van de overeenkomst, de
te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven
van diegene die zich heeft verbonden, zelfs als de omstandigheid, op
grond waarvan tot uitvoering van de
bedongen uitgave of prestatie moet
worden overgegaan, een gevolg is
van de onrechtmatige daad;
Dat het vonnis derhalve artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
schendt door, op grond van de in
.1.et middel weergegeven consideransen, eisers vordering betreffende de
vergoeding van de schade, bestaande in een premieverhoging conform
het bonus-malusbeding, te verwerpen;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over eisers vordering
tot vergoeding van de schade ingevolge een premieverhoging; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge- ·
deeltelijk 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 Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.

Juidende conclusie (2) van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Bruyn.

Nr. 394
1•
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9 maart 1984

ADVOCAAT -

TUCHT - BESLISSING DAT
DE BEWEZEN VERKLAARDE TUCHTFOUTEN
INZONDERHEID WAREN TOE TE SCHRIJVEN
AAN DRANKMISBRUIK - GEEN NIEUW FElT
BEWEZEN VERKLAARD.

De tuchtraad van beroep van de Prde
van Advocaten doet geen uitspraak
over een nieuw feit wanneer hij de
aan een balielid ten laste gelegde
tuchtfouten bewezen verklaart en erop
wijst dat die feiten waren toe te schrijven aan zijn gezinsmoeilijkheden en
zijn drankmisbruik.
(V... )
ARREST

(A.R. nr. 4032)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 23 maart 1983
door de tuchtraad van beroep van
de balies van het rechtsgebied van
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 468, 469, 1138, meer bepaald 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk
de beslissing van de rechter slechts mag
stoelen op regelmatig medegedeelde en
(2) Het O.M. had op grond van de in voetnoot 1 vermelde arresten geconcludeerd tot
verwerping van de voorziening, omdat het van
oordeel was dat, naar de vaststellingen van het
vonnis, de bijkomende uitgave te wijten was
aan de toepassing van de verzekeringspolis en
niet kon worden aangemerkt als schade ten
gevolge van het ongeval.
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aan tegenspraak onderworpen gegevens,
met uitsluiting van gegevens waarvan de
rechter een persoonlijke kennis zou hebben, en van de rechten van de verdediging,
doordat de bestreden beslissing tegen
eiser de tuchtstraf van schrapping heeft
gehandhaafd welke bij de beroepen beslissing van 13 december 1982 van de
raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen was uitgesproken wegens elf bepaalde feiten, zulks op het hoger beroep
van eiser en zonder hoofdberoep of incidenteel beroep vanwege verweerder, en
deze maatregel heeft laten stoelen op de
beschouwing dat de feiten, zoals ze werden geformuleerd in de telastlegging, bewezen waren, dat deze feiten in hun geheel genomen ernstige professionele tekortkomingen uitmaakten die schade
aan een aantal benadeelden hadden toegebracht en de goede naam van de Orde
ernstig hadden geschaad, dat uit de verschillende elementen die ter beschikking
stonden, bleek dat eiser geruime tijd
v66r hij de balie verliet en in betichting
werd gesteld, zijn zaken zeer ernstig en
op onverantwoorde wijze verwaarloosde,
dat zijn tekortkomingen op geldelijk gebied, zoals zij geformuleerd werden in de
inbetichtingstelling, daar tegelijk het gevolg en het bewijs van waren, dat dit alles te maken had met een uitgesproken
en betreurenswaardig drankmisbruik,
dat eiser had moeten beseffen dat hij
voor zijn familiale moeilijkheden en de
daaruit voortspruitende vereenzaming
geen heil kon vinden in gezegd drankmisbruik, dat de raad van beroep slechts
'kon betreuren dat eiser, na een onberispelijke advocatenloopbaan, voor gezegde nefaste oplossing opteerde, en dat de
raad, gelet op al de elementen der zaak
en alle gegevens waarvan hij kennis
had, de mening toegedaan bleef dat de
feiten als zeer ernstig te beschouwen waren en dat de bevestiging van de beroepen beslissing zich opdrong,
terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen van de artikelen 468, 469, 1138, meer
bepaald 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
en de eerbied voor de rechten van de
verdediging zich ertegen verzetten dat,
op het enkel hoger beroep van de vervolgde partij, en zonder hoofdberoep of
tegenberoep van de procureur-generaal,
zoals geregeld in de voormelde artikelen 468 en 469, de tuchtraad van beroep
een tuchtstraf zou laten stoelen op een
geheel van feiten, waaronder niet aileen
de door de raad van de Orde aangehouden feiten, maar ook nog andere feiten,

zoals ten deze het verwaarlozen door eiser van zijn zaken en het zich overgeven
aan drankmisbruik, gezien, zodoende de
tuchtraad van beroep, met miskenning
van voormeld artikel 1138, meer bepaald
2°, uitspraak doet over niet gevorderde
zaken;
tweede onderdeel, de motivering van
de bestreden beslising het niet mogelijk
maakt te weten of de vermelde bijkomende feiten ter kennis van de raad van
beroep zijn gekomen op grond van op regelmatige wijze medegedeelde en aan
tegenspraak onderworpen elementen,
dan wel op grond van de persoonlijke
kennis welke de leden van de raad van
beroep van die feiten kunnen gehad hebben, zodat die motivering niet voldoet
aan wat door artikel 97 van de Grondwet
wordt vereist, aangezien zij het aan het
Hof niet toelaat te weten of de raad van
beroep ten deze het algemeen rechtsbeginsel heeft nageleefd

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de aangevoerde
grief geen schending van het vormvoorschrift van artikel 97 van de
Grondwet kan opleveren, behoudens, wat niet wordt aangevoerd, gebrek aan antwoord op conclusies;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de tuchtraad
van beroep eerst vaststelt << dat de
feiten zoals ze werden geformuleerd
in de telastlegging nooit betwist
(zijn) en bewezen zijn », waarmee de
raad de elf ten laste gelegde feiten
bedoelt;
Dat de raad nadien ingaat op het
verweer van eiser en als algemeen
kenmerk voor zijn handelwijze en
als oorzaak van de elf ten laste gelegde feiten wijst op zijn gezinsmoeilijkheden en op zijn drankmisbruik; dat de raad aldus geen nieuwe feiten ten laste legt, maar de
nadruk legt op feiten die uit het onderzoek blijken en die de raad dienend acht om de schuld van eiser
aan de elf ten last gelegde feiten te
beoordelen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 maart 1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Soetaert - GeJijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Bayart.

Nr. 395

aanvoeren indien hij die exceptie niet
in limine litis heeft opgeworpen en hij
ten grande verweer heeft gevoerd (2).
(Art. 1345 Ger.W.)
(DE BACKER T. BACKAERT G., BACKAERT A.)
ARREST

(A.R. nr. 4061)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 november 1982
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde in hoger beroep
gewezen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1345 van het
1• KAMER - 9 maart 1984
Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd
door artikel 8 van de wet van 28 december 1967 en door artikel 2 van de wet
1° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT- van 1 maart 1978,
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1345 doordat het bestreden vonnis de verdeRECHTSVORDERING INZAKE PACHT TOE- ring van eiser, ertoe strekkende de verLAATBAAR INDIEN DE VERWEERDER VOORAF weerders te horen veroordelen het hem
TER MINNELIJKE SCHIKKING IS OPGEROE- toebehorend perceel grond te ontruimen
PEN- GEEN BEPALING VAN OPENBARE OR- en te zijner beschikking te stellen en
DE.
hen bovendien te horen veroordelen tot
het betalen van een schadevergoeding
2° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - van 5.000 frank en van een bijkomende
VERWEERDER NIET V66R HET GEDING TER vergoeding van 500 frank per dag te reMINNELIJKE SCHIKKING OPGEROEPEN DOOR kenen vanaf de datum van de dagvaarElSER - VERWEER TEN GRONDE DOOR DE ding tot op het ogenblik van de ontruiVERWEERDER AANGEVOERD ZONDER OPWER- ming van betrokken stuk grond, onontPING IN LIMINE LITIS VAN DE EXCEPTIE VAN vankelijk verklaart omdat eiser de verNIET-TOELAATBAARHEID - EXCEPTIE NIET weerders niet, zoals voorgeschreven door
artikel 1345 van het Gerechtelijk WetMEER TOELAATBAAR IN HOGER BEROEP.
hoek, voorafgaandelijk ter verzoening
1" De bepaling van art. 1345 Ger. W., val- heeft laten oproepen,
gens welke inzake pacht geen enkele
terwijl artikel 1345 van het Gerechterechtsvordering wordt toegelaten, in- lijk Wetboek niet van openbare orde is,
dien de eiser niet tevoren aan de rech- maar slechts van dwingend recht, en een
ter een schriftelijk of mondeling ver- verweerder, die de exceptie afgeleid uit
zoek gedaan heeft om de verweerder het feit dat bij, in strijd met het bepaalter minnelijke schikking op te roepen, de in deze wetsbepaling, niet v66r het inis geen bepaling die de openbare orde leiden van de rechtsvordering in verzoeraakt (1).
ning werd opgeroepen, niet in limine
litis voor de eerste rechter aanvoert, van
2" lnzake pacht kan de verweerder de dit middel afstand doet; een vordering
exceptie, uit het feit dat hij niet v661' dientengevolge wegens bet niet-naleven
het geding tel' minnelijke schikking is van de door deze wetsbepaling voorgeopgeroepen, niet meer in hager beroep schreven formaliteit niet onontvankelijk
kan worden verklaard, indien betrokken
exceptie door de verweerder slechts voor
(1) en (2) Cass., 16 okt. 1974 (A.C., 1975, 228); de eerste maal voor de rechter in hoger
zie Cass., 20 juni 1979 (ibid., 1979, 1253); P.
beroep werd aangevoerd; zodat bet beHEURTERRE, « De minnelijke schikking», in
Tijdschr. Privaatrecht, 1980, biz. 195 tot 221 streden vonnis, door de vordering van ei(biz. 214 tot 217); SEVENS en TRAEST, « Pacht >>, ser op grond van de eerder vermelde exiii A.P.R., nr. 359, biz. 352-353.
ceptie onontvankelijk te verklaren hoe-

------------------1
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wel deze exceptie door de verweerders lijkluidende conclusie van de h. Deslechts voor de eerste maal in hoger be- clercq, advocaat-generaal - Advocaat ,
roep werd aangevoerd, artikel 1345 van mr. Biitzler.
het Gerechtelijk Wetboek schendt :

Overwegende dat artikel 1345 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat voorschrijft dat onder meer inzake pacht
«
geen enkele rechtsvordering
(wordt) toegelaten, indien de eiser
niet tevoren aan de rechter een
schriftelijk of mondeling verzoek gedaan heeft om de toekomstige verweerder ter minnelijke schikking op
te roepen », enkel de bescherming
van prive-belangen beoogt en de
openbare orde niet raakt;
Dat de partij die er belang bij
heeft zich op die bepaling te beroepen de exceptie van niet-toelaatbaarheid uit het niet in acht nemen
van het voorschrift niet meer kan
opwerpen wanneer hij ten gronde
verweer heeft gevoerd;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de verweerders
voor de eerste rechter de niet-toelaatbaarheid van de vordering hebben aangevoerd; dat zij derhalve in
hoger beroep niet meer ontvankelijk
waren om de niet-toelaatbaarheid op
te werpen;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, en ongeacht het
eerste middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, zitting houdende in hoger beroep.
9 maart 1984 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Soetaert - Ge-
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1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT FAILLISSEMENTSWET, ART, 465, 2°, 481, TWEEDE LID - AANVRAAG TOT INVRIJHEIDSTELLING DOOR DE IN BEWARING GENOMEN GEFAILLEERDE - VONNIS VATBAAR VOOR HOGER BEROEP,

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT FAILLISSEMENT, ART, 481, TWEEDE LID AANVRAAG TOT INVRIJHEIDSTELLING DOOR
DE IN BEWARING GENOMEN GEFAILLEERDE
- RECHTSINGANG - VORM,

1• Het vonnis waarbij uitspraak wordt

gedaan op een aanv1·aag tot invrijheidstelling die de in bewaring genamen
gefailleerde,
overeenkomstig
art. 481, tweede lid, Faillissementswet,
bij de rechtbank van koophandel heeft
ingediend, is vatbaar voor hoger beroep; ten aanzien van zulk een vonnis
zijn, krachtens art. 2 Ger. W:, de algemene regels van dat Wetboek inzake
vatbaarheid voor hager beroep van
toepassing (1).

1---------------(1) 1. De wettelijke bepalingen van het fail!issementsrecht met betrekking tot de persoonlijke vrijheid van de gefailleerde zijn wei
enigszins geevolueerd sedert Napoleon tijdens
de discussie in de Conseil d'Etat van 28 juli
1807 verklaarde : « Le failli doit d'abord aller
en prison. II est possible qu'il n'y ait pas mauvaise intention de sa part, quoique Ie cas soit
rare, mais il se justifiera. Un capitaine qui
perd son vaisseau, fut-ce par un naufrage, se
rend d'abord en prison; si l'on reconnait que Ia
perte du navire est l'effet d'un accident, on
met Ie capitaine en liberte. »
(Zie vervoig nota voigende biz.)
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2° De bepaling van art. 481, tweede lid

(MIGUET, VERSCHUEREN T. SWENNEN)

Faillissementswet houdt niet in dat
een aanvraag tot invrijheidstelling
ARREST
door de gefailleerde bij de rechtbank
van koophandel slechts kan worden
(A.R. nr. 3935)
ingediend bij wijze van eenzijdige vordering op verzoekschrift noch dat,
HET HOF; - Gelet op het bestrewanneer de aanvra.ag bij dagvaarding
der curatoren voor de rechtbank wordt den arrest, op 6 april 1982 door het
gebracht, bij die dagva.arding een ver- Hof van Beroep te Antwerpen gewezoekschrift moet worden gevoegd.
zen;
(Vervolg nota van vorige biz.)
Die evolutie wordt door J. Percerou als volgt
samengevat :
« Le Code de 1807 ordonnait, en toute hypothese, meme en cas de presentation volontaire
du bilan, le depot obli.gatoire de !a personne
du failli dans !a maison d'arret pour dettes ou
!a garde de sa personne. D'apres !'article 456
du Code de commerce, modifie en 1938, !'incarceration n'est plus obligatoire pour le tribunal
que lorsque !a fail!ite est prononcee sur !a demande des creanciers ou d'office; mais quand
le negociant depose lui-meme son bi!an,
conformement aux articles 438 et 439 du Code
de commerce, !e tribunal peut l'affranchir de
!a garde et du depot de sa personne.
En Belgique, en cas de depot du bilan dans
le delai legal, le failli est affranchi de droit du
depot de sa personne (art. 467 C. com. beige)»;
J. PERCEROU, Des faillites et banqueroutes, Paris, 1935, biz. 579.
De herziening van ons faillissementsrecht in
1851 bedoelde hoofdzakelijk de vroegere gestrengheid ten opzichte van de schuldenaar te
verzachten. (Zie FREDERICQ L., Handboek van
Belgisch Handelsrecht, 1981, IV, biz. 12).
2. De Belgische Fail!issementswet van 18
april 1851 huldigt namelijk in artikel 467 het
principe van de persoonlijke vrijheid van de
schu!denaar.
Nochtans, wanneer de gefailleerde zich niet
gedragen heeft naar de voorschriften van de
artt. 440 en 441 betreffende de bekentenis van
het faillissement en de neerlegging van de balans van zijn zaken of wanneer hij, wetens,
over zijn toestand onjuiste inlichtingen verstrekt heeft, kan de rechtbank bij het vonnis
v;m faillietverklaring of bij een later vonnis
zijn aanhouding bevelen, welk vonnis ten uitvoer gelegd wordt ten verzoeke, hetzij van de
curatoren, hetzij van de procureur des Konings.
Aan de aanhouding van de gefailleerde kan
steeds een einde worden gemaakt. Krachtens
art. 481, lid 1, mag de rechter-commissaris, op
grond van de vermoedelijke staat van de zaken van de gefailleerde, voorstellen aan deze
een voorlopige vrijgeleide toe te staan. De
rechtbank; kan, bij het toestaan van dit vrijgeleide, de gefailleerde verp!ichten tot het stel!en
van een borg.
Ook de gefailleerde zelf mag, lui dens·
art. 481, lid 2, een verzoek tot invrijheidstel-

ling indienen bij de rechtbank, die daarover in
openbare terechtzitting uitspraak dient te
·doen nadat de rechter-commissaris is gehoord.
Nu de rechtbank van koophandel niet de
bevoegdheid heeft om aan gang zijnde strafrechtelijke vervolgingen te doen staken, mag
de rechter-commissaris, naar luid van art. 495
van het Wetboek, geen invrijheidstelling noch
vrijgeleide voorstellen en mag de rechtbank
geen van beide toestaan, wanneer de gefailleerde vervolgd wordt wegens eenvoudige of
bedrieglijke bankbreuk of wanneer een bevel.
·tot medebrenging, tot bewaring of tot aanhouding tegen hem is uitgevaardigd.
3. Art. 465 van de Faillissementswet bepaalt
dat tegen de vonnissen waarbij beschikt wordt
over verzoeken tot vrijgeleide of tot voorlopige
invrijheidstelling, geen verzet, noch hoger beroep noch cassatieberoep openstaat.
Hierbij rijst de vraag in hoeverre het vonnis
waarbij een door gefailleerde aangevraagde invrijheidstelling geweigerd wordt, vatbaar is
voor hoger beroep.
De tekst van art. 481, zoals die voorkwam in
het eerste ontwerp van de Senaatscommissie
luidde als volgt : « Lorsque le tribunal aura or:
donne le depot du failli ou la garde de sa personne, le juge-commissaire pourra, d'apres
!'etat apparent de ses affaires, proposer de lui
accorder sa mise en liberte ou un sauf-conduit
provisoire. Si le tribunal accorde le saufconduit, il pourra obliger le failli a fournir caution de se representer, sous peine de paiement
d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui,
le cas avenant, sera devolue a la masse.
Si le juge-commissaire ne propose pas la
mise en liberte, le failli pourra presenter sa
demande au tribunal, qui statuera en audience
publique, apres avoir entendu le juge commissaire. Celui ne prendra pas part au jugement. >> (MAERTENS, Commentaire de la loi du
18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et
sursis, biz. 368.)
De minister van Justitie verzette zich heftig
tegen de laatste zinsnede (« Celui-ci ne prendra pas part au jugement ») die in het oorspronkelijk ontwerp van de Regering noch in
het eerste door de Kamer goedgekeurde antwerp voorkwam, maar pas aan de tekst werd
toegevoegd ingevolge een amendement van
een lid van de Senaatscommissie die vreesde
dat de rechter-commissaris die zelf geen vrijgeleide of voorlopige invrijheidstelling had
voorgesteld, niet onbevooroordeeld zou zijn.
(Zie vervolg nota volgende biz.)
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 465, tweede
lid, 2•, 467 van de wet van 18 april 1851
op het faillissement, vormend hoek III
van het Wetboek van Koophandel, 2 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het door verweerder
ingesteld hoger beroep ontvankelijk en
gegrond verklaart, het beroepen vonnis
tenietdoet en, opnieuw wijzend de door
verweerder ingestelde vordering tot invrijheidstelling gegrond verklaart en
voor recht zegt dat verweerder onmiddellijk dient te worden ontslagen uit de gevangenis te Tongeren,
(Vervolg nota van vorige biz.)
Bij wijze van compromis deed de minister
van Justitie dan het volgende voorstel :
• Si le Senat croyait ne pas devoir revenir
sur cet amendement je demande au moins,
par voie de transaction, que !'on supprime
pour le juge-commissaire Ia faculte de provo-·
quer Ia mise en liberte du failli, et qu'on laisse
au failli le soin et le droit de demander sa liberte lorsqu'il le jugera convenable; le jugecommissaire aurait seulement Ia faculte de demander pour le failli un sauf-conduit provisoire quand !'interet de· Ia faillite l'exigerait;
quant a Ia mise en liberte definitive, c'est au
failli a Ia demander, et il ne restera jamais en
defaut de le faire lorsqu'il se croira en droit de
l'obtenir.
Je crois qu'il vaut mieux retrancher de
!'art. 481 la phrase relative a Ia faculte accordee au juge-commissaire de demander Ia mise
en liberte du failli, que de declarer, contre
toutes les regles, que le juge qui n'aura pas
use de cette faculte deviendra suspect vis-a-vis
de la justice, et ne pourra pas prendre part
aux deliberations du tribunal appele a statuter
sur cette demande de mise en liberte. •
Het voorstel van de minister werd aangenomen en die beslissing werd in het verslag van
de Kamercommissie betreffende de door de
Senaat goedgekeurde amenderrienten als volgt
samengevat :
« Aux termes de !'art. 481, tel qu'il a ere vote
par Ia Chambre, le juge-commissaire pouvait
proposer d'accorder au failli un sauf-conduit et
meme sa mise en liberte.
Lors de !a discussion de cet article au Senat,
on a pense qu'il etait peu convenable de permettre au juge-commissaire qui n'avait pas peutetre sollicite le mise en liberte du failli, de
prendre part au jugement, lorsque le tribunal
devait statuer sur une demande de l'espece
faite directement par le failli.
On pretendait que le juge-commissaire etait
cense avoir, au moins d'une maniere implicite,
emis son opinion sur Ia question en litige,
quand surtout il n'avait pas requis le tribunal
de rendre la liberte au failli.
Le Senat avait done modifie d'abord le dernier paragraphe de cet article, en ce sens que

terwijl het vonnis, waarbij beschikt
wordt over de verzoeken tot vrijgeleide
of tot voorlopige invrijheidstelling van de
gefailleerde, niet vatbaar is voor hoger
beroep; het arrest zich derhalve ten onrechte bevoegd verklaart en recht doet
op het door verweerder ingesteld hoger
beroep :

Overwegende dat noch artikel 465,
tweede lid, 2•, noch artikel 467 van
de Faillissementswet betrekking
hebben op het hoger beroep van de
gefailleerde tegen het vonnis waarle juge-commissaire ne participerait pas au jugement dans le cas susmentionne.
Au second vote, par mode de conciliation et
sur la proposition de M. le ministre de la Justice, il a ete decide que le juge-commissaire
n'aurait que Ia faculte de demander un saufconduit provisoire pour le failli, sans etre autorise a provoquer sa mise en liberte; et, en restreignant de Ia sorte ses pouvoirs, on n'a plus
trouve d'inconvenients a le laisser Sieger au
tribunal qui doit, sur son rapport, statuer sur
!a mise en liberte.
Ce changement a ete egalement admis par
votre commission, parce qu'elle est conv<.incue
que le failli, qui aura droit a cette faveur, le
reclamera avec autant de chance de succes, en
s'adressant personnellement au tribunal. Elle
vous propose seulement de rayer du second
paragraphe de !'article le mot "meme ",
comme etant inutile. »
Volgens de uiteindelijke tekst van art. 481
heeft de rechter-commissaris dus nog enkel de
bevoegdheid om aan de rechtbank een vrijgeleide ten gunste van de gefai!leerde voor te
stellen, terwijl het recht om de invrijheidstelling aan te vragen aan de gefailleerde zelf toekomt.
De invrijheidstelling die verleend wordt op
verzoek van de gefailleerde wordt in art. 481,
lid twee, kortweg • invrijheidstelling » genoemd, zonder dat daarbij sprake is van een
« voorlopige » invrijheidstelling.
Wat de mogelijkheid betreft om de gefailleerde te verplichten een borg te stellen en
zich opnieuw aan te melden op straf van betaling van een geldsom, die mogelijkheid bestaat
we! ingeval de rechtbank een voorlopige vrijgeleide toekent op voorstel van de rechtercommissaris, maar ontbreekt wanneer de
rechtbank de invrijheidstelling toestaat op verzoek van de gefailleerde zelf.
Uit hetgeen voorafgaat moge blijken dat
de woorden « voorlopige invrijheidstelling »
in art. 465-2" slechts betekenis' hadden volgens
de oorspronkelijke tekst van art. 481 en door
de wijziging die in de defintieve tekst van dat
artikel werd aangebracht, die betekenis verloren hebben.
, (Zie vervolg nota volgende biz.)
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bij uitspraak wordt gedaan op een
aanvraag tot invrijheidstelling die
de gefailleerde, overeenkomstig artikel 481, tweede lid, van dezelfde
wet, heeft ingediend bij de rechtbank; dat met betrekking tot zulk
een vonnis, krachtens artikel 2 van
het Gerechtelijk Wetboek, de algemene regels van het Gerechtelijk
Wetboek inzake vatbaarheid voor
hoger beroep van toepassing zijn;
Dat het hof van beroep derhalve,
nu het ten deze, blijkens het arrest,
om zulk een vonnis ging, door het
hoger beroep van verweerder ontvankelijk te verklaren de in het
middel aangewezen artikelen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 467 481 twee·
de lid, van de wet van 18 ap~il 11i51 op
het faillissement, vormend boek II van
hoet Wetboek ;yan Koophandel, 2, 862, § 1,
2, en 1026, 5, van het Gerechtelijk Wetboek,

ling ontvankelijk en gegrond verklaart
en voor recht zegt dat verweerder onmiddellijk dient te worden ontslagen uit
de gevangenis van Tongeren op grond :
dat de dagvaarding aile wettelijke vereiste vermeldingen bevatte en de gehele argumentatie tot invrijheidstelling; dat enkel dus ten overvloede hierbij nog afschrift werd gegeven van het verzoekschrift van 17 februari 1982· dat
dientengevolge dit afschrift geen a~nlei
ding kan geven tot de onontvankelijkheid van de eis van verweerder,

terwijl, eerste onderdeel, verweerder
krachtens artikel 481, tweede lid van de
Faillissementswet zijn invrijheidstelling
moet vragen aan de rechtbank zodat hij
daartoe een verzoekschrift neerlegt; dit
verzoekschrift geen overbodig stuk is en
in de vereiste vorm mede moet worden
betekend aan de eisers qualitate qua
(schending van de artikelen 467 en 481,
tweede lid, van de Faillissementswet);
tweede onderdeel, het aan de eisers
qualitate qua met de dagvaardingen mee

betekend verzoekschrift een fotokopie is
van het rekwest van 27 februari 1982 van
verweerder, dat niet getekend is door
hemzelf noch door zijn raadsman; de
handtekening van de gerechtsdeurwaardoordat het arrest de door verweerder der « voor fotokopie » dit gebrek niet
ingestelde vordering tot invrijheidstel- kan verhelpen (schending van de artike-

De wetg~ver heeft blijkbaar uit het oog verloren dat, mgevolge de wijziging van de tekst
van het eerste lid van art. 481, de artt. 465, 2°,
en 495 aan die wijziging dienden aangepast te
worden.
De rechtsleer assimileert dan ook die voorlopige invrijheidstelling met de toestand die ontstaat wanneer de rechtbank aan de gefailleerde een vrijgeleide verleent op voorstel van de
rechter-commissaris, zulks in tegenstelling tot
de invrijheidstelling die de gefailleerde -verkrijgt op eigen verzoek en die dan ook defintief wordt genoemd.
·p, NAMUR (Le Code de Commerce beige,
blz. 132) schrijft : « La demande de mise en liberte definitive ne peut etre adressee au tribunal que par le failli lui-meme : le juge-commissaire ne peut proposer qu'un sauf-conduit
provisoire, conformement a la disposition du
premier alinea de l'art. 481 ... De cette maniere
il est devenu certain que le juge-commissaire
ne peut demander !a mise en liberte definitive
du failli ... »
(In dezelfde zin : Pandectes Belges, tw. Failli, Fail!ite, nr. 513; MAERTENS, nr. 427 e.v.; DE
FERRE, Manuel, 1929, blz. 22-23.)
(Zie vervolg nota volgende kolom.)

Die interpretatie past ook in het algemeen
kader van art. 465 van het Wetboek van Koophandel waarin de beslissingen en maatregelen
die niet vatbaar worden verklaard voor de gewone rechtsmiddelen veeleer een administratief karakter hebben.
Verscheidene auteurs wijzen erop dat het
gaat om een uitzonderingsbepaling die de gevallen waarin de gewone rechtsmiddelen niet
kunnen aangewend worden, limitatief opsomt.
« La nature exceptionnelle de la disposition de
l'art. 465, alinea 2, lui assigne un caractere essentiellement limitatif ... Ni l'appel, ni l'opposition, ni le recours en cassation ne sont ouverts
contre les jugements prononces en matiere de
faillitte qui n'ont reellement que Ia portee de
simples actes d'administration », zegt BELTJENS
G., in zijn Droit commercial, blz. 553.
Men lean bezwaarlijk stellen dat vonnissen,
die het door de gefailleerde ingediende verzoek tot invrijheidstelling afwijzen, slechts
zulk een beperkte strekking hebben.
Ret arrest beslist dan ook dat tegen de vonnissen die de door de gefailleerde aangevraagde invrijheidstelling afwijzen, volgens de regelen van het gemeen recht hoger beroep
openstaat, daar zulke vonnissen niet vallen in
het toepassingsgebied van artikel 465, 2', van
het Wetboek van Koophandel.
G.D.
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len 2, 862, § 1, 2°, en 1026, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 481,
tweede lid, van de Faillissementswet
bepaalt dat de gefailleerde een aanvraag tot invrijheidstelling kan indienen bij de rechtbank en dat deze
uitspraak doet in openbare terechtzitting, de rechter-commissaris gehoord;
Overwegende dat die bepaling
niet inhoudt dat de aanvraag kan
worden ingediend bij wijze van vordering op eenzijdig verzoekschrift of
dat, wanneer de aanvraag bij dagvaarding voor de rechtbank wordt
gebracht, bij de dagvaarding een
verzoekschrift moet worden gevoegd;
Overwegende dat het arrest derhalve zonder schending van de in
het onderdeel vermelde wetsbepalingen beslist dat « ten overvloede (bij
de dagvaarding) nog afschrift werd
gegeven van het verzoekschrift van
17 februari 1982 » en dat « dit afschrift geen aanleiding kan geven
tot onontvankelijkheid van de eis
van (verweerder) »;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat
het tweede onderdeel geen belang
vertoont en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 467 van de wet van 18 april
1851 op het faillissement, vormend boek
III van het Wetboek van Koophandel,
doordat het arrest de door verweerder
ingestelde vordering tot invrijheidstelling gegrond verklaart en voor recht zegt.
dat verweerder onmiddellijk dient te
worden ontslagen uit de gevangenis te
Tongeren op grond dat de uitzonderlijke
redenen, die kunnen bestaan hebben op
het ogenblik van het bevel tot inbewaringneming, thans niet meer kunnen
ingeroepen worden tot handhaving van
een verdere vrijheidsberoving,

terwijl, eerste onderdeel, de eisers qualitate qua in hun conclusie uitdrukkelijk
staande hielden dat verweerder twee
vrachtwagens met oplegger heeft verkocht voor een bedrag van 1.755.000
frank, dat hij de cheque optrok in een
bank te Brussel en de gelden benutte om
leningen af te betalen aan derden, wier
namen hij niet wenst te noemen, dat het
actief van het faillissement bestaat uit
ongeveer 50.000 frank en een stuk landbouwgrond, dat het passief 10 miljoen
frank bedraagt waarvan 5 miljoen slaat
op de twee verkochte vrachtwagens en
dat het voor de eisers qualitate qua van
groot belang is te weten aan wie de terugbetaling van 1.750.000 frank geschiedde daar deze gebeurde in de verdachte
periode; het arrest, door te beslissen dat
de uitzonderlijke redenen die vroeger
hebben kunnen bestaan, thans niet meer
kunnen worden ingeroepen, onvoldoende
op dit omstandig verweer antwoordt
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, de door de eisers
qualitate qua ingeroepen omstandigheden om de bewaring van verweerder in
een inrichting van hechtenis te verzekeren, namelijk dat hij zich niet naar de
artikelen 444 en 441 van de Faillissementswet gedragen heeft en desbewust
onjuiste inlichtingen over zijn toestand
heeft verschaft, namelijk door twee
vrachtwagens te verkopen en 1.750.000
frank leningen in de verdachte periode
terug te betalen zonder daarover enige
uitleg te willen verschaffen, geen onderscheid maken naargelang deze redenen
in eerste aanleg of in hoger beroep ingeroepen worden en het evenmin moet
gaan om uitzonderlijke omstandigheden
(schending van artikel 467 van de Faillissementswet);
derde onderdeel, de motieven van het
arrest volgens welke de uitzonderlijke
redenen, die in eerste aanleg hebben
kunnen bestaan om verweerder in bewaring te nemen, thans niet meer kunnen
worden ingeroepen, onvolledig en duister
zijn; immers niet kan uitgemaakt worden wat het arrest met uitzonderlijke redenen bedoelt, hetzij die welke door de
eisers qualitate qua ingeroepen werden,
hetzij andere uitzonderlijke redenen;
evenmin duidelijk wordt gemaakt of die
redenen vroeger hebben bestaan of niet,
of ze nu nog bestaan of niet en waarom
thans die redenen niet meer kunnen
worden ingeroepen, hetzij omdat ze niet
meer bestaan, hetzij om het tijdsverloop,
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hetzij om enige juridische reden (schen- Nr. 397
ding van artikel 97 van de Grondwet)
Wat het eerste en het derde onderdeel betreft :

a· KAMER

-

12 maart 1984

Overwegende dat het arrest « ten ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHORgronde » beslist « dat de uitzonderSING VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENARBEIDSONGESCHIKTHEID KOMST lijke redenen, die kunnen bestaan
HEELKUNDIGE BEHANDELING OM EEN ANDEhebben op het ogenblik van het beRE REDEN DAN HERSTEL OF BEHOUD VAN DE
vel tot inbewaringneming, thans
GEZONDHEID - RECHT OP LOON.
niet meer kunnen ingeroepen worden ter handhaving van een verdere De werkman heeft recht op loon onder
vrijheidsberoving »;
de voorwaarden bepaald in art. 52 ArbeidsovereenkOJnstenwet, wanneer zijn
Overwegende dat het arrest aldus,
arbeidsongesclliktheid het gevolg is
zonder onvolledig of duister te zijn,
van een .heelkundige behandeling die
te kennen geeft dat het. hof van behij heeft laten uitvoeren om een anderoep van oordeel is dat de redenen,
re rede.fl dan het herstel of het behoud
zo ze al nuttig konden worden aanvan zijn gezondheid, tenzij het laten
gevoerd op het ogenblik dat de veruitvoeren van die behandeling hem als
zekerde bewaring van verweerder
een zwar.e lout kan worden aangerekend (1).
bevolen werd, niet meer dienstig
zijn om handhaving van de bewaring te rechtvaardigen; dat het ar(S ... T. B ... A ... N.V.)
rest zodoende tevens antwoordt op
de conclusie van de eisers door de.
redenen die zij vermeldden, te
Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
ver- essentie het volgende gezegd :
werpen;
1. Centraal in deze voorziening staat
Wat het tweede onderdeel be- de vraag of de werknemer die arbeidsontreft :
geschikt is, aileen recht op gewaarborgd
Overwegende dat het arrest het loon heeft, wanneer zijn ongeschiktheid
onderscheid dat het onderdeel eraan het gevolg is van een ziekte of een ongeval.
toeschrijft, niet maakt;
In zoverre ik heb kunnen nagaan, is
Overwegende dat het arrest, in deze vraag niet uitdrukkelijk aan de orantwoord op de conclusie van de ei- de geweest tijdens de voorbereiding van
sers, de door hen vermelde redenen de onderscheiden arbeidsovereenkomuitzonderlijk noemt; dat het daar- stenwetten en heeft zij evenmin veel
door niet zegt dat het om uitzonder- aandacht van de rechtsleer gekregen.
Wij moeten het antwoord dus zoeken in
lijke redenen moet gaan;
de tekst en de opzet van de wetgeving.
Dat het middel feitelijke grand2. De Arbeidsovereenkomstenwet beslag mist;
vat drie regelingen in verband met de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
Vooreerst bepaalt artikel 31, § 1, dat
« de onmogelijkheid voor de werknemer
om zijn werk te verrichten ten gevolge
van ziekte of ongeval » de uitvoering van
Om die redenen, verwerpt de de overeenkomst schorst. § 2 van dit artivoorziening; veroordeelt de eisers in kel voegt eraan toe hoe de arbeidsongede kosten.
schiktheid wordt vastgesteld : door een
geneeskundige verklaring van de behan9 maart 1984 - 1" kamer - Voorzit- delende arts van de werknemer en zo
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter nodig door een geneeskundig onderzoek
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
(1) Zie de referenties in de conclusie van
het O.M.
Houtekier.

1-----------------
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uitgevoerd door een arts die de werkgever aanwijst. Het vierde lid van deze paragraaf bepaalt dat de arts van de werkgever nagaat « of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is; alle andere
vaststellingen vallen onder het beroepsgeheim ».
In de tweede plaats regelt de Arbeidsovereenkomstenwet de beeindiging van
de overeenkomst. Artikel 38, §§ 1 en 2,
bepaalt in hoeverre opzegging mogelijk
is tijdens de schorsing bedoeld in artikel 31, dus in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval.
Voorts gelden verschillende bepalingen
voor de onderscheiden categorieen van
werknemers met betrekking tot de
beeindiging zonder opzegging (2). Alle
desbetreffende artikelen preciseren dat
het gaat om schorsing of arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval.
Ten slotte waarborgt de Arbeidsovereenkomstenwet behoud van loon gedurende de eerste dagen van de arbeidsongeschiktheid, wat men gewaarborgd
week- of maandloon noemt. De bediende
behoudt, luidens artikel 70, in de regel
« recht op zijn loon gedurende de eerste
dertig dagen van abeidsongeschiktheid
wegens ziekte of ongeval ». De werklieden, de voor korte tijd tewerkgestelde
bedienden en de dienstboden behouden
hun loon slechts gedurende zeven dagen
(3). Te hunnen aanzien wordt onderscheid gemaakt tussen drie oorzaken
van arbeidsongeschiktheid :
1o arbeidsongeschiktheid we gens ziekte, andere dan een beroepsziekte, of wegens ongeval, ander dan een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of
van het werk;
2° arbeidsongeschiktheid wegens een
arbeidsongeval, een ongeval op de weg
naar of van het werk of een beroepsziekte;
3° arbeidsongeschiktheid ten gevolge
van zwangerschap of bevalling.
3. Uit het overzicht van de wetgeving
blijkt duidelijk dat alle desbetreffende
wetsbepalingen uitdrukkelijk preciseren
dat de arbeidsongeschiktheid een bepaalde oorzaak moet hebben, inzonderheid een ziekte of een ongeval.
Op deze algemene regel gelden maar
twee uitzonderingen. Het eerste lid van
de artikelen 114 en 128 bepalen dat de
inwonende dienstbode en de inwonende

-----------------1
(2) Artt. 58, 78-80, 116, 117, 128 en 129.
(3) Artt. 52-55, 71-77 en 112-113.

tewerkgestelde student recht hebben op
huisvesting en verzorging, wanneer zij
arbeidsongeschikt zijn zonder meer. Deze uitzonderingen kunnen wel bezwaarlijk zo belangrijk worden geacht dat zij
doorslaggevend zouden kunnen zijn om
de overige wetsbepalingen te interpreteren.
De stelling dat aileen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
recht op gewaarborgd loon geeft, vindt
dus ongetwijfeld steun in de tekst van de
wet.
Niettemin kan, dacht ik, toch de vraag
worden gesteld of achter deze tekst de
bedoeling van de wetgever zit arbeidsongeschiktheid die haar oorsprong niet in
een voorafgaande ziektetoestand of een
ongeval vindt, van de betrokken regelingen uit te sluiten.
4. De arbeidsongeschiktheidsregeling
vindt haar ontstaan in de Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden van 7 augustus 1922.

Artikel 8, eerste lid, van deze wet bepaalde reeds, zoals het thans geldende
artikel 31, § 1, van de wet van 3 juli 1978,
dat de onmogelijkheid voor de bediende
om zijn werk te verrichten ten gevolge
van ziekte en ongeval de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst schorst. En het
tweede lid waarborgde hem het behoud
van loon gedurende de eerste dertig dagen van de arbeidsongeschiktheid, zoals
thans nog steeds artikel 70.
In 1922 zal de wetgever wel niet gedacht hebben aan de mogelijkheid dat de
geneeskunde de mens een aantal heelkundige ingrepen ter beschikking ging
stellen die voor andere doeleinden dienen, althans kunnen worden aangewend
dan voor het herstel of het behoud van
zijn gezondheid. Hierbij denkt men niet
aileen aan sterelisatie, waarover het in
deze zaak gaat, maar bijvoorbeeld ook
aan allerlei vormen van esthetische chirurgie en aan geslachtsverandering. En
wie weet wat de toekomst ook in dit opzicht nog brengt.
De wetgever van 1922 heeft wel rekening gehouden met een geval van arbeidsongeschiktheid die haar oorsprong
niet vindt in een ziekte of een ongeval.
Artikel 8 werd door de Senaatscommissie aangevuld met een vierde lid, volgens
hetwelk de vrouwelijke bediende bij de
bevalling dezelfde voordelen genoot als
in dit artikel bepaald. De commissie
achtte deze toevoeging nodig omdat, al-
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dus het verslag, bevalling geen ziekte of schiktheidsregeling door de Senaat van
ongeval is (4).
de hand gewezen (8).
Opgemerkt moge worden dat in artikel 8 de precisering dat het moest gaan
om arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
of ongeval, niet aan de tekst werd toegevoegd om onderscheid te maken met ongeschiktheid als gevolg van bevalling;
want deze precisering kwam reeds in de
tekst voor, alvorens het vierde lid door
de Senaatscommissie werd ingevoegd.
Oorspronkelijk was zelfs aileen sprake
van « ziekte » (5); de term « ongeval »
werd er, zonder nadere toelichting,
achteraf door de Kamercommissie aan
toegevoegd (6).
De schaarse gegevens die, in verband
met de hier besproken vraag, uit de parlementaire voorbereiding kunnen worden
gehaald, doen sterk vermoeden dat, in de
opvatting van de wetgever van 1922, met
de omschrijving « onmogelijkheid tot
werken wegens ziekte » eigenlijk elke arbeidsongeschiktheid wordt bedoeld; « ongeval >> is er maar aan toegevoegd om elke twijfel omtrent de algemene draagwijdte van de bepaling te voorkomen. Zo
merkt het Senaatsverslag op : « on ne
fait aucune distinction entre la maladie
proprement dite et !'accident », waarna
het dan weer eens over ziekte alleen,
dan weer over ziekte en ongeval spreekt
(7).

5. De oorspronkelijke regeling van
1922 is sedertdien door menige wet herhaaldelijk gewijzigd en tevens uitgebreid
tot andere werknemers dan de bedienden (9). Maar nergens heb ik enige aanwijzing gevonden dat de wetgever door
de verwijzing naar ziekte en ongeval
heeft willen te kennen geven dat bepaalde gevallen of oorzaken van arbeidsongeschiktheid werden uitgesloten. Integendeel.
Door de wet van 20 juli 1960 werd het
gewaarborgd weekloon voor werklieden
ingevoerd. Hoewel de tekst van het antwerp sprak van « arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van ziekte of ongeval » (10),
merkte de memorie van toelichting niettemin op dat de regeling de betaling van
loon betrof « voor de eerste dagen van elke arbeidsongeschiktheid van de arbeider » (11). Daarna werd dan weer alleen
gesproken van ziekte, zoals overigens
ook in het Senaatsverslag (12).
Kennelijk bleef de wetgever dus van
oordeel, zoals in 1922, dat de omschrijvingen « onmogelijkheid om zijn werk te
verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval >> en « arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van ziekte of ongeval » elke
vorm van ongeschiktheid dekten en geen
beperkende betekenis hadden.
Sedert de wet van 20 juli 1960 was er
overigens nog een bijkomende reden om
de verwijzing naar ziekte en ongeval te
handhaven, en wel om wille van de verschillende regeling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten enerzijds en andere ongevallen en ziekten anderzijds.
6. Zou men niettemin aan de tekst van
de wet een doorslaggevende betekenis
willen geven om onderhavig geschil op
te lossen, dan is het nog zeer de vraag of
men op die grond het recht op loon kan
ontzeggen aan de werknemer die een

In de Senaat werd ook de vraag gesteld of het wel verantwoord was dat de
werkgever eveneens moet betalen, wanneer het ongeval niets te maken heeft
met de uiivoering van de arbeidsovereenkomst en eventueel het gevolg is van de
eigen onvoorzichtigheid van de werknemer, bijvoorbeeld wanneer hij 's zondags
uitsluitend voor zijn plezier wat gaat
voetballen. Ook werd de vraag gesteld of
betaling van loon bij bevalling niet moest
worden geweigerd aan de ongehuwde
moeder. Zonder enige aarzeling, en wat
de ongehuwde moeder betreft zelfs met
verontwaardiging, werd elke beperking
(8) Senaat, 1921-1922, Hand., 16 maart 1922,
van de draagwijdte van de arbeidsonge- biz. 381-383.
(4) Senaat,
blz. 32.

1921-1922,

Gedr.

St., nr.

23,

(5) Kamer 1919-1920, Gedr. St., nr. 58; id.,
1920-1921, nr. 133, blz. 273 en 282 (art. 5); id.
Hand., 13 mei 1921, biz. 1231.
(6) Kamer, 1920-1921, Gedr. St., nr. 403,
blz. 1212 en 1214 (art. 8).
(7) Senaat,
biz. 31.

1921-1922,

Gedr.

St.,

nr.

23,

(9) Zie de wetten van 4 en 11 maart 1954,
20 juli 1960, 10 december 1962 en 21 november
1969.
(10) Kamer 1959-1960, Gedr. St., nr. 414/1,
· blz. 18 (art. 14).
(11) Ibid., biz. 3. Wei wordt ongeschiktheid
wegens arbeidsongeval uitgesloten, omdat
daarvoor een aparte regeling bestaat.
(12) Senaat, 1959-1960, Gedr. St., nr. 463,
blz. 4 en 22 e.v.
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heelkundige behandeling laat uitvoeren
om een andere reden dan het herstel of
het behoud van zijn gezondheid.
Want, is hij v66r de ingreep niet ziek,
hij wordt het toch ten gevolge van de behandeling, die precies in zijn lichamelijke toestand een stoornis teweegbrengt
waardoor hij arbeidsongeschikt wordt.
Uiteindelijk is de arbeidsongeschiktheid dus wei het gevolg van een verstoring van lichamelijke functies, dus van
een ziekte. En dan is ook tekstueel aan
het voorschrift van de wet voldaan, want
deze zegt niets over de oorzaak van de
ziekte.
7. Zo men, in weerwil van de voorgaande
overwegingen, toch een beperkte draagwijdte aan de besproken bepalingen
geeft moet men zich wei rekenschap geven ~an aile gevolgen welke die stelling
met zich brengt. Dan verliest de betrokken werknemer niet all.een zijn recht op
loon· bovendien vinden dan ook de andere v~orschriften betreffende arbeidsongeschiktheid geen toepassing meer, met
name die welke bepalen hoe de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld en hoe
de arbeidsovereenkomst kan worden
beeindigd.
Evenmin geldt alsdan nog de regel van
artikel 31, § 1, dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst. Daartegenover
staat wei dat, volgens het arrest van
9 oktober 1970 (13), de arbeidsovereenkomst eveneens geschorst kan zijn buiten de gevallen die de wet uitdrukkelijk
regelt. Men zou dit ook kunnen toepassen op arbeidsongeschiktheid wegens
een andere oorzaak dan ziekte of ongeval. Dit neemt echter niet weg dat daarmee de gevolgen van de schorsing niet
geregeld zijn. Dan rijzen t.a.v. deze arbeidsongeschiktheid opnieuw de vragen
waarop de wet precies een duidelijk antwoord heeft willen geven, bijvoorbeeld :
- hoe moet de arbei.dsongeschiktheid
bewezen worden en op wie rust de bewijslast?
- is de afwezigheid gerechtvaardigd ?
- kan de arbeidsovereenkomst om
wille van of tijdens de afwezigheid worden beeindigd, eventueel wegens dringende reden ?
Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat, wanneer de afwezigheid niet verantwoord is, de werknemer
door het niet verrichten van de bedongen arbeid zijn contractuele verplichting
niet nakomt.
(13) A.C., 1971, 134

Door de gevolgen van de schorsing wegens arbeidsongeschiktheid uitvoerig en
zeer gedetailleerd te regelen heeft de
wetgever een zo groot mogelijke rechtszekerheid beoogd in een aangelegenheid die de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer vaak verstoort en een
ernstige bedreiging voor de bestaanszekerheid van de werknemer kan vormen.
Nu is het wei denkbaar dat de wetgever die rechtszekerheid niet nodig acht,
wanneer de arbeidsongeschiktheid niet
het gevolg is van een vooraf bestaande
ziekelijke toestand van de werknemer.
Maar onomstootbaar vast staat toch niet
dat de wetgever in dat geval de verleende rechtsbescherming aan de werknemer
heeft willen ontzeggen. En wanneer die
bedoeling niet duidelijk blijkt, aarzel ik
toch om de wet in beperkende zin uit te
leggen.
8. Een beperkende interpretatie stuit,
naar mijn mening, ook af op de wettelijke regeling betreffende de vaststelling
van de arbeidsongeschiktheid.
Bepaalde behandelingen - bijvoorbeeld plastische chirurgie - zullen in
die interpretatie al dan niet onder de arbeidsongeschiktheidsregeling vallen en dus o.m. recht op gewaarborgd loon
geven -, naargelang de behandeling al
dan niet wegens de gezondheidstoestand
van de werknemer nodig of wenselijk is;
daarbij kan het zowel om de lichamelijke als om de geestelijke gezondheidstoestand gaan. In menig geval zal de behandeling tegelijkertijd van zeer nabij
het persoonlijke Ieven van de werknemer raken - men denke maar aan sterilisatie en abortus.
In de hypothese van een beperkende
interpretatie hangt de verplichting voor
de werkgever om loon te betalen en
eventueel de rechtmatigheid van de afwezigheid van de werknemer uiteindelijk af van de beoordeling van een vaak
delicate en complexe medische situatie,
m.n. of de heelkundige behandeling mede door de gezondheidstoestand van de
werknemer kan worden verantwoord.
Het lijkt dan ook een voor de hand liggende voorwaarde te zijn dat de werkg~
ver daarbij door bevoegde geneeskund1
gen wordt voorgelicht en bijgestaan En
nu is de wettelijke regeling prec1es zo
geconstrueerd dat de bevoegde artsen
daarover niets aan de werkgever mogen
meedelen. Zowel de behandelende arts
van de werknemer als de door de werkgever aangewezen arts mogen hem al
leen zeggen of de werknemer al dan met
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arbeidsongeschikt is. Artikel 31, ~ 2, vierde lid, bepaalt dit uitdrukkelijk wat de
controlerende arts betreft en voegt, zoals
reeds werd gezegd, ten overvloede er nog
aan toe dat alle andere vaststellingen onder het beroepsgeheim vallen.
Wettelijk mag de werkgever van wege
de daartoe bevoegde artsen geen kennis
krijgen van de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid en evenmin van de reden
van de behandeling die tot de ongeschiktheid heeft geleid.
Weliswaar kan de werkgever, op grond
van andere bewijsmiddelen, aantonen dat
de behandeling niets met de gezondheidstoestand van de werknemer te maken
heeft .,..... zoals uit onderhavige zaak blijkt.
Maar dit zal wel zeer uitzonderlijk blijven, vooral wanneer de werknemer weet
dat hij door te grote openhartigheid of
loslippigheid zijn recht op loon zou verliezen.
Verdient het overigens aanbeveling dat
zo delicate als persoonlijke medische aangelegenheden buiten geneeskundige verklaringen en vaststellingen om worden
bewezen ?
Indien de wetgever had gewild dat de
arbeidsongeschiktheid door een andere
oorzaak dan ziekte of ongeval buiten de
door hem uitgevaardigde regeling bleef,
had hij moeten bepalen dat de door de
werkgever aangewezen arts niet alleen
verklaart of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is, maar dat deze ook
meet meedelen of de ongeschiktheid het
gevolg is van een ziekte of een ongeval.
Op dat naar mijn oordeel zeer belangrijke punt past een beperkte interpretatie niet in de opzet van de arbeidsongeschiktheidsregeling. In de meeste gevallen zou zij dode letter blijven, omdat de
werkgever de oorzaak van de ongeschiktheid niet mag kennen. Bovendien is de
verklaring van zijn controlerende arts
alsdan misleidend. Want hoewel deze
weet dat de werknemer niet ziek is of
geen ongeval heeft gehad, en dus geen
recht op loon heeft, zal hij toch een verklaring van arbeidsongeschiktheid moeten opmaken, op grond waarvan de
werkgever verplicht is het niet verschuldigde loon te betalen.

beperking kan worden gegrond op de regel van de Arbeidsovereenkomstenwet.wat de werklieden betreft, neergelegd in
artikel 52, § 3, 2", - volgens welke het
gewaarborgd loon niet verschuldigd is
aan de werl<nemer « wiens arbeidsongeschiktheid voortspruit uit een door hem
gepleegde zware fout ».
Opzet van deze regel is zeker niet de
arbeidsongeschiktheid om een andere reden dan ziekte of ongeval uit te sluiten.
In de wet van 7 augustus 1922 kwam hij
niet voor - wat nogmaals bevestigt dat
de wetgever toen aan geen enkele beperking heeft gedacht.
De wet van 10 december 1962 bepaalde
dat het loon niet verschuldigd is aan de
werknemer die « zich opzettelijk heeft
gekwetst, doen kwetsen of ziek gemaakt » (14). Deze bepaling is door de
wet van 21 november 1969 vervangen
door de thans geldende uitsluiting gesteund op de zware fout; die vervanging
had, volgens de memorie van toelichting,
tot doel de regeling af te stemmen op die
welke in de ziekte- en invaliditeitsverzekering geldt en neergelegd is in artikel 70, § 3, van de wet van 9 augustus
1963 (15).
Wegens zware fout zal men het recht
op loon wel kunnen ontzeggen, wanneer
de arbeidsongeschiktheid het gevolg is
van bijvoorbeeld dronkenschap, druggebruik of doping.
Heel wat moeilijker wordt het, wanneer men een heelkundige behandeling
laat uitvoeren die, hoewel zij niet gericht
is op het herstel of het behoud van de
gezondheid, toch om persoonlijke redenen verantwoord kan zijn. Zo de werknemer het recht daartoe heeft, kan hem
bezwaarlijk als zware fout worden aangerekend dat hij de behandeling laat uitvoeren, wat ook de objectieve waarde
van zijn motieven mogen zijn.

Alleen de omstandigheden waarin de
werknemer de behandeling laat uitvoeren, zouden dan eventueel als een zware
fout kunnen worden beschouwd. Als
werknemer is hij ertoe verplicht de bedongen arbeid uit te voeren. Onttrekt hij
zich vrijwillig zonder redelijke noodzaak
aan die verplichting, bijvoorbeeld
wanneer hij de behandeling zonder al te
9. Om alle voornoemde redenen komt grote bezwaren had kunnen laten uitvoehet mij niet verantwoord voor de wettelijke arbeidsongeschiktheidsregeling te
(14) Kamer, 1961-1962, Gedr. St., nr. 369/1,
beperken tot gevallen van ongeschiktblz. 8.
heid wegens ziekte en ongeval.
Vraag is nu nog in hoeverre, in ver(15) Kamer, 1966-1967, Gedr. St., nr. 407/1,
band met het behandelde probleem, een blz. 12.

1------------------
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ren zonder of met een geringer verlies
aan arbeidsdagen -, dan begaat hij een
contractuele fout. Of dat nu een zware
fout is, zal de rechter in elk geval afzonderlijk moeten beoordelen met afweging
van aile daarbij betrokken belangen, zowel van de werknemer als van de werkgever.
Om die werknemer op grond van de
besproken omstandigheden te kunnen
uitsluiten, moet dan wei worden aangenomen dat niet aileen de arbeidsongeschiktheid zelf als een zware fout kan
worden aangerekend, maar ook de afwezigheid die het gevolg van de vrijwillig
veroorzaakte ongeschiktheid is.
10. Volledigheidshalve moge nog even
een korte vergelijking worden gemaakt
met de ziekte- en invaliditeitsverzekering, die bij de wetgevin~ op het g~waa:~
borgd loon nauw aanslmt, aangez1en ZlJ
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toekent wanneer het loon wegvalt.
Artikel 56, § 1, van de wet van 9 augustus 1963 omschrijft de arbeidsongeschiktheid als een vermindering van het
vermogen tot verdienen door letsels en
functionele stoornissen met het gevolg
dat aile werkzaamheid wordt onderbroken· hierbij blijft elke verwijzing naar de
oor~aak van de ongeschiktheid achterwege.
Bovendien bepaalt het vierde lid van
dezelfde paragraaf dat de werknemer die
opgenomen is in een erkende verplegingsinrichting of in een militair ziekenhuis, wordt geacht de vereiste graad van
arbeidsongeschiktheid te bereiken. De
werknemer die om het even welke heelkundige behandeling laat uitvoeren,
moet dus zelfs niet bewijzen dat hij arbeidsongeschikt is zolang hij in het ziekenhuis verblijft, aangezien alsdan het
wettelijk vermoeden geldt (16).
Zoals reeds werd aangestipt, bepaalt
artikel 70, § 3, b, van de wet van 9 augustus 1963 ten slotte dat het recht op uitkering wordt ontzegd in geval van zware
fout.
Onder dit voorbehoud heeft de werknemer die arbeidsongeschikt is als gevolg van een heelkundige behandeling
welke hij heeft laten uitvoeren om een
andere reden dan het herstel of het behoud van zijn gezondheid, derhalve recht
op gewaarborgd loon vanwege zijn werkgever en op arbeidsong6'schiktheidsuitkering vanwege zijn ziekenfonds.

------------------1
(16) Zie ook art. 3bis K.B 31 dec. 1963.

11. Het arbeidshof ontzegt eiser het
recht op loon zonder vast te steilen dat
hem een zware fout kan worden aangerekend.
Het schendt derhalve artikel 52 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, wat terecht
in het eerste en tweede onderdeel van
het tweede middel wordt aangevoerd.
Conclusie : vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 4209)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1983 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 51 van de wet van 5 december
1968 betreffende de coilectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites,
6 en 52, §§ 1 en 3, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest de door eiser ingestelde vordering, ertoe strekkende verweerster te doen veroordelen tot betaling
van een bedrag van 10.450 frank gewaarborgd loon, gedurende de periode van 2
tot 8 februari 1981, verwerpt op grond :
dat, voortgaande op het advies van de
controlerende geneesheer, verweerster
de afwezigheid van eiser als wettelijk
verantwoord heeft beschouwd wegens arbeidsongeschiktheid, welke echter geen
recht gaf op gewaarborgd weekloon; dat
de te beantwoorden juridische vraag ter
zake is of de vasectomie of sterilisatie,
welke op eiser werd gedaan, kan aangezien worden als een ziekte ten gevolge
waarvan een arbeidsongeschiktheid is
ontstaan die recht zou geven op gewaarborgd loon, waarover de controlerende
geneesheer negatief adviseerde; dat eiser
in gebreke is gebleven het bewijs te leveren dat hij zich v66r de ingreep van 2 februari 1981 in een toestand van ziekte
bevond die de vasectomie noodzakelijk
maakte; dat hij steeds heeft gesteld de
ingreep te hebben laten verrichten omdat zijn echtgenote de klassieke contraceptiva niet verdroeg; dat de vasectomie
dus geen enkel causaal verband vertoont
met de gezondheidstoestand van eiser,
zodat de arbeidsongeschiktheid die uit
de medische ingreep volgde, niet voldoet
aan de voorwaarden van artikel 52 van
de wet van 3 juli 1978; dat ook met 1s
aangetoond dat de vasectomie, waaraan

-

890 -

eiser zich heeft onderworpen, dringend
noodzakelijk was en zonder verwijl diende te worden uitgevoerd, zodat ze als een
geval van overmacht zou moeten worden
beschouwd; dat eiser zeer gemakkelijk
een regeling had kunnen vinden om de
ingreep, die hij het recht had te laten
verrichten, te laten uitvoeren tijdens de
vele dagen van inactiviteit die hij genoot,
zodat de last van de vrijwaring van de
bestaanszekerheid (gewaarborgd loon)
niet op verweerster moest worden gelegd, wat noch in rechte noch in billijkheid verantwoord lijkt; dat eiser rekening moest houden met de enkele dagen
arbeidsongeschiktheid die een normaal
te voorzien gevolg is van elke vasectomie; cfat uit al de ter zake gekende elementen dient te worden besloten dat de
arbeidsongeschiktheid van eiser niet het
gevolg was van een ziekte, zodat artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 niet
toepasselijk is en eiser geen aanspraak
kan maken op het gewaarborgd loon,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
de vasectomie, die eiser op 2 februari
1981 had laten uitvoeren, geen verband
had met de gezondheidstoestand van eiser, noch het feit dat eiser geen rekening
heeft gehouden met de enkele dagen arbeidsongeschiktheid die steeds uit zulke
ingreep volgen, noch het feit dat hij deze
ingreep niet in zijn vrije dagen heeft !aten uitvoeren, aan eiser het recht op gewaarborgd loon ingevolge de arbeidsongeschiktheid, ontstaan uit de vasectomie,
wettelijk kunnen ontnemen; dat immers
dit gewaarborgd loon bij de kwestieuze
arbeidsongeschiktheid niet verschuldigd
is enkel wanneer de arbeidsongeschiktheid ontstaan is ingevolge een in bepaalde
omstandigheden
uitgevoerde
sportcompetitie of wanneer ze voortspruit uit een zware fout gepleegd door
de werkman; het arrest het een noch het
ander vaststelt, zodat de betaling van het
gewaarborgd loon onwettig geweigerd
werd (schending van artikel 52,§§ 1 en 3,
van de wet van 3 juli 1978);
tweede onderdeel, artikel 52 van de
wet van 3 juli 1978 geen onderscheid
maakt tussen een ziekte, die enerzijds
een arbeidsongeschiktheid veroorzaakt,
die geen recht geeft op gewaarborgd
loon omdat ze ontstaan is ten gevolge
van een medische ingreep die geen verband houdt met de gezondheidstoestand
van de werkman, omdat deze ingreep
niet uitgevoerd werd in de vrije dagen
van de werkman en omdat de werkman
geen rekening hield met de kleine arbeidsongeschiktheid die steeds uit zulke

ingreep volgt, en die anderzijds een arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, die wei
tot gewaarborgd loon aanleiding geeft indien de ingreep wel in verband met de
gezondheid had gestaan en de ingreep
was uitgevoerd in de vrije dagen van de
werkman; integendeel, het door de wet
gestelde criterium om het recht op het
gewaarborgd loon al dan niet toe te kennen eens de arbeidsongeschiktheid vaststaat, ligt in het al dan niet veroorzaken
van arbeidsongeschiktheid tijdens een in
bepaalde
omstandigheden
gehouden
sportmanifestatie of ten gevolge van
zware fout van de werkman de beslissing derhalve niet wettelijk verantwoord
is (schending van artikel 52, §§ 1 en 3,
van de wet van 3 juli 1978);

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 52 van
de wet van 3 juli 1978 bepaalt onder
welke voorwaarden de werkman
recht op loon heeft « in geval van
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, andere dan een beroepsziekte, of
wegens ongeval, ander dan een arbeidsongeval of een ongeval op de
weg naar en van het werk »;
Dat ziekte in de zin van deze bepaling het gevolg kan zijn van een
heelkundige behandeling, ook al
heeft de werkman de ingreep laten
uitvoeren om een andere reden dan
het herstel of het behoud van zijn
gezondheid; dat, ook al was de werkman v66r de behandeling niet ziek,
de ingreep niettemin stoornissen in
lichamelijke en geestelijke functies
kan teweegbrengen en derhalve tot
een ziekelijke toestand kan leiden;
Dat de werkman evenwel zijn
recht op loon verliest, wanneer het
laten uitvoeren van de heelkundige
behandeling hem als een zware fout
kan worden aangerekend;
Overwegende dat het arbeidshof,
nu het uit de in het middel aangehaalde omstandigheden niet afleidt
dat eiser een zware fout heeft gepleegd, artikel 52 schendt door eiser
het recht op gewaarborgd weekloon
te ontzeggen;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
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Om die redenen, vernietigt het be- van het koninklijk besluit van
streden arrest; beveelt dat van dit 31 december 1963 houdende verordening
arrest melding zal worden gemaakt op de uitkeringen inzake verplichte
op de kant van het vernietigde ar- ziekte- en invaliditeitsverzekering en 97
rest; houdt de kosten aan en laat de van de Grondwet,
beslissing daaromtrent aan de feidoordat het arrest, met bevestiging
tenrechter over; verwijst de zaak van het vonnis van de arbeidsrechtbank,
de vaststelling en beslissing van de
naar het Arbeidshof te Brussel.
12 maart 1984 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorziter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Butzler.
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ZIEKTE- EN
KERING NISKOSTEN NING.

12 maart 1984

INVALIDITEITSVERZEUITKERING VOOR BEGRAFE·
VOORWAARDEN VAN TOEKEN·

Geen aanspraak op een uitkering voor
begrafeniskosten heeft de rechthebbende die geen gekwiteerde bescheiden betreffende de betaling van
de begrafeniskosten overlegt. (Art. 19,
§ 1, eerste lid, K.B. 31 dec. 1963.)
(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING T. NATIONAAL VERBOND
DER SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. 4224)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 28 oktober 1982
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 45, § 2, 61 van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 238, § 3, van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 houdende uitvoering van de wet van 9 augustus 1963, 19

Dienst voor Administratieve Controle
van eiser betreffende de terugvordering
van verweerder van de aan het Rijkspsychiatrische Ziekenhuis te Rekem gedane
uitkeringen voor begrafeniskosten, uitbetaald in verband met het overlijden van
Hendrickx August en Gilissen Joannes,
ongegrond verklaart, onder meer op
grand van de volgende overwegingen :
« (Eiser) stelt dat, omdat door het
ziekenhuis geen gekwiteerde rekening
betreffende de betaling van de begrafeniskosten kan worden overgelegd, deze
kosten niet ten laste van de ziekteverzekering kunnen worden gelegd; de
verplichting tot voorlegging van gekwiteerde bescheiden, zoals vereist bij
artikel 19 van de verordening op de
uitkeringen, is volgens (eiser) een
substantiiHe vereiste voor de terugbetaling, nodig ten einde de controle op de
uitgave mogelijk te maken; zij in casu
vast te stellen dat het ziekenhuis zelf
deze beide begrafenissen heeft waargenomen, a.m. gezorgd heeft voor het zelf
vervaardigen der kisten door zijn personeel; het kan in deze omstandigheden
zichzelf niet een kwijting afleveren; waar
artikel 19 van voorgenoemde verordening het bewijs regelt met betrekking tot
de identificatie van de persoon die
werkelijk de begrafeniskosten heeft
gedragen of geacht wordt te hebben
gedragen en dit bewijs voldoende wordt
geacht bij voorlegging van een gekwiteerd bescheid met betrekking tot de
gedane uitgave, blijkt deze regeling
slechts toepasselijk te kunnen zijn
wanneer de rechthebbende op de terugbetaling dit bedrag verschuldigd is aan
een derde, wat niet steeds het geval is,
zoals in casu; anderzijds dient eveneens
te worden vastgesteld dat de formaliteit
van de overlegging van gekwiteerde
bescheiden, zoals voorgeschreven bij dit
artikel 19, geen substantiiHe vereiste
voor de terugbetaling kan zijn zoals
(eiser) tevergeefs kracht te doen
aanvaarden, aangezien deze vereiste niet
op straffe van verval van het recht op de
uitkering werd voorgeschreven; de bewering van (eiser) dat de ratio legis van
bedoelde formaliteit, namelijk het mogelijk maken van controle om de werkelijk-
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heid en de omvang van de gedragen
begrafeniskosten,
zou
geschonden
worden wanneer afstand genomen wordt
van deze bewijsvoering, is niet overtuigend, aangezien dergelijke controle ook
op andere wijze kan geschieden, zij het
wellicht op minder gemakkelijke wijze >>,
terwijl, luidens artikel 61 van de wet
van 9 augustus 1963, de Koning de
toekenningsvoorwaarden en het bedrag
bepaalt van de uitkering voor begrafeniskosten die aan de in artikel 45, § 2, van
dezelfde wet bedoelde rechthebbenden
wordt betaald in geval van overlijden
van een uitkeringsgerechtigde; krachtens
artikel 238, § 3, van het koninklijk
besluit van 4 november 1963 de uitkering
voor begrafeniskosten, wanneer, zoals
ten deze, de rechthebbende een rechtspersoon is, wordt beperkt tot de werkelijk gedragen kosten; luidens artikel 19,
§ 1, van het koninklijk besluit van
31 december 1963 de uitkering verschuldigd is tegen overlegging van onder
meer de gekwiteerde bescheiden betreffende de betaling van de begrafeniskosten en geacht wordt de begrafeniskosten werkelijk te hebben gedragen, de
natuurlijke of rechtspersoon die het op
zijn naam opgemaakte gekwiteerde
bescheid betreffende de levering van de
lijkkist overlegt, en bij ontstentenis van
dit bescheid, deze die het op zijn naam
opgemaakte gekwiteerde bescheid betreffende de uitgaven en begrafeniskosten of
aan gelijkaardige ceremonien overlegt;
uit eerstvermelde bepaling volgt dat de
Koning wel de bevoegdheid heeft de
toekenningsvoorwaarden voor de uitkering van begrafeniskosten te bepalen en
derhalve de betaling of toekenning van
de uitkering afhankelijk mag stellen van
het voldoen aan bepaalde voorwaarden
en formaliteiten; uit de bepalingen van
de artikelen 238, § 3, van het koninklijk
besluit van 4 november 1963 en 19, § 1,
van het koninklijk besluit van 31
december 1963 volgt dat de rechtspersoon die wenst aanspraak te maken op
de betaling van de uitkering voor begrafeniskosten, ertoe gehouden is, op straffe
van ontzegging van de uitkering, te
bewijzen dat hij deze kosten werkelijk
gedragen heeft door overlegging van de
gekwiteerde bescheiden betreffende die
uitgaven; een rechtspersoon die, zoals
het arrest vaststelt, « zelf de begrafenis
waarneemt, o.m. gezorgd heeft voor het
zelf vervaardigen der kisten door zijn
personeel •, derhalve ertoe gehouden is
de uitgaven die hij daarvoor gedaan
heeft (onder meer aankoop van hout,

personeelskosten, lijkdienst enz.) door
gekwiteerde bescheiden te bewijzen en,
zo hij daarvoor geen enkele uitgave
gedaan zou hebben, niet geacht kan
worden de kosten van de begrafenis te
hebben gedragen en derhalve niet
gerechtigd kan zijn op de uitkering voor
begrafeniskosten; het arrest derhalve,
door te oordelen dat het voorleggen van
de gekwiteerde bescheiden geen substan:
tieel vormvereiste is om de bedoelde
uitkering te genieten en door te oordelen
dat zulke bescheiden niet dienen te
worden voorgelegd door de persoon die
zelf de begrafenis heeft « waargenomen », niet wettelijk verantwoord is
(schending van alle in het middel ingeroepen bepalingen), noch regelmatig
gemotiveerd (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat artikel 19, § 1,
eerste lid, van het koninklijk besluit
van 31 december 1963 houdende
verordening op de uitkeri:rigen
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalt : << De uitkering
voor
begrafeniskosten
is
verschuldigd tegen overlegging van
een door het gemeentebestuur uitgereikt bewijs van overlijden en van
de gekwiteerde bescheiden betreffende de betaling van de begrafeniskosten >>;
Dat
deze
reglementsbepaling
inhoudt dat de overlegging van de
erin bedoelde stukken een voorwaarde uitmaakt opdat de in de
artikelen 45, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en 238, § 3, van het koninklijk besluit van 4 november 1963
aangeduide
rechthebbende
aanspraak zou hebben op de bedoelde
uitkering;
Overwegende dat het arrest
derhalve de in het middel aangewezen wets- en reglementsbepalingen, behalve artikel 97 van de
Grondwet, schendt door te beslissen
dat de uitkering voor begrafeniskosten door de verzekeringsinstelling wettig wordt betaald zonder dat
gekwiteerde bescheiden betreffende
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de betaling van de begrafeniskosten
worden overgelegd;
Dat het middel gegrond is;

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
T.
NATIONAAL
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN,
CLERENS)

ARREST

(A.R. nr. 4231)
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt ·
HET HOF; - Gelet op het bestreop de kant van het vernietigde den arrest, op 25 november 1982
arrest; houdt de kosten aan en laat door het Arbeidshof te Brussel gede beslissing daaromtrent aan de wezen;
feitenrechter over; verwijst de zaak
Over het middel, afgeleid uit de scherrnaar het Arbeidshof te Gent.
ding van de artikelen 59, 60 en 65 van
12 maart 1984 - 3' kamer - Voor- het Strafwetboek, het algemeen beginsel
van het gezag van gewijsde in strafzazitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggeve1·: de h. Rauws - Gelijklui- ken, gehuldigd in artikel 4 van de wet
dende conclusie van de h. Lenaerts, van 17 april 1878 houdende de voora£advocaat-generaal Advocaat : mr. gaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 1317, 1319, 1320, 1322, 1382
Simont.
van het Burgerlijk Wetboeken 70, § 3, b,
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het arrest de vordering van
Nr. 399
eerste verweerder tot vernietiging van
de vaststelling nr. 18.010 door de Dienst
van Administratieve Controle van eiser,
3e KAMER - 12 maart 1984
aan eerste verweerder betekend op 28 januari 1974, gegrond verklaart en beslist
RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAFZA- dat er geen aanleiding is tot enige terugKEN- GEZAG VAN GEWIJSDE- VERKEERS- vordering noch tot inschrijving in de bijzondere rekening uit hoofde van bedoelONGEVAL- ONDERSCHEIDEN STRAFFEN WEde betekende vaststelling en beslissing,
GENS HET STUREN IN STAAT VAN DRONKENop grond van de volgende overwegingen :
SCHAP EN ALCOHOLINTOXICATIE EN WEGENS
« Ten bewijze zowel van de aansprakeEEN OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSlijkheid van de verzekerde voor bedoeld
REGLEMENT - GEEN BESLISSING OVER DE
verkeersongeval als van zijn door hem
OORZAAK VAN HET ONGEVAL - GEVOLG
gepleegde zware fout verwijst (eiser)
T.A.V. DE BESLISSING OVER HET OORZAKEnaar het vonnis van 5 november 1971
LIJK VERBAND TUSSEN DE SCHADE EN DE
van de Politierechtbank te Halle, waarDRONKENSCHAP EN ALCOHOLINTOXICATIE.
van niet wordt betwist dat het kracht
De rechter die afzonderlijke straiten uit- van gewijsde bezit, en waarbij (tweede
spreekt wegens het sturen in staat van verweerder) o.m. werd veroordeeld tot
dronkenschap en alcoholintoxicatie en twee straffen : de ene wegens een overwegens een overtreding van het Weg- treding van artikel 12.1 van het koninkverkeersreglement, doch niet bepaalt lijk besluit van 14 maart 1968 houdende
welk van de misdrijven de oorzaak algemeen reglement op de politie van
van het verkeersongeval en de schade het wegverkeer (een rijbaan volgende,
is, sluit elk oorzakelijk verband tussen verzuimd te hebben zo dicht mogelijk bij
de schade en de dronkenschap en alco- de rechterrand van die baan te blijven);
holintoxidatie niet noodzakelijk uit (1). de andere wegens de twee overtredingen
(Artt. 59 en 60 Sw.; algemeen beginsel van artikel 34.1 (een voertuig bestuurd of
van het gezag van gewijsde in strafza- een rijdier geleid, op een openbare
plaats, na alcoholische dranken in zodaken.)
nige hoeveelheden te hebben gebruikt
dat het alcoholgehalte in zijn bloed, op
(1) Cass., 7 jan. 1983 (A.C., 1982-83, nr. 266).
het ogenblik dat hij bestuurde of geleid-

-----------------1
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de, ten minste 1,5 gr per liter bedroeg)
en van artikel 35 van gezegd koninklijk
besluit (in staat van dronkenschap of in
een soortgelijke staat als gevolg van het
gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen verkerend, op
een openbare plaats, een voertuig bestuurd of een rijdier geleid te hebben);
nergens maakt de strafrechter gewag dat
de dronkenschap of de alcoholintoxicatie
de oorzaak of een van de oorzaken van
het verkeersongeval is geweest waardoor
(tweede verweerder) aan de burgerlijke
partij stoffelijke schade berokkende en
zelf verwondingen opliep; ongetwijfeld is
dat ongeval te wijten aan het verzuim
van (tweede verweerder) om zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de baan te
blijven; door, met toepassing van artikel 65 van het Wetboek van Strafrecht,
afzonderlijke straffen uit te spreken,
enerzijds, voor dit verzuim en, anderzijds, voor het besturen van een voertuig
op de openbare weg in staat van dron··
kenschap met een alcoholgehalte in zijn
bloed van ten minste 1,5 gram per liter,
stelde de strafrechter impliciet maar zeker vast dat de alcoholintoxicatie of de
dronkenschap niet de oorzaak of een van
de oorzaken is geweest van de stoffelijke
schade toegebracht aan de burgerlijke
partij en evenmin van de lichamelijke
letsels van (tweede verweerder); immers,
de strafrechter is verplicht maar een enkele straf uit te spreken, niet aileen wanneer een misdrijf een bestanddeel van
een ander misdrijf oplevert, maar ook
wanneer een zelfde feit verscheidene
misdrijven oplevert; hieruit volgt dat de
rechter, die wegens verscheidene misdrijven verschillende straffen uitspreekt,
noodzakelijk beslist dat deze misdrijven
door onderscheidene feiten worden opgeleverd; uit het voorgaande volgt dan ook
dat (eiser) ten onrechte stelt "dat de
strafrechter noodzakelijk en zeker heeft
beslist dat de beide inbreuken de schade
hebben berokkend, de dronkenschap zozeer als het links rijden, en dit ongeacht
het feit of de dronkenschap en het links
rijden al dan niet een feit uitmaken "; zoals blijkt uit de omstandigheden van de
zaak en voormeld vonnis van de politierechter is de enige en enkelvoudige oorzakelijke fout van (tweede verweerder)
met betrekking tot bedoeld verkeersongeval deze dat hij verzuimde zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven »,

is tot hetgeen zeker en noodzakelijk
door de strafrechter beslist is; het feit
dat, door het uitspreken van twee afzonderlijke straffen, wegens overtreding van
artikel 12.1 van het Wegverkeersreglement van 14 maart 1968 enerzijds, en
van de artikelen 34, 1°, en 35, van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968 anderzijds, het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de Politierechtbank te
Halle van 5 november 1971 heeft beslist
dat het gaat om twee afzonderlijke feiten, niet belet dat elk van die feiten bewezen zijn verklaard, door de civiele
rechter als oorzaak van het ongeval en
van de schade kan worden aangenomen,
nu de strafrechter ten deze de eis van de
burgerlijke partij zonder meer gegrond
verklaarde zonder uitspraak te doen over
de vraag of beide overtredingen samen
dan wei slechts een van beide de oorzaak van het ongeval waren; het arrest
derhalve ten onrechte oordeelt dat de
strafrechter, door het uitspreken van
tvvee afzonderlijke straffen, noodzakelijk
en zeker heeft beslist dat de enige en enkelvoudige oorzakelijke fout van tweede
verweerder met betrekking tot bedoeld
ongeval was dat hij verzuimde zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven en aldus het gezag van gewijsde toekomende aan dat vonnis miskent, althans er een interpretatie aan
geeft die onverenigbaar is met de betekenis en de draagwijdte ervan en derhalve de eraan toekomende bewijskracht
miskent; het arrest derhalve niet wetig
laatstbedoelde fout aileen in acht kan nemen om te beslissen dat aan tweede verweerder geen zware fout in de zin van
artikel 70, § 3, b, van de wet van 9 augustus 1963 kan worden verweten (schending van aile in het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 97
van de Grondwet);

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het gezag van
het rechterlijk gewijsde in strafzaken ten aanzien van de burgerlijke
rechter beperkt is tot wat zeker en
noodzakelijk door de strafrechter is
beslist;
Overwegende dat het in kracht
van gewijsde gegaan vonnis van
5 november 1971 van de Politierechtterwijl, eerste onderdeel, het gezag bank te Halle aan tweede verweervan het rechterlijk gewijsde op de straf- der twee afzonderlijke straffen heeft
vordering voor de civiele rechter beperkt opgelegd, een wegens overtreding
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van artikel 12.1 van het Wegverkeersreglement van 14 maart 1968
en een andere wegens overtreding
van de artikelen 34, 1", en 35 van de
Wegverkeerswet van 16 maart 1968;
dat bedoeld vonnis eveneens de civielrechtelijke vordering van een benadeelde derde tegen tweede verweerder gegrond heeft verklaard,
echter zonder te bepalen hetwelk
van de bewezen verklaarde misdrijven de oorzaak van het ongeval en
van de erdoor ontstane schade is geweest;
Dat de strafrechter die afzonderlijke straffen uitspreekt wegens het
sturen in staat van dronkenschap en
alcoholintoxicatie en wegens een
overtreding van het Wegverkeersreglement, met zekerheid beslist dat
het om van elkaar losstaande feiten
gaat; dat de strafrechter die uitspraak doet op de civielrechtelijke
vordering, stoelende op artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek, noodzakelijk uitspraak doet over de fout en
over het causaal verband tussen de
fout en de ontstane schade;

verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft begaan;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Gent.
12 maart 1984 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter · Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 400
3•

KAMER -

12 maart 1984

Dat uit het voorgaande evenwel
niet volgt dat de strafrechter, door
het uitspreken van afzonderlijke 1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZING - VOORstraffen, zeker en noodzakelijk heeft
DRACHT VAN DE KANDIDATEN - AANPLAKbeslist dat de verkeersovertreding
KING VAN DE LIJSTEN - WEIGERING DOOR
de enige oorzaak van het ongeval is
DE WERKGEVER.
geweest en zodoende elk causaal
verband tussen de dronkenschap, de
alcoholintoxicatie en de schade 2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZING - VOORheeft uitgesloten;
DRACHT VAN DE KANDIDATEN -

RECHT VAN

Overwegende dat het arrest derDE WERKGEVER OM BEROEP BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK IN TE STELLEN.
halve de aangewezen wetsbepalingen schendt door, op grond van de
1" De werkgever mag niet weigeren de
in het middel geciteerde considerantijdig door de representatieve werknesen, te beslissen dat ten deze het
mersorganisaties ingediende kandidaverzuim van tweede verweerder zo
tenlijsten voor de verkiezing van de
personeelsafgevaardigden in de onderdicht mogelijk bij de rechterrand
nemingsraad of het veiligheidscomite
van de rijbaan te blijven, de enige
aan te plakken. (Art. 36 K.B. 18 okt.
oorzaak van het ongeval is geweest,
1978.)
en daaruit af te leiden dat tweede
verweerder geen zware fout in de 2" De werkgever kan bij de arbeidsrechtzin van artikel 70, § 3, b, van de wet
bank beroep instellen tegen de voorvan 9 augustus 1963 tot instelling en
dracht van de kandidaten voor de verorganisatie van een regeling voor
kiezing van de pei·soneelsafgevaardig-
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den in de ondernemingsraad of het
veiligheidscomite, zelfs indien geen
werknemer of geen representatieve
werknemersorganisatie een klacht tegen de voordracht heeft ingediend (1).
(Art. 24, § 1, 1o, Bedrijfsorganisatiewet;
art. 1, § 4, h, 1°, Gezondheids- en Veiligheidswet; art. 38 K.B. 18 okt. 1978.)
(AKADEMISCH ZIEKENHUIS VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT
BRUSSEL,
VRIJE UNIVERSITEIT
BRUSSEL (2) T. ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND E.A.)

Omtrent de ontvankelijkheid van de
voorziening zegde advocaat-generaal Lenaerts het volgende :
1. Eiseres is voor de arbeidsgerechten
niet opgetreden als partij en tegen haar
werd ook geen veroordeling uitgesproken. De vordering in eerste aanleg en
het hoger beroep worden uitsluitend gericht tegen eiser, die nooit heeft betwist
dat hij geldig in het geding werd betrokken. Evenmin werd de ontvankelijkheid
van de tegen hem gerichte vordering
ambtshalve aangevoerd.
In hun voorziening leggen de eisers
niet uit waarom het nodig zou kunnen
zijn dat ook eiseres in cassatie optreedt.
En de verweerders voeren geen middel
van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening aan.
Vraag is dan of de niet-ontvankelijkheid ambtshalve moet worden opgeworpen, enerzijds, omdat niet blijkt dat eiser rechtspersoonlijkheid heeft en, anderzijds, omdat eiseres geen partij in het
geding voor de feitenrechters was.
Ik meen dat daartoe geen reden bestaat, gelet op de specifieke aard van de
geschillen inzake sociale verkiezingen en
de bijzondere procedureregeling die
daaruit voortspruit.
2. Krachtens de artikelen 24, § 1, 1°,
van de wet van 20 september 1948 en 1,
§ 4, h, 1°, van de wet van 10 juni 1952
kunnen de werkgevers, de werknemers
(1) Cass., 13 dec. 1972 (A.C., 1973, 376) met
cone!. O.M., in J.T.T., 1973, 134. Zie ook Cass.,
30 april 1975 (A.C., 1975, 954).
(2) Voor de arbeidsgerechten was aileen het
Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel als partij opgetreden, niet de Vrije
Universiteit Brussel. Het openbaar ministerie
meende geen middel van niet-ontvankelijkheid
tegen de voorziening van een van beide eisers
te moeten opwerpen om de redenen in de
hierbij gepubliceerde conclusie uiteengezet.

en hun representatieve organisaties bij
de arbeidsgerechten een vordering inleiden tot beslechting van alle geschillen in
verband met de wetgeving op de ondernemingensraden en de veiligheidscomites. Luidens § 2 van de beide artikelen
kan de Koning voor deze geschillen in
bijzondere regelen van rechtspleging
voorzien.
De bijzondere procedure inzake verkiezingen werd neergelegd in het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978,
inzonderheid de artikelen 78bis en 78ter,
ingevoegd bij koninklijk besluit van
5 november 1982. Kenmerkend daarbij is
dat deze procedure zeer eenvoudig is en
een zo snel mogelijke berechting van de
geschillen beoogt.
In deze zaak moet vooral de aandacht
worden gevestigd op de volgende bepalingen : « de eisende partij is ertoe gehouden in limine litis, bij de griffie van
de arbeidsrechtbank waarbij de zaak
aanhangig is, de indentiteit en het valledig adres van de betrokken partijen neer
te leggen » (art. 78bis, 2°); onder betrokken partij moet worden verstaan « elke
persoon of representatieve werknemersorganisatie die in het kader van de procedure in het geding wordt betrokken »
(art. 78 ter, 1o); het gerecht doet uitspraak
« na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk te hebben opgeroepen » (art. 78bis, 3°).
Opzet van deze bepalingen is kennelijk de mogelijkheid te bieden om aile
belanghebbenden bij het geding te betrekken, aan de eisende partij daaromtrent een ruime appreciatiebevoegdheid
te geven en betwistingen over de hoedanigheid om partij te zijn te vermijden.
Wie meent ten onrechte te zijn opgeroepen, kan dat weliswaar doen gelden;
maar ook wanneer hij buiten de zaak
wordt gesteld, vervolgt het proces zijn
normaal verloop. Zelfs indien er aldus
geen enkele « betrokken partij » overblijft - ook niet wie als verweerder is
opgeroepen - blijft het geding geldig
aanhangig bij de rechtbank die over de
zaak zelf uitspraak kan doen.
3. Deze procedureregeling past naar
mijn mening zeer goed in verkiezingszaken. In die processen is het moeilijker
om precies te bepalen wie eigenlijk partij is, dan zulks het geval is voor andere
rechtsgeschillen.
In een burgerlijk geding dienen zich
als partijen normaal aan degenen die tegenover elkaar tegenstrijdige aanspraken doen gelden. De eisende partij

-

897 -

vraagt de rechter vast te stellen dat zij
een subjectief recht kan doen gelden tegenover de verwerende partij en vraagt
hem tevens deze partij ertoe te dwingen
dat recht te erkennen door ze te veroordelen om iets te geven, te doen of te laten. De veroordeling van de tegenpartij
is normaal het uiteindelijke doel van het
burgerlijk geding.
Een proces inzake verkiezingen beoogt
daarentegen niet een veroordeling van
een tegenpartij te bekomen. De desbetreffende vordering kan weliswaar ook
strekken tot erkenning van een subjectief recht, bijvoorbeeld het kiesrecht,
het recht op verkiesbaarheid of het recht
om kandidaten voor te dragen. Maar die
rechten moeten worden erkend door een
ieder die bij de verkiezing is betrokken.
Daarom beogen zulke vorderingen vaak
niet de veroordeling van een bepaald
persoon, tenzij het gaat om degene die
met de uitvoering van de verkiezingsprocedure is belast, zoals de werkgever bij
sociale verkiezingen.
In vele verkiezingszaken gaat het zelfs
niet om de erkenning van een subjectief
recht maar om de vaststelling van een
objectieve . rechtstoestand, bijvoorbeeld
wanneer wordt opgekomen tegen iemands inschrijving op de kiezerslijsten
of een kandidatenlijst. Daarom is, volgens de rechtspraak van het Hof, de
werknemer wiens inschrijving wordt betwist, geen partij in het geding, tenzij hij
vrijwillig is tussengekomen of in tussenkomst is opgeroepen (3). Een geschil omtrent een objectieve rechtstoestand is
eveneens de vordering tot nietigverklaring van kiesverrichtingen of de uitslag
van de verkiezing; deze nietigheid geldt
uiteraard ten aanzien van een ieder.
4. Beroep in verkiezingszaken staat in
de regel open voor iedere belanghebbende, ongeacht of hij al dan niet een eigen
subjectief recht doet gelden. Zo bepaalt
artikel 19 van het Kieswetboek bijvoorbeeld dat iedere kiezer kan opkomen tegen om het even welke inschrijving of
weglating op de kiezerlijsten. Inzake sociale verkiezingen kunnen alle geschillen
voor de arbeidsrechtbank worden gebracht door de werkgevers, de werknemers en de vakbonden.
Daartegenover staat dat in een verkiezingszaak er ook geen eigenlijke tegenpartij of verweerder is.

Hier moge ik vooreerst verwijzen naar
de zoeven vermelde rechtspraak van het
Hof, volgens welke de werknemer geen
tegenpartij is in een betwisting over zijn
inschrijving op de kiezers- of kandidatenlijsten, ook al gaat het dan om zijn
kiesrecht of zijn recht op verkiesbaarheid.
Overigens is de strekking van de verkiezingswetgeving al degenen die enig
belang bij de zaak kunnen hebben, de
gelegenheid te geven hun standpunt aan
de rechter mede te delen. Zo bepaalt de
procedureregeling voor de Raad van State inzake gemeenteraadsverkiezingen en
verkiezingen van de leden van de raad
van het O.C.M.W. dat een memorie van
antwoord kan worden ingediend door
« al wie van een belang kan doen blijken » (4).
Dezelfde strekking ligt ook ten grondslag aan de reeds genoemde procedureregelen inzake sociale verkiezingen die
het mogelijk maken alle belanghebbenden bij de verkiezingen te betrekken,
maar tevens in het midden laat tegen
wie de vordering wordt gericht. Ook indien er geen tegenpartij is, is de vordering geldig ingesteld en kent het geding
zijn normaal verloop.
5. In onderhavige zaak gaat het over
de aanplakking van ingediende kandidatenlijsten. De verplichting tot aanplakking rust op de werkgever (5). Het is dus
normaal dat de vordering die ertoe
strekt de aanplakking te bekomen, tegen
hem wordt ingesteld.
Maar ook indien deze niet in het geding was betrokken, zou de rechter nog
uitspraak over het geschil kunnen en
moeten doen en zou hij kunnen beslissen dat de aanplakking verplicht is. De
werkgever zou ook in die hypothese de
rechterlijke beslissing moeten uitvoeren;
daarom bepaalt artikel 78bis, 4°, van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978
dat de betrokken vonnissen en arresten
in elk geval aan de werkgever ter kennis
worden gebracht.
Die beslissing raakt immers niet aileen de individuele rechtsbetrekking tussen de werkgever en de vakbond die de
vordering heeft ingesteld. Zij betreft het
regelmatig verloop van de kiesverrichtingen dat door alle betrokkenen in acht
moet worden genomen, inzonderheid
(4) Art. 6 K.B. 15 juli 1956 en 12 jan. 1977.

(3) Cass., 28 april en 19 mei 1976 (A.C., 1976,
975 en 1038).

(5) Artt. 36 en 37, derde lid, K.B. 18 okt.
1978.
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door de werkgever die voor de verrichtingen instaat.

7. Gans anders is de toe stand wanneer
de werkgever als eiser optreedt. De
reeds vermelde wetsbepalingen kennen
6. Is de aanwezigheid van de werkge- het recht om de vordering in te stellen
ver in het proces niet noodzakelijk ver- toe aan de werkgever.
eist, dan is het vanzelfsprekend a fortiori
Degene die zich tot de rechtbank
zonder belang of de als zodanig aangewezen partij ook werkelijk de werkgever wendt moet dus de hoedanigheid van ter
is en of deze juridisch die hoedanigheid zake bevoegde werkgever hebben en tevens bevoegd zijn om in rechte op te trekan hebben.
den. Nu is een werkgever uiteraard een
De wetten en uitvoeringsbesluiten be- natuurlijke persoon of een rechtspersoon
palen niet wie in zulke gedingen als die de vereiste bekwaamheid heeft om
werkgever moet worden aangemerkt. rechtshandelingen te stellen; want het is
Nochtans kan hieromtrent twijfel rijzen degene die de arbeidsovereenkomsten
omdat de ondernemingsraad en het vei- met zijn werknemers aangaat en de verligheidscomite niet per juridische entiteit plichtingen welke uit die rechtsbetrekmaar per onderneming worden opge- kingen voorspruiten, dient na te komen.
richt. En die begrippen dekken elkaar Wanneer de wet dan de bevoegdheid om
niet. Een juridische entiteit kan ver- in rechte op te treden aan de werkgever
scheidene ondernemingen exploiteren, toekent, moet de vordering worden ingemaar omgekeerd kunnen verscheidene steld door de natuurlijke persoon of de
juridische entiteiteneen enkele onderne- rechtspersoon die ook in het normale
ming vormen. In dat laatste geval zijn rechtsverkeer daartoe de bevoegdheid
verscheidene werkgevers bij de oprich- heeft.
ting van de ondernemingsraad en het
veiligheidscomite betrokken.
Hier gelden niet de daareven uiteengezette argumenten die verantwoorden dat
En dit kan ook het geval zijn wanneer de vakbonden en de werknemers die de
in een onderneming werknemers van vordering instellen, een andere persoon
twee of meer werkgevers tewerkgesteld of instantie dan de eigenlijke werkgever
zijn.
als betrokken partij mogen aanwijzen,
Aangezien de aanwijzing van de werk- zonder dat zulks tot de niet-ontvankelijkgever als verweerder niet noodzakelijk heid van de vordering kan leiden of eniis, hoeft de vakbond of de werknemer ge invloed op het normale verloop van
die de vordering instelt, zich niet erom de procesvoering heeft.
te bekommeren of hij wel degelijk de
De juridische verklaring van het onjuiste werkgever heeft aangewezen. Hij
mag zich bijvoorbeeld ermeen vergenoe- derscheid ligt hierin dat de werkgever
gen zijn vordering te richten tegen de die de vordering instelt, een ware eisenpersoon, instelling of instantie die zich . de partij is in de normale procesrechtein de kiesverrichtingen zelf als werkge- lijke betekenis van het woord; wordt de
ver heeft voorgedaan, zonder te moeten vordering tegen hem ingesteld, dan is hij
onderzoeken of deze wel degelijk de juri- daarentegen geen echte verwerende pardisch bevoegde instantie was of ze geldig tij, tegen wie een veroordeling wordt uitgesproken, maar alleen wat de procedukon vertegenwoordigen.
reregeling een « betrokken partij »
Omgekeerd kan de opgeroepen per- noemt, d.w.z. een instantie die betrokken
soon of instantie wel aanvoeren dat hij is bij de rechtstoestand welke door de
met het geschil niets te maken heeft en rechterlijke uitspraak wordt vastgesteld.
vtagen om buiten de zaak te worden gesteld. Maar hij kan op die grand niet be8. Rijst dan de vraag wie in het cassasluiten tot de niet-ontvankelijkheid van
de vordering.
tiegeding moet of kan optreden.
Ten slotte kan de eigenlijke werkgever
in de zaak tussenkomen; maar hij kan
evengoed de zaak op zijn beloop laten.
Dat heeft op de berechting van het ge- ·
schil geen invloed, aangezien zowel de
vermeende als de eigenlijke werkgever
in elk geval <ioor de rechterlijke uitspraal{ gebonden zijn, ongeacht of zij al
dan niet als verweerder zijn opgetreden.

De bijzondere wetgeving op de ondernemingsraden en de veiligheidscomites
bepaalt daarorntrent niets. Indirect kan
de specifieke procedureregeling voor de
arbeidsgerechten nochtans zijn weerslag
hebben op het cassatiegeding. Dat is weliswaar een nieuw geding en niet de
voortzetting van een reeds bestaand geding, zoals het Hof nog bij arrest van
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14 januari 1982 heeft beslist (6). Niettemin kunnen de bijzondere regelen die de
procesvoering voor de feitenrechter hebben bepaald, toch een aanpassing van
sommige regelen van het cassatieberoep
noodzakelijk maken.
Het duidelijkste voorbeeld hiervan is
de bevoegdheid van de vakbonden om in
rechte op te treden, hoewel zij geen
rechtspersoonlijkheid hebben. De bijzondere wetten kennen hun die bevoegdheid
toe, o.m. inzake sociale verkiezingen.
Hieruit volgt uiteraard dat zij in die aangelegenheden ook in cassatie kunnen optreden; de rechtspraak van het Hof heeft
dat overigens steeds zonder aarzelen
aangenomen.
Ten aanzien van de werkgevers kan
het voor de arbeidsgerechten geldende
onderscheid tussen eisende en betrokken
partij niet volledig tot in cassatie worden
doorgetrokken, omdat het begrip « betrokken partij » in die procedure niet bestaat.
Niettemin moet ook deze partij in cassatie kunnen optreden. Dit kan, op voorwaarde dat zij alsdan verschijnt in de juridische gedaante, waarin zij normaal in
elk proces - en ook als eiser in verkiezingszaken - moet optreden.
In het cassatiegeding moet dus de
werkgever zelf instaan voor de nodige
correctie aan de eventueel verkeerde of
onvolledige verschijningsvorm waarin
hij, door de aanwijzing van de bonden of
de werknemers, als betrokken partij
voor de arbeidsgerechten is opgetreden.
Die correctie bestaat hierin dat het cassatieberoep wordt ingesteld door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die
de werkgever is van het personeel dat
tewerktgesteld is in de onderneming
waar de ondernemingsraad of het veiligheidscomite moet worden opgericht. Desgevallend is dat meer dan een werkgever
wanneer in de onderneming personeel
van verscheidene werkgevers in dienst
is.
9. Passen wij deze regels nu toe op onderhavige zaak.
Voor de arbeidsgerechten is als betrokken partij - onder de benaming « verweerder » - aangewezen : het Akademisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel. Uit het bestreden arrest
blijkt dat deze instelling in elk geval de
onderneming vormt waar de verkiezingen moeten worden gehouden. Als tech(6) Nr. 6449, in Bull. en Pas., gepubliceerd
met conclusie van advocaat-generaal Velu.

nische bedrijfseenheid is zij kennelijk
onderscheiden van de ruimere eenheid
- de Vrije Universiteit Brussel - waartoe zij luidens haar benaming behoort.
Vraag is nu wie de werkgever is of de
werkgevers zijn van het personeel dat in
de onderneming - het Akademisch Ziekenhuis - is tewerkgesteld.
De hypothese dat het A.Z. een rechtspersoon is die de enige werkgever van
al het tewerkgestelde personeel is, lijkt
te moeten worden uitgesloten; want dan
zou de voorziening niet mede ingediend
zijn door « voor zoveel nodig de Vrije
Universiteit Brussel ».
De Vrije Universiteit Brussel heeft
rechtspersoonlijkheid krachtens artikel 1, § 1, van de wet van 12 agusutus
1911, gewijzigd bij de wet van 28 mei
1970. Over het juridisch statuut van het
Akademisch Ziekenhuis zegt de voorziening niets. Dan blijven er twee mogelijkheden over :
1" Ofwel heeft het A.Z. ook rechtspersoonlijkheid en heeft het eigen personeel
in dienst, maar worden daarnaast in de
« onderneming » ook nog werknemers
van de rechtspersoon V.U.B. tewerkgesteld. In dat geval is de voorziening terecht ingesteld door de beide eisers, het
A.Z. en de V.U.B.
2" Ofwel heeft het A.Z. geen rechtspersoonlijkheid en is de V.U.B. de werkgever van al het in de onderneming tewerkgestelde personeel. Alsdan is de
voorziening eigenlijk maar ingesteld
door een partij, de V.U.B., waartoe het
A.Z. behoort. De vermelding van twee eisers heeft dan als enige betekenis dat
duidelijk wordt gemaakt dat de voor de
arbeidsgerechten • betrokken partij » het A.Z. - in cassatie verschijnt onder
haar juridische gedaante van rechtspersoon - de V.U.B.

Het had zeker de voorkeur verdiend
dat de voorziening zelf de nodige toelichting omtrent de werkelijke situatie en de
juridische verhoudingen had gegeven.
Doch de ontstentenis daarvan is op zichzelf niet voldoende om het cassatieberoep wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk te verklaren, omdat het ontvankelijk is, welke van beide hypothesen
ook aan de werkelijkheid beantwoordt.
Daarom heb ik gemeend geen middel
van niet-ontvankelijkheid ambtshalve te
moeten opwerpen.

900 ARREST

(A.R. nr. 4271)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juli 1983 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de sche_nding van de artikelen 21, § 1,
eerste hd, van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 1; § 4, b, (4), zesde 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, 33, tweede
lid, 36 en 39 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen, voormeld artikel 136
gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 november 1982, en 97 van de Grondwet,
doordat het arbeidshof oordeelt : « dat
(eiser) geen enkele bevoegdheid heeft
om eigenmachtig de geldigheid te beoordelen van de door een representatieve
werknemersorganisatie neergelegde kandidatenlijsten en eigenmachtig te beslissen dat de door die organisatie neergelegde kandidatenlijsten niet worden bekendgemaakt door aanplakking; dat de
tussenkomst van de werkgever in verband met de voordracht van de kandidaten erin bestaat : de tijdig door de representatieve werknemersorganisaties neergelegde kandidatenlijsten te ontvangen,
de kandidatenlijsten aan te plakken, de
klachten in verband met de voorgedragen kandidaten te ontvangen en mede te
delen aan de organisatie tegen wier kandidaten klacht werd neergelegd, en de
definitieve kandidatenlijsten aan te plakken »; het arrest beslist « dat, door te
weigeren de lijsten die tijdig ingediend
werden door representatieve werknemersorganisaties, aan te plakken en niet de
procedure te volgen voorgeschreven in
de ar~ikelen 33 tot 38 van het koninklijk
beslmt van 18 oktober 1978, (eiser) de
wet heeft overtreden; dat (eiser) niet gerechtigd was eigenmachtig te weigeren
de kandidatenlijsten aan te plakken die
in naam van (eerste verweerder) tijdig
ingediend werden, en dat niets (eiser)
belette de beide lijsten waarover het
gaat, naast of onder elkaar aan te plakken », en het hoger beroep gegrond verklaart,

terwijl, eerste onderdeel, het koninklijk besluit van 18 oktober 1978, onder
meer, met toepassing en ter uitvoering
van de artikelen 21, § 1, eerste lid, van
de wet van 20 september 1948 en 1, § 4,
b, (4), zesde lid, van de wet van 10 juni
1952, de verplichtingen bepaalt die op de
werkgever rusten bij de voorbereiding
en de uitvoering van de sociale verkiezingen die in zijn onderneming moeten
worden gehouden; artikel 33, tweede lid,
van het koninklijk besluit bepaalt dat op
de kandidatenlijsten niet meer kandidaten mogen voorkomen dan er gewone en
plaatsvervangende mandaten kunnen
worden toegekend; artikel 36 van hetzelfde koninklijk besluit, zoals laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 novemb~r 1982, voorschrijft dat de werkgever,
bmnen een gestelde termijn, een bericht
, moet aanplakken met vermelding van,
onder meer, de namen van de kandidaten, per lijst gerangschikt, naar ·de vorm
van het stembiljet zoals die bij artikel 39
is voorgeschreven; dit artikel de vorm
van de stembiljetten voorschrijft en hiervoor verwijst naar een in bijlage gevoegd model, waarbij slechts evenveel
kandidaten worden opgenomen als er te
begeven mandaten zijn; de werkgever
d~rhalve slechts verplicht kan zijn de tijdtg vo?rged~agen kandidatenlijsten, bij
hem mgedrend door representatieve
werknemersorganisaties, aan te plakken
indien deze lijsten formeel regelmatig
zijn o~gesteld of kunnen worden opgesteld, mzonderheid wanneer de lijsten
niet meer kandidaten bevatten dan er
toe te kennen mandaten zijn; de door de
representatieve werknemersorganisaties
ingediende lijsten die meer kandidaten
bevatten dat er toe te kennen mandaten
zijn, nietig zijn en de werkgever niet
kan gehouden zijn zulkdanige lijsten aan
te plakken, en zelfs in feite in de onmogelijkheid verkeert zulkdanige lijsten op
te nemen in de stembiljetten die gelijkvormig moeten zijn aan het bij koninklijk besluit van 18 oktober 1978 gevoegde
model; de werkgever bovendien niet over
een eigen, persoonlijke en onvoorwaardelijke vordering beschikt om met toepassing van de artikelen 3 tot 38 van het
genoemde koninklijk besluit van 18 oktober 1978, op te komen tegen de voordracht van de kandidaten, doch slechts,
overeenkomstig het eerste lid van artikel 38 van diat koninklijk besluit een
beroep bij de arbeidsrechtbank k~n indienen met betrekking tot de voordrachten van de kandidaten, die reeds voorafgaandelijk het voorwerp uitmaakten van
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een klacht bij de werkgever, uitgaande
van hetzij een of meer kandidaten, hetzij
de
belanghebbende
representatieve
werknemersorganisatie(s); het arbeidshof
derhalve niet, zonder de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen te schenden
(uitgezonderd artikel 97 van de Grondwet), uitgaande van de vaststelling dat,
voor de sociale verkiezingen van mei
1983 bij eiser, voor lijst nr. 2 twee kandidatenlijsten werden ingediend die samen
meer kandidaten inhielden dan er toe te
kennen mandaten waren, kon oordelen
dat eiser onrechtmatig geweigerd heeft
de voorgedragen lijsten aan te plakken;
tweede onderdeel, eiser alleszins bij
conclusie aanvoerde « dat de respectieve
lijsten
van
B.B.T.K.-A.B.V.V.
en
A.C.O.D.-A.B.V.V., beide ingediend onder
het lijstnummer 2, niet conform waren
met (artikel 33 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978), vermits op deze
lijsten meer kandidaten voorkwamen
dan er gewone en plaatsvervangende
mandaten toegekend kunnen worden en
dat de werkgever dergelijke kandidatenlijsten mag weigeren omdat ze nietig
zijn »; he~ arbeidshof alleszins, voor zover het met zou hebben vastgesteld dat
beide bedoelde kandidatenlijsten samen
inderdaad meer kandidaten voordroegen
dan er toe te kennen effectieve en
plaatsvervangende mandaten waren, nalaat op dit middel te antwoorden (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

stelling van de stembiljetten, niet
volgt dat de werkgever het recht
heeft te weigeren de tijdig door representatieve werknemersorganisaties ingediende kandidatenlijsten
aan te plakken, ook niet wanneer op
die lijsten meer kandidaten voorkomen dan er mandaten kunnen worden toegekend;
Dat het aan de werkgever staat,
indien hij tegen de voordracht van
de kandidaten wil opkomen, na de
aanplakking van de kandidatenlijsten een beroep in te stellen bij de
arbeidsrechtbank, op grond van de
artikelen 24, § 1, 1°, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 1, § 4, h,
1°, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede
de salubriteit van het werk en van
de werkplaatsen, en 38 van het vermelde koninklijk besluit; dat de in
deze laatste bepaling neergelegde
procedureregeling het vorderingsrecht van de werkgever niet vermag
te beperken tot het geval waarin de
voordracht van de kandidaten tot de
in het eerste lid van a:rtikel 37 bedoelde klacht aanleiding heeft gegeven;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arbeidshof
het aangehaalde verweer niet diende te beantwoorden, nu het beslist
dat eiser in geen geval gerechtigd
was eigenmachtig te weigeren de
bedoelde kandidatenlijsten aan te
plakken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 36 van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1978, gewijzigd bij koninklijk
besluit van 5 november 1982, niet
meer bepaalt, zoals de oorspronkelijke tekst van dit artikel, dat in het
door de werkgever aan te plakken
bericht de namen van de kandidaten « per lijst worden gerangschikt
naar de vorm van het stembiljet zoals die bij artikel 39 is voorgeschreven »; dat, luidens dit artikel, « de
lijsten en de namen van de kandidaten worden voorgedragen in de bij
Om die redenen, verwerpt de
artikel 39, tweede lid, bedoelde
voorziening; veroordeelt de eisers in
volgorde »;
de kosten.
Overwegende dat uit de bepalin12 maart 1984 - 3• kamer - Voorzitgen van de artikelen 33, tweede lid,
36 en 39 van hetzelfde besluit, die ter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkbetrekking hebben op de voordracht luidende
conclusie van de h. Lenaerts
van de kandidaten, de aanplakking advocaat-generaal - Advocaten : mr:
van de kandidatenlijsten en de op- HUtzler en mrs. Simont.
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Nr. 401

(VERVAET)
ARREST

2'

KAMER -

13 maart 1984

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - ART. 42
WEGVERKEERSWET - ONTZETTING VAN HET
RECHT TOT STUREN WEGENS LICHAMELIJKE
ONGESCHIKTHEID - BEVEILIGINGSMAATREGEL - TOEPASSELIJKHEID.

2° WEGVERKEER -

ART. 42 WEGVERKEERSWET - ONTZETTING VAN HET RECHT
TOT STUREN WEGENS LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID - BEVEILIGINGSMAATREGEL INTERNERING VAN DE VERDACHTE - TOEPASSELIJKHEID.

1° en 2° Wanneer met toepassing van

art. 7 Wet Bescherming Maatschappij
de interne1'ing van de verdachte gelast
wordt en de voorwaarden omschreven
bij art. 42 Wegverkeerswet vervuld
zijn, moet ontzetting van het recht een
voertuig of een luchtschip te besturen
of een rijdier te geleiden wegens lichamelijke ongeschiktheid uitgesproken
worden. (Impliciete oplossing.) (1).
(1) Wegens rijden onder invloed en zware
verkeersovertreding gelastte de bestreden beslissing in hoger beroep de internering van de
verdachte met toepassing van art. 7 van de
wet van 9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij, zoals die werd vervangen bij
art. 1 van de wet van 1 juli 1964. Zij verklaarde bovendien de verdachte, « bij toepassing
van art. 42 van de Wegverkeerswet, en gelet op
de klaarblijkelijk blijvende aard van zijn ongeschiktheid, voorgoed vervallen van het recht
enig motorvoertuig en een luchtschip te besturen of een rijdier te geleiden ».
De ontzetting van het recht een voertuig of
een luchtschip te besturen of een rijdier te geleiden, moet krachtens art. 42 van de Wegverkeerswet worden uitgesproken wanneer, naar
aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer of
wegens een verkeersongeval te wijten aan het
persoonlijk toedoen van de dader, de schuldige
lichame!ijk ongeschikt wordt bevonden tot het
besturen van een voertuig of een luchtschip of
tot het geleiden van een rijdier, Cass., 12 april'
1976 (A.C., 1976, biz. 934, Bull. en Pas., 1976, I,
899).
Een dergelijke ontzetting wegens lichame- ·
lijke ongeschiktheid is een beveiligingsmaatregel, Cass., 14 maart 1955 (A.C., 1955, 598);
20 nov. 1967 (ibid., 1968, 401); 23 juni 1969
(ibid., 1969, 1065).

(A.R. nr. 8358)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 oktober 1983 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen dat de beslissing geen
onwettelijkheid bevat die eiser kan
grieven;

Om die redenen, vei'VIJerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters
Gel~jklui
dende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal.

Nr. 402
2'

KAMER -

13 maa:rt 1984

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT WEGENS EEN ANDER MISDRIJF DAN WAAROVER
DE EERSTE RECHTER HEEFI' BESLIST VOORWAARDE VOOR DE WETTIGHEID VAN DE
VEROORDELING.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN KWALIFICATIE VAN HET MISDRIJF - HEROMSCHRIJVING DOOR DE APPELRECHTERS
- GEEN UITSPRAAK MEER VEREIST OVER DE
OORSPRONKELIJKE OMSCHRIJVING.

1o In correctionele en in politiezaken is
de rechter verplicht en bevoegd om de
bestanddelen en de aard van het bij
hem aanhangig gemaakte feit te bepa-
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len en, in voorkomend geval, met inachtneming van het recht van verdediging, de voorlopige wettelijke omschrijving van het feit, zoals die uit
het bevel tot verwijzing of uit de dagvaarding blijkt, door de juiste wetteJijke omschrijving te vervangen, waarbij hij evenwel dient vast te stellen dat
het aldus in aanmerking genomen feit
vervat is of hetzelfde is als datgene
waarop de vervolging was gegrond, en
dat de beklaagde verwittigd werd van
de wijziging van de kwalificatie (1).
2° Wanneer de appelrechters in correc-

tionele en politiezaken de bij hen aanhangig gemaakte feiten in al hun bestanddelen hebben onderzocht en de
oorspronkelijk daaraan gegeven kwalificaties hebben vervangen door een
andere wettelijke omschrijving, hoeven zij geen uitspraak meer te doen
over de oorspronkelijke omschrijvingen die van diezelfde feiten waren gegeven.
(VENNEMAN T. BOETSHOE P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8380)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1983
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiseres :

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet en
luidend als volgt : het hof van beroep
heeft de feiten E, F en G die eiseres te
laste worden gelegd, heromschreven en
gesteld dat de aldus heromschreven telastlegging dezelfde feiten betreft als in
de oorspronkelijke omschreven telastleggingen B, C, D, E, F en G en daaruit de
gevolgtrekking afgeleid dat geen uitspraak meer hoefde te worden gedaan
omtrent de oorspronkelijke telastleggingen B, C, D, E, F en G; het hof van beroep heeft nochtans uit het oog verloren
dat eiseres bij het beroepen vonnis ont-

slagen werd van rechtsvervolging ter zake van de telastlegging F, zodat, door dit
feit over te nemen in de heromschreven
feiten en ze bewezen te verklaren, het
hof van beroep wei uitspraak had moeten doen met betrekking tot het al of
niet overnemen of weglaten van het oorspronkelijk feit F in de heromschreven
telastleggingen; die vergetelheid met de
eruit volgende verkeerde overwegingen
client te worden gelijkgesteld met een
niet regelmatig gemotiveerde beslissing :

Overwegende dat in correctionele
en in politiezaken de rechter verplicht en bevoegd is om de bestanddelen en de aard van het bij hem
aanhangig gemaakte feit te bepalen
en, in voorkomend geval, mits eerbiediging van het recht van verdediging, de voorlopige wettelijke omschrijving van het feit, die uit het
bevel tot verwijzing of uit de dagvaarding blijkt, door de juiste wettelijke omschrijving te vervangen; dat
hij evenwel dient vast te stellen dat
het aldus in aanmerking genomen
feit hetzelfde is als datgene waarop
de vervolging was gegrond of vervat
was in het feit dat eraan ten grandslag lag en de beklaagde verwittigd
was van de wijziging van kwalificatie;
Overwegende dat de raadkamer
eisers naar de correctionele rechtbank had verwezen ter zaken onder
meer van deel te hebben uitgemaakt
van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op
personen of op eigendommen, feiten
omschreven in de telastleggingen E,
F (subsidiair aan E) en G als overtreding van de artikelen 322, 323 en
324 van het Strafwetboek;

Overwegende dat de correctionele
rechtbank eiseres aan die feiten
schuldig had verklaard, zoals zij
wettelijk waren omschreven in de
telastleggingen E en G; dat het vonnis tevens beslist : << het feit F ... is
niet naar eis van recht bewezen, zodat zij (eiseres) hiervoor dient ontslagen te worden van rechtsvervol- - - - - - - - - - - - - - - - - ; ging »;
(1) Cass., 29 jan. 1980 en 18 maart 1980
(A.C., 1979-80, nr. 323 en nr. 452); cfr 12 nov
1980 (ib1d., 1980-81, nr 158).

Overwegende dat op het hoger beroep van eiseres en van het open
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baar ministerie het hof van beroep
de feiten, omschreven in de telastleggingen E, F en G, heromschrijft
als overtreding van artikel 336, eerste en derde lid, van het Strafwetboek en eiseres, die werd uitgenodigd zich over de gewijzigde kwalificatie te verdedigen, schuldig verklaart aan de feiten zoals zij werden
heromschreven, na te hebben vastgesteld dat de heromschreven telastlegging betrekking heeft op dezelfde
feiten als die welke oorspronkelijk
werden omschreven in de telastleggingen E, F en G; dat voorts het arrest oordeelt : << Nu de feiten ... E, F
en G door het hof (van beroep) werden heromschreven en aldus heromschreven telastlegging door het
hof (van beroep) wordt aangehouden
tegen ... derde beklaagde (eiseres),
dient niet meer te worden gestatueerd over de oorspronkelijke telastleggingen ... E, F en G »;

vielrechtelijke vordering tegen eiseres :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
13 maart 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Oct.
Cammaert, Gent.

Nr. 403

Overwegende dat hieruit blijkt dat
2• KAMER - 13 maart 1984
de appelrechters de feiten die bij
hen aanhangig zijn gemaakt in al
BUITEN
hun bestanddelen hebben onder- 1° AANSPRAKELIJKHEID
zocht en de oorspronkelijke kwalifiOVEREENKOMST - OVERSPEL - VERGOEDING MORELE SCHADE - GRONDSLAG.
caties die eraan werden gegeven,
hebben vervangen door een andere
wettelijke omschrijving; dat zij op 2° OVERSPEL - VERGOEDING MORELE
die gronden oordelen geen uitspraak
SCHADE - GRONDSLAG.
meer te moeten doen over de oorspronkelijke omschrijvingen die aan 1o en 2o Wettig is de beslissing die aan de
wegens overspel klacht doende echtgediezelfde feiten waren gegeven;
Overwegende dat het arrest zodoende regelmatig met redenen is
omkleed en de beslissing naar recht
verantwoord is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
geen onwettigheid bevat die eiseres
kan grieven;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslising op de ci-

noot schadevergoeding toekent op
grand dat de krenking van het recht
op trouw, waarop de burgerlijke partij
tijdens haar huwelijk kon aanspraak
maken, het noodzakelijk gevolg is van
het overspel, en dat deze krenking aan
die partij een zekere morele schade
heeft berokkend (1).
(DE CLERQ T. CLAES)
ARREST

(A.R. nr. 8511)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 november 1983 op
(1) Cass., 8 dec. 1958 (A.C., 1959, 302).
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verwijzing door het Hof van Beroep
te Gent gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 14 juni 1983;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van verweerster;

leen liet zitten en zelf naar haar minnaar in Miinchen ging; dat de echtgenote
dan uiteindelijk in augustus 1980 definitief bij haar vriend in Milnchen-Wartenberg is gaan wonen »;
terwijl, eerste onderdeel, het arrest aldus niet duidelijk maakt of beslist wordt
dat het overspel aan verweerster noodzakelijkerwijze een schade berokkend, dan
wel dat in de gegeven omstandigheden
verweerster ingevolge dit overspel schade geleden heeft, welke dubbelzinnigheid
met het ontbreken van motieven gelijkstaat (schending van artikel 97 van de
Grondwet), en tevens iedere wettigheidscontrole onmogelijk maakt, nu immers
in de eerste hypothese het arrest onwettig is, vermits uit geen enkele wetsbepaling voortvloeit dat het misdrijf van overspel aan de andere echtgenoot noodzakelijk schade berokkent, en de rechter
daarentegen aan de hand van aile regelmatig voorgelegde gegevens dient te beslissen of er al dan niet een schade werd
berokkend door het misdrijf (schending
van de artikelen 387, 390 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek);

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 387, 390 van het Strafwetboek, 1319,
1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van het re_cht van verdediging,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser op strafrechtelijk gebied werd veroordeeld wegens overspel
door een in kracht van gewijsde getreden arrest, eiser op burgerrechtelijk gebied veroordeeld tot het betalen aan verweerster van de som van een frank
wegens morele schade, vermeerderd met
de vergoedende interesten, de gerechtelijke interesten en de kosten, op grond
van de overwegingen dat « door het overspel (eiser) het recht op trouw van de
burgerlijke fartij gekrenkt (heeft); deze
krenking (... het noodzakelijk gevolg (is)
tweede onderdeel, het arrest door zijn
van het misdrijf waarvoor (eiser) is veroordeeld en (...) aan de burgerlijke partij geciteerde redengeving niet antwoordt
een zekere schade toegebracht (heeft); op eisers eveneens geciteerde middelen
tot staving van de stelling dat verweeruit het onderzoek der zaak (...) geb'leken ster, ingevolge het strafrechtelijk bewe(is) dat beklaagde reeds medio 1980 een zen overspel van eiser, geen schade kon
liefdesverhouding had met een vrouw uit geleden hebben ingevolge haar gedraginDusseldorf waarmede hij op 6 december gen v66r midden 1980 (schending van ar1981 op overspel werd betrapt in zijn wo- tikel 97 van de Grondwet);
ning; de latere gedraging van de burgerderde onderdeel, in de hypothese dat
lijke partij (...) deze krenking de schade
het arrest door zijn geciteerde redengeniet (wegneemt) »,
en doordat eiser in zijn conclusie in ving impliciet antwoordt op eisers evenhoger beroep aanvoerde « dat de burger- eens geciteerde middelen tot staving van
lijke partij die uit hoofde van overspel de stelling dat verweerster, ingevolge het
van haar echtgenoot schadevergoeding strafrechtelijk bewezen overspel van eivordert, moet bewijzen dat zij door dit ser, geen schade kon geleden hebben
overspel een schade lijdt, d.w.z. dat dit ingevolge haar gedragingen v66r midden
overspel voor haar een beledigend ka- 1980, impliceert het aangevochten arrest
rakter heeft », en vervolgens aanvoerde ofwel de vaststelling dat eiser in zijn
tot staving van zijn stelling dat verweer- conclusies geen gedragingen van v66r
ster ten deze geen schade geleden heeft, midden 1980 aanvoerde tot staving van
« dat (verweerster) immers in november zijn voornoemde stelling, in welk geval
1977 op verlof is gegaan naar Zlirs (Oos- de bewijskracht van deze conclusies miskend wordt (schending van de artiketenrijk-Arlberg}; dat zij aldaar in het len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
hotel Zurserhof een romance is begon- Wetboek); ofwel dat bij de beoordeling
nen met een in Miinchen wonende arts, van het bestaan van een schade aan de
Dr. Selmair; dat beklaagde in oktober zijde van verweerster ingevolge eisers
1978 een zwaar verkeersongeval over- overspel geen rekening gehouden wordt
kwam, waarbij hij zwaar gekwetst werd en/of dient gehouden te worden met feien waarbij hij in het gips terechtkwam; telijke gegevens die dit overspel voorafdat zijn echtgenote ook in die omstandig- gaan, hetgeen een schending uitmaakt
heden beklaagde met zijn kinderen al- van eisers recht van verdediging, nu
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geen rekening gehouden wordt met reOm die redenen, verwerpt de
gelmatig aangevoerde feitelijke gege- voorziening; veroordeelt eiser in de
vens, en van de attikelen 1382 en 1383 kosten.
van het Burgerlijk Wetboek, nu immers
bij de beoordeling van het bestaan van
13 maart 1984 - 2• kamer - Voorzitschade ingevolge een misdrijf, rekening ter : de h. Screvens, voorzitter - Verdient te worden gehouden met aile feite- slaggever : de h. De Peuter - Gelijkluilijke gegevens die het bestaan of het niet dende conclusie van de h. D'Hoore,
bestaan van schade kunnen bei:nvloeden, advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
en niet slechts met de gegevens die date- Biitzler en Dassesse.
ren van na het misdrijf dat de schade
zou veroorzaakt hebben :

Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest, beslissende zoals in het middel is Nr. 404
weergegeven, niet zegt dat het misdrijf noodzakelijkerwijze aan verweerster schade berokkende, maar
2• KAMER - 14 maart 1984
oordeelt dat de krenking van het
recht op trouw, waarop de burgerlijke partij kon aanspraak maken, 1° DIEFSTAL EN AFPERSING - BEDRIEGLIJK WEGNEMEN VAN ANDERMANS
het noodzakelijk gevolg is van het
GOED VOOR EEN KORTSTONDIG GEBRUIK overspel; dat het arrest vervolgens
BEGRIP.
constateert dat deze krenking aan
de burgerlijke partij een zekere
schade toebracht;
2° BENELUX -

VERDRAG BETREFFENDE
DE INSTELLING EN HET STATUUT VAN EEN
BENELUX-GERECHTSHOF - W.A.M.-VERZEKERING - W.A.M.-WET, ART. 3 - DE REGEL VAN
DIE BEPALING IS EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL, DIE ALS DUSDANIG
WORDT AANGEWEZEN KRK-:HTENS ART. 1
VAN VORENVERMELD VERDRAG.

Betreffende het tweede en het
derde onderdeel :
Overwegende dat eiser, door te
concluderen zoals in het middel is
weergegeven, aanvoerde dat het
door hem gepleegde overspel ten
aanzien van verweerster geen beledigend karakter had, en tot staving
daarvan feitelijke gegevens opgaf 3° BENELUX - VERDRAG BETREFFENDE
DE INSTELLING EN HET STATUUT VAN EEN
nopens de relatie die verweerster,
BENELUX-GERECHTSHOF- UITLEGGING VAN
zowel in de periode v66r als na het
EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERmiddel, van het jaar 1980, met een
LAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL
Duitse vriend heeft gehad;
- VRAAG VAN UITLEG- GEVAL WAARIN HET
HOF VAN CASSATIE NIET VERPLICHT IS ZICH,

Overwegende dat de beide onderBIJ WEGE VAN PREJUDICIELE VRAAG, VOOR
delen, die uitsluitend verband houUITLEG TOT HET BENELUXHOF TE WENDEN.
den met dit beweerde kenmerk van
die betrekkingen, zonder belang zijn
nu het arrest de schade niet afleidt 4° BENELUX - BENELUX-OVEREENKOMST
VAN 24 MEI 1966, ART. 7, § 1, EN GEMEENuit het beledigend karakter van het
SCHAPPELIJKE BEPALINGEN BIJ DIE OVERdoor eiser gepleegde overspel, maar
EENKOMST, ART. 3, § 1 - UITSLUITING UIT DJ<:
wel uit de schending door eiser van
VERZEKERING VAN HEN DIE ZICH DOOR
het recht op trouw waarop verweerDIEFSTAL OF GEWELDPLEGING DE MACHT
ster tijdens haar huwelijk aanOVER HET MOTORRIJTUIG HEBBEN VERspraak kon maken;
SCHAFT EN VAN HEN DIE HET ZONDER GELDat het middel niet kan worden
aangenomen,

DIGE REDEN GEBRUIKEN - D!EFSTAL - UIT
LEG - GELIJKSTELLING VAN GEBRUIKSDIEF
STAL MET DIEFSTAL.
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1° Art. 461, tweede lid, Sw., dat het be-

drieglijk wegnemen van andermans
goed voor een kortstondig gebruik gelijkstelt met diefstal, vereist dat de dader zich de zaak tegen de wil van de
eigenaar bedrieglijk toeeigent, dat is
met de bewuste wil om de zaak aan
het genot van de bezitter te onttrekken voor een kortstondig gebruik, doch
met het oogmerk om de zaak na gebruik terug te geven; dat de eigenaar
de sleutels van zijn wagen aan een
derde afgeeft, impliceert niet noodzakelijk dat deze toestemming had gekregen om met het voertuig te rijden
en derhalve kan hij het voertuig bedrieglijk wegnemen tegen de wil van
de eigenaar (1).

Jijke aanpsrakelijkheid 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 (4).
(DE MEEDS D'ARGENTEUIL T.

«

URANUS> N.V.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2164)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1981 door
gens welke de verzekering de burger- het Hof van Beroep te Brussel gerechterlijke aansprakelijkheid moet wezen;

2° De regel van art. 3. W:A.M-wet, val-

dekken van de eigenaar, van iedere
houder en van iedere bestuurder van
het verzekerde motorrijtuig, zulks met
uitzondering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van hen die zich
door diefstal of geweldpleging de
macht over het motorrijtuig hebben
verschaft, is, met ingang van 1 juli
1976, een voor Belgie, Luxemburg en
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel, die als zodanig is aangewezen
krachtens art. 1 van het Verdrag BeneJux-Gerechtshof (2).
3° Met toepassing van art. 6.4, in fine,
Verdrag betreffende de instelling en
het statuut van een Benelux-Gerechtshof, mag het Hoi van Cassatie nalaten
de vraag van uitleg van een voor de
Benelux-landen
gemeenschappelijke
bepaling aan het Benelux-hoi voor te
leggen, wanneer het zich verenigt met
het tevoren door dat Hoi op dezelfde
VI"aag in een andere zaak gegeven antwoord (3).
4° Art. 3, § 1, Gemeenschappelijke Bepa-

lingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, dat onder meer bepaalt
dat de verzekering de burgerrechte(1) Zie Cass., 17 feb. 1976 en 12 april 1976
(A.C., 1976, 696 en 931).
(2) Cas., 10 feb. 1981,
(A.C., 1980-81, nr. 324).
(3) Cass., 17 sept.
(A.C., 1982-83, nr. 45).

A.R.

1982, A.R.

nr.

5907

nr. 3429

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 461, tweede lid,
van het Strafwetboek, 3 van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1, § 1, en 7, § 1.3, van de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
goedgekeurd bij de Belgische wet van
19 februari 1968, en 3, § 1, van de Gemeenschappelijke bepalingen behorende
bij de Benelux-Overeenkomst, misken..
ning van het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk het internationale recht
voorrang heeft boven het nationale recht
en schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, om te beslissen
« dat (verweerster) terecht beweert dat
Jean-Marie Parent zich door gebruiksdiefstal de macht heeft verschaft over
het voertuig van Blyaert en dat zij derhalve niet kan gehouden zijn tot schadeloosstelling van de burgerlijke partij »,
thans eiser, vaststelt dat de versie van
Blyaert « volgens welke hij de sleutels
van zijn wagen aan Parent enkel had gegeven om laatstgenoemde de gelegenheid te geven " erin te gaan flirten " met
Vandenberghe Nancy» aannemelijk was,
dat Blyaert Parent had verboden « met
zijn wagen weg te rijden » en dat « onder die omstandigheden, de afgifte van
de sleutels aan Parent niet kan worden
uitgelegd als een toestemming om de wa(4) Cass., 25 jan. 1984,
(A.C., 1983-84, nr. 275).

A.R.

nr.

2077
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gen te verplaatsen », waarna het oordeelt
« dat Parent door ondanks het verbod
van zijn vriend de wagen te gebruiken
om ermee naar een andere dancing te
rijden, die wagen niet aileen tegen de
wil van de eigenaar heeft gebruikt doch
dat bovendien heeft gedaan op een bedrieglijke wijze, dat is met de bewuste
wil om het voertuig voor een kortstondig
gebruik te onttrekken aan het genot van
de bezitter; dat hij zich zodoende schuldig heeft gemaakt aan een door artikel 461, tweede lid, van het Strafwetboek
met diefstal gelijkgestelde wegneming;
dat door die gelijkstelling de wegneming
precies dezelfde gevolgen heeft als diefstal, onder meer op het gebied van de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
waartoe het gebruik van een motorrijtuig aanleiding kan geven; dat bovendien
artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 aldus
moet worden uitgelegd dat van de dekking van de verzekering wordt uitgesloten een ieder die slechts ten gevolge van
een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld heling, houder is van het door hem bestuurde voertuig » en dat derhalve « verwonderlijk is dat artikel 7 van de bij de
wet van 19 februari 1968 goedgekeurde
Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966
wordt aangevoerd (en niet artikel 3 zoals
in de voor de burgerlijke partij neergelegde " subsidiaire conclusie "), vermits
de tekst van die bepaling, ... de uitlegging van de Belgische gerechten volledig
verantwoordt, nu daarin van de dekking
van de verzekering van het voertuig niet
alleen wordt uitgesloten zij die zich door
diefstal of geweldpleging de macht over
het voertuig hebben verschaft, doch oak
zij die " dit wetende en zonder geldige
reden " het voertuig gebruiken, hetgeen
het geval was met Parent; dat derhalve
van elke grand is ontbloot de zowel ten
pleidooie als bij conclusie aangevoerde
stelling dat er gronden bestaan tot uitlegging van artikel 7 door het BeneluxGerechtshof •,

terwijl, eerste onderdeel, er slechts
sprake is van gebruiksdiefstal in de zin
van artikel 461, tweede lid, van het Strafwetboek, wanneer een goed wordt weggenomen; de wegneming bestaat in het
zich verschaffen van de feitelijke macht
over de zaak tegen de wil van de eigenaar of de bezitter; de bij het arrest vastg~stelde omstandigheid dat Blyaert vrijWillig de sleutels van zijn wagen aan
Parent had gegeven om hem een welbepaald gebruik van de wagen te laten rnaken (« erin te gaan flirten met Vandenberghe Nancy •) zonder hem de toestem-

ming te geven om met de wagen te
rijden, waardoor aan Parent althans het
voertuig zelf werd overgedragen, uitsluit
dat Parent zich de feitelijke macht over
dat voertuig heeft verschaft en zich aldus schuldig zou hebben gemaakt aan
wegneming in de zin van artikel 461,
tweede lid, van het Strafwetboek; trouwens, het gebruikmaken van een wagen
tegen de wil van de eigenaar ervan al
evenmin een daad is van het zich verschaffen van de feitelijke macht over dat
voertuig, van aard om de wegneming, in
de zin van artikel 461, tweede lid, van
het Strafwetboek op te leveren; het arrest, nu het niettemin beslist dat Parent
zich schuldig had gemaakt aan een door
artikel 461, tweede lid, van het Strafwetboek met diefstal gelijkgestelde wegneming, die precies dezelfde gevolgen heeft
als diefstal, onder meer de uitsluiting
van de dekking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, aile in het middel vermelde
bepalingen, artikel 97 van de Grondwet
uitgezonderd, schendt;

tweede onderdeel, de gebruiksdiefstal
in de zin van artikel 461, tweede lid, van
het Strafwetboek de wegneming als constitutief element vereist; zo de wegneming niet een daad van feitelijke macht
over de zaak impliceert, zij dan tach bestaat in het zich tegen de wil van de eigenaar toei:Hgenen van het burgerrechtelijk bezit of van het bezit ter bede; de bij
het arrest vastgestelde omstandigheid
dat Blyaert vrijwillig de sleutels van zijn
wagen aan Parent had gegeven om hem
een welbepaald gebruik van de wagen te
laten maken zonder hem de toestemming te geven om ermee te rijden, in
welk geval Parent bezitter ter bede van
het voertuig zou zijn geweest, uitsluit
dat Parent zich het bezit ter bede zou
hebben toegeeigend, en aldus het voertuig zou hebben weggenomen in de zin
van artikel 461, tweede lid, van het Strafwetboek; bovendien, het feit dat hij van
de wagen tegen de wil van de eigenaar
gebruik heeft gemaakt onder de in het
arrest beschreven omstandigheden al
evenmin kan worden beschouwd als een
daad van toeeigening van het bezit ter
bede van het voertuig, waardoor hij zich
schuldig zou hebben gemaakt aan wegneming, in de zin van artikel 461, tweede
lid, van het Strafwetboek; het arrest, nu
het niettemin beslist dat Parent zich
schuldig had gemaakt aan de door artikel 461, tweede lid, van het Strafwetboek
met diefstal gelijkgestelde wegneming
die volledig dezelfde gevolgen heeft als
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diefstal, onder meer de uitsluiting van de
dekking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
aile in het middel vermelde wettelijke
bepalingen, artikel 97 van de Grondwet
uitgezonderd, schendt;

genaar hem de sleutels vrijwillig had gegeven, aan te wenden voor een ander
dan het door de eigenaar toegestane gebruik, een door diefstal of geweldpleging
verkregen voertuig « dit wetende en zonder geldige reden • heeft gebruikt, met
uitsluiting van de dekking van de verzekering als gevolg;
vijfde onderdeel, zelfs al zou Parent
zich schuldig hebben gemaakt aan gebruiksdiefstal van het door verweerster
verzekerde voertuig, welk feit een bedrieglijke wegneming is die door artikel 461, tweede lid, van het Strafwetboek
met diefstal wordt gelijkgesteld, zodanige gebruiksdiefstal dan nog niet precies
dezelfde gevolgen heeft als diefstal in de
zin van artikel 461, eerste lid, van het
Strafwetboek, en meer bepaald niet de
uitsluiting van de verzekering waarvan
sprake in artikel 3 van de wet van 1 juli
1956 tot gevolg heeft; die uitsluiting van
dekking immers op beperkende wijze
moet worden uitgelegd en moet worden
beperkt tot het geval waarin een zaak
wordt weggenomen met het inzicht ze
niet terug te geven; die beperkende uitlegging van artikel 3 van de Belgische
wet van 1 juli 1956 geboden is in het
Iicht van artikel 7, § 1.3, van de BeneluxOvereenkomst van 24 mei 1966 en van
artikel 3, § 1, van de erbij behorende gemeenschappelijke bepalingen, nu het Nederlands strafrecht de gebruiksdiefstal
niet met diefstal gelijkstelt; het arrest
derhalve, door te beslissen dat Parent
een met diefstal gelijkgesteld feit had
gepleegd met al de aan diefstal verbonden gevolgen, waaronder de uitsluiting
van verzekering krachtens artikel 3 van
. de Belgische wet van 1 juli 1956, aile in
het middel vermelde wettelijke bepalingen (met uitzondering van artikel 97 van
de Grondwet) schendt; het arrest althans, nu het niet antwoordt op de conclusie van hoger beroep waarin eiser tot
staving van zijn stelling dat gebruiksdiefstal geen aanleiding kon zijn tot uitsluiting van verzekering op grond van
artikel 3 van de wet van 1 juli 1956, aanvoerde dat de uitsluiting wegens diefstal
een gemeenschappelijke regel was in de
zin van de Benelux-Overeenkomst van
24 mei 1966 en dat het Nederlands strafrecht de gebruiksdiefstal niet kende, artikel 97 van de Grondwet schendt :

derde onderdeel, noch artikel 3 van de
Belgische wet van 1 juli 1956, noch artikel 7, § 1.3, van de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966 of artikel 3, § 1,
van de erbij behorende gemeenschappelijke bepalingen aldus kunnen worden
uitgelegd dat een ieder die het door hem
bestuurde voertuig uitsluitend ten gevolge van een onrechtmatige daad onder
zich heeft, van de dekking van de verzekering wordt uitgesloten; de heler van
een voertuig van de verzekering wordt
uitgesloten omdat heling wordt voorafgegaan door diefstal of afpersing waardoor
de eigenaar zijn bezit verliest; het arrest,
nu het ten deze niet vaststelt dat Parent
zich door diefstal in de zin van artikel 461, eerste lid, van het Strafwetboek,
door afpersing of geweldpleging de
macht heeft verschaft over het door hem
op het ogenblik van het ongeval bestuurde voertuig door daarvan een ander dan
het hem door de eigenaar toegestane gebruik te maken, niet zonder alle in het
middel vermelde wettelijke bepalingen
(artikel 97 van de Grondwet uitgezonderd) te schenden, wettig kon beslissen
dat Parent door die gebruikshandeling
een onrechtmatige daad heeft begaan
die, krachtens artikel 3 van de wet van
1 juli 1956, uitsluiting van de verzekering
tot gevolg had;
vierde onderdeel, artikel 3, § 1, van de
gemeenschappelijke bepalingen, behorende bij de Benelux-Overeenkomst van
24 mei 1956, waarin wordt bepaald dat
niet aileen zij die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft, doch ook zij die
« dit wetende, een dergelijk motorrijtuig
zonder geldige reden gebruiken •, van de
dekking van de verzekering kunnen worden uitgesloten, doelt op het geval waarin van een door diefstal of door geweldpleging verkregen voertuig gebruik is
gemaakt door een persoon die weet dat
het voertuig gestolen is of door middel
van geweldpleging is verkregen; het arrest, nu het ten deze niet heeft vastgesteld dat het door Parent bestuurde voertuig door diefstal of geweldpleging was
Wat het eerste en het tweede onverkregen, niet zonder schending van aile in het middel vermelde wettelijke be- derdeel samen betreft
Overwegende dat artikel 461,
palingen ( artikel 97 van de Grondwet uitgezonderd), wettig kon beslissen dat tweede lid, van het Strafwetboek
Parent, door het voertuig waarvan de ei- het bedrieglijk wegnemen van an-
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dermans goed voor een kortstondig
gebruik gelijkstelt met diefstal;
Overwegende dat die bepaling
vereist dat de dader zich de zaak tegen de wil van de eigenaar bedrieglijk toeeigent, dat is met de bewuste
wil om de zaak te onttrekken aan
het genot van de bezitter voor een
kortstondig gebruik doch met het
oogmerk om de zaak na gebruik terug te geven;
Overwegende dat de omstandi.gheid dat een eigenaar de sleutels
van zijn wagen aan een derde afgeeft, niet noodzakelijkerwijze de
toestemming inhoudt om met het
voertuig te rijden en derhalve niet
impliceert dat die derde het voertuig
niet bedrieglijk kan wegnemen tegen de wil van de eigenaar;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de eigenaar van de auto
reeds bij zijn eerste verhoor heeft
verklaard dat hij de sleutels van de
wagen aan Parent enkel had gegeven om hem in de gelegenheid te
stellen « erin te gaan flirten » met
een meisje en dat die aannemelijke
versie door een derde was bevestigd,
zodat de afgifte van de sleutels aan
Parent niet kon worden uitgelegd
als een toestemming om met het
voertuig te rijden;
Overwegende dat het arrest uit
die gegevens heeft kunnen afleiden
dat Parent door met die wagen te
rijden ondanks het verbod van zijn
vriend, van die wagen bedrieglijk
gebruik heeft gemaakt tegen de wil
van de eigenaar en zich aldus schuldig heeft gemaakt aan de door arti- ·
kel 461, tweede lid, van het Strafwetboek met diefstal gelijkgestelde
wegneming;
Dat het derhalve wettig kon beslissen dat, ten gevolge van die gelijkstelling, de wegneming precies
dezelfde gevolgen heeft als de diefstal, onder meer de uitsluiting van
de dekking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering;
Dat het eerste en het tweede onderdeel niet kunnen worden aangenomen;

Over het derde, vierde en vijfde
onderdeel samen :
Overwegende dat artikel 3, eerste
lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen overeenkomt met artikel 3,
§ 1, van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen die te
zamen met dit Verdrag en het Protocol van ondertekening op 24 mei
1966 te Luxemburg zijn ondertekend, bij de wet van 19 februari
1968 zijn goedgekeurd en op 1 juni
1976 in werking zijn getreden;
Overwegende dat naar luid van
artikel 1 van het Aanvullend Protocol bij de Benelux-Overeenkomst,
dat op 26 september 1968 te Brussel
is ondertekend, bij de wet van 2 februari 1971 is goedgekeurd en op
1 juli 19'76 in werking is getreden,
als gemeenschappelijke rechtsregels
voor de toepassing van de hoofdstukken III, IV en V van het Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof worden aangewezen de bepalingen van de Benelux-Overeenkomst
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, van de Bijlage bij die
Overeenkomst en van het Protocol
van ondertekening, voor zover, wat
betreft de bepalingen van de Bijlage, de inhoud daarvan is opgenomen
in de wetgeving van de Staat, waarin de vraag van uitleg is gerezen;
Overwegende dat de in artikel 3,
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956
vervatte rechtsregels met ingang
van 1 juli 1976 gemeenschappelijke
rechtsregels zijn voor Belgie, het
Groothertogdom Luxemburg en Nederland, in de zin van artikel 1 van
het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof;
Overwegende bijgevolg dat het
Hof bij het in de zaak nr. 2077 van
de algemene rol gewezen arrest van
24 mei 1982 de volgende vraag aan
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het Benelux-Gerechtshof heeft voorgelegd : << Is § 1 van artikel 3 van de
Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, waarin is bepaald
dat door de verzekering niet is gedekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door
diefstal of geweldpleging de macht
over het motorrijtuig hebben verschaft en van hen die,. dit wetende,
een dergelijk motorrijtuig zonder
geldige reden gebruiken, toepasselijk op het bij artikel 461, tweede
lid, van het Belgisch Strafwetboek,
zoals gewijzigd bij de wet van 25 juni 1964, met diefstal gelijkgesteld
bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik? »;
Overwegende dat het in het derde,
vierde en vijfde onderdeel van het
middel vermelde artikel 7, § 1.3,
geen grond oplevert voor het voorleggen van een bijkomende vraag;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof, in antwoord op de gestelde vraag, in het arrest van 20 mei
1983 voor recht zegt dat « artikel 3,
§ 1, van de Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat onder meer bepaalt dat de verzekering
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 van een
kortstondig gebruik »;
Overwegende derhalve dat het arrest, nu het de beslissing verantwoordt op de in het middel weergegeven gronden, de in die onderdelen
aangewezen wettelijke bepalingen
niet schendt;
Overwegende voor het overige dat
het hof van beroep, na de beslissing

door die redengeving naar recht te
hebben verantwoord, niet hoefde te
antwoorden op een verweermiddel
waaruit eiser geen ander dan het
door het hof van beroep afgewezen
rechtsgevolg afleidde;
Dat het derde, vierde en vijfde onderdeel niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, beslist dat er
geen grond bestaat tot voorlegging
van een nieuwe vraag aan het Benelux-Gerechtshof; verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaat : mrs. Dassesse en L. De Gry-

se.

'Nr. 405
2'

KAMER -

14 maart 1984

1° WEGVERKEER -

OVERTREDING VAN
ART. 30, EERSTE LID, 2°, K.B. VAN 16 MAART
1968 - BESTANDDELEN.

2° WEGVERKEER

OVERTREDING
ART. 34, 4°, K.B. VAN 16 MAART 1968 - BESTANDDELEN.

1" Art. 30, eerste lid, :!', Wegverkeerswet

strait een ieder die een motorvoertuig
bestuurt, terwijl het rijbewijs of het
als dusdanig geldend bewijs vereist
voor het besturen van dit voertuig,
hem met toepassing van art. 55 is antnomen; in het geval bedoeld in art. 55,
kan onmiddellijk intrekking van het
rijbewijs enkel en aileen worden bevolen, hetzij door de procureur des Konings, door de officier van het openbaar ministerie bij de politierechtbank
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of door de krijgsauditeur of nog door
de procureur-generaal bij het hoi van
beroep of door de auditeur-generaal bij
het militair gerechtshof; niet naar
recht verantwoord is dan oak de veroordeling wegens overtreding van
art. 30, eerste lid, 2', ingeval de rijkswacht het rijbewijs van de beklaagde
voor de tijd van zes uur heeft ingetrokken (1).
2o Art. 34, 4", Wegverkeerswet strait ieder die zich ontrekt aan het toezicht
waaraan hij krachtens art. 59, § 1, is
onderworpen, het rijbewijs of het als
zodanig geldend bewijs waarvan hij
houder is, in het geval bedoeld in
art. 61, niet heeft afgegeven, of het
voertuig of het rijdier, ingehouden
krachtens hetzelfde artikel, heeft bestuurd of geleid; die bepaling is niet
toepasselijk op de bestuurder die niet
om uitstel van de ademtest heeft verzocht
(REUTER)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 3303)

2.000 frank of met een van die straffen
aileen wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt terwijl het rijbewijs of
het als dusdanig geldend bewijs vereist
voor het besturen van dit voertuig, hem
met toepassing van artikel 55 is ontnomen; de onmiddellijke intrekking van
het rijbewijs, in het bij artikel 55 bepaalde geval, enkel kan worden bevolen door
de procureur des Konings of door de
ambtenaar van het openbaar ministerie
bij de politierechtbank of door de krijgsauditeur of nog door de procureur-generaal bij het hof van beroep of de auditeur-generaal bij het militair gerechtshof; het vonnis niet vaststelt dat de
intrekking van het rijbewijs is gevorderd
door een ambtenaar van het openbaar
ministerie; het vonnis integendeel vaststelt dat de rijkswacht beklaagdes rijbewijs heeft ingetrokken voor een duur
van zes uur,
zodat, eerste onderdeel, het vonnis, nu
het eiser veroordeelt wegens overtreding
van artikel 30, 2°, van het koninklijk besluit van 16 maart 1968, terwijl zijn rijbewijs niet is ingetrokken met toepassing
van artikel 55, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 30, 2°,
en 55 van het koninklijk besluit van
16 maart 1968) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 oktober 1983 in hoOverwegende dat het vonnis verger beroep gewezen door de Correc- meldt « dat beklaagde na een comtionele Rechtbank te Verviers;
muniefeest te Elsenborn op 20 mei
1982, om 17 uur 30, ter plaatse door
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 30, inzonder- de rijkswacht van Ambh~ve tijdens
heid 2°, 55 van het koninklijk besluit van een wegcontrole werd staande ge16 maart 1968 tot coordinatie van de wet- houden; dat, na een positief uitgeten betreffende de politie over het weg- vallen ademtest, het rijbewijs van
verkeer en 97 van de Grondwet,
de beklaagde werd ingetrokken voor
doordat het vonnis eiser wegens over- een duur van zes uur; ... dat betreding van artikel 30, 2°, van het klaagde op 21 mei 1982 om 10 uur
koninklijk besluit van 16 maart 1968 ver- de brigade van Ambleve opbelde om
oordeelt tot een geldboete van 500 frank zijn rijbewijs terug te krijgen »;
op grand dat de telastlegging, zoals ze in
de· dagvaarding is omschreven, bewezen
Dat uit die vermeldingen blijkt
is gebleven,
dat het rijbewijs van eiser door de
terwijl, krachtens artikel 30, 2°, met rijkswacht is ingetrokken voor een
gevangenisstraf van acht dagen tot zes duur van zes uur;
maanden en met geldboete van 500 tot
Dat derhalve niet naar recht is
verantwoord het vonnis waarbij ei(1) en (2) De feiten waarvan sprake is in de
telastleggingen hadden moeten omschreven ser wordt veroordeeld wegens overzijn als overtreding van art. 31 Wegverkeers- treding van artikel 30, 2°, van de
wet, nl. het, buiten de gevallen van de artt. 30, Wegverkeerswet nu de intrekking
34, 2", en 48, besturen van een motorvoertuig van eisers rijbewijs niet is bevolen
zonder houder te zijn van het rijbewijs of van.
het als dusdanig geldend bewijs vereist voor met toepassing van artikel 55 van
genoemde wet;
het besturen van dit voertuig.

913 Dat dit onderdeel gegrond is;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 34, inzonderheid 4°, 59, § 1, 60, § 1, 61 van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coordinatie van de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis eiser wegens overtreding van artikel 34, 4°, van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
100 frank geldboete veroordeelt en hem
voor een duur van een maand vervallen
verklaart van het recht tot sturen, op
grond dat de telastlegging, zoals ze in de
dagvaarding is omschreven, bewezen is
gebleven,

van het koninklijk besluit van 16 maart
1968) :

I

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat eiser een ademh f
d
test ee t on ergaan en zijn rijbewijs aan de rijkswacht heeft afgegeven;
Overwegende dat artikel 59, § 1,
3°, tweede lid, van de Wegverkeerswet bepaalt dat enkel de bestuurder
die om uitstel van de ademtest verzoekt, onder toezicht van de politie
of van de rijkswacht moet blijven;
Overwegende dat artikel 61 van
genoemde wet bepaalt dat het voertuig enkel wordt ingehouden wanneer de bestuurder zijn rijbewijs
niet dadelijk afgeeft;

terwijl krachtens artikel 34, 4°, van het
koninklijk besiuit van 16 maart 1968 met
Dat dit onderdeel gegrond is;
gevangenisstraf en/of geldboete wordt
gestraft hij die zich onttrekt aan het toezicht waaraan hij krachtens artikel 59,
§ 1, is onderworpen, het rijbewijs of het
Om die redenen, ongeacht het
als zodanig geldend bewijs waarvan hij
houder is, in het geval bedoeld in arti- tweede en derde onderdeel van het
kel 61, niet heeft afgegeven of het voer- eerste middel, het tweede, derde en
tuig of het rijdier, ingehouden krachtens vierde onderdeel van het tweede
hetzelfde artikel, heeft bestuurd of geleid; artikel 59 hieraan toevoegt dat en- middel, die niet kunnen leiden tot
kel de bestuurders die om uitstel van de ' cassatie zonder verwijzing, verademtest te verzoeken, onder het toe- nietigt het bestreden vonnis; beveelt
zicht van de politie of van de rijkswacht dat van dit arrest melding zal worblijven; het vonnis vaststelt dat de adem- den gemaakt op de kant van het
test is uitgevoerd; artikel 61 de bestuur- vernietigde vonnis; laat de kosten
der aan wie rijverbod is opgelegd, ver- ten laste van de Staat; verwijst de
plicht om zijn rijbewijs af te geven aan zaak naar de Correctionele Rechtde rijkswacht en bepaalt dat het voertuig bank te Luik, zitting houdende in
enkel wordt ingehouden wanneer de afgifte niet dadelijk kan gebeuren; het von- hoger beroep.
nis vaststelt dat het rijbewijs dadelijk
14 maart 1984 - 2' kamer - VOorzitaan de rijkswacht is afgegeven; eiser in ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
zijn conclusie betoogde dat hij zich niet - Verslaggever : de h. Bosly - Geh'jkhad onttrokken aan het in artikel 59, § 1, luidende conclusie van de h. Ballet, advobedoelde toezicht, vermits dat toezicht caat-generaal- Advocaat: mr. Biitzler.
slechts wordt voorgeschreven in de gevallen waarin de bestuurder om uitstel
van de ademtest verzoekt, en die ademtest ten deze had plaatsgevonden,
zodat, eerste onderdeel, het vonnis, nu 'Nr. 400
het eiser veroordeelt wegens overtreding
van artikel 34, 4°, van het koninklijk be2' KAMER - 14 maart 1984
sluit van 16 maart 1968, ofschoon de
ademtest is uitgevoerd en het rijbewijs
dadelijk aan de rijkswacht is afgegeven,
niet naar recht is verantwoord (schen- 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ding van de artikelen 34, 4°, 59,§ 1, en 61
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR-
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uitvoering van die wet, een hengel
met aas onbewaakt in de rivier
heeft gelaten, anderzijds, tot een
geldboete van 100 frank ter zake dat
hij, met overtreding van artikel 24
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN van die wet, heeft geweigerd op de
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR- eerste aanmaning van de overheid
DELING - GEEN VASTSTELLING IN DE BE- zijn verbeurd verklaarde vishengel
SLISSING DAT ALLE BESTANDDELEN VAN
te overhandigen, en tevens de inHET BEWEZEN VERKLAARDE MISDR!JF AANtrekking van eisers visverlof uitWEZ!G ZIJN - BESLISS!NG NIET MET REDEspreekt alsook een visverbod voor
NEN OMKLEED.
twee jaar;
DELING OP DE STRAFVORDERING - GEEN
VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALlNG DIE EEN STRAF STELT - BESLISSING
NIET MET REDENEN OMKLEED.

1o Niet in rechte met redenen omkleed is
de veroordeling op de strafvordering
Overwegende dat het vonnis, met
waarin geen melding wordt gemaakt eigen redenen of met verwijzing
van een wettelijke bepaling die een
straf stelt op een bewezen verklaard naar de beroepen beslissing, de verfeit dat een misdrijf oplevert (1). oordeling van eiser wegens het eer-

(Art. 97 Gw.)
2o Om in rechte met redenen te zijn omkleed moeten in de veroordeling op de
strafvordering de wettelijke bepalingen worden vermeld die de bestanddelen van het ten laste van de beklaagde
bewezen verklaarde misdrijf aangeeft
(2). (Art. 97 Gw.)
(PAIN)
ARREST ( vertaling)

(A.R.

nr. 3467)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 december 1983 in
hager beroep gewezen door de Co;:rectionele Rechtbank te Neufchateau;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van arti-

kel 97 van de Grondwet :

Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt, enerzijds, tot een geldboete van 25 frank, met uitstel gedurende een jaar, ter zake dat hij, met
overtreding van de artikelen 12.3o
van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en 62.1o van het koninklijk besluit van 13 december 1954 tot
(1) Cass., 3 nov. 1982,
(A.C., 1982-83, nr. 149).

A.R

nr.

2472

(2) Cass., 11 maart 1981, A.R. nr.
(A.C., 1980-81, nr. 402).
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ste hem ten laste gelegde feit, buiten de aangegeven bepalingen van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
van de wet van 2 juli 1981 betreffende de opdeciemen en op de strafrechtelijke geldboeten, van het
Strafwetboek en het Wetboek van
Strafvordering, aileen grondt op de
artikelen 12.3° van de wet van 1 juli
1954 en 62.1° van het koninklijk besluit van 13 december 1954; dat het
de veroordeling van eiser wegens de
tweede telastlegging grondt op dezelfde bepalingen en op artikel 24
van de wet van 1 juli 1954 dat een
straf oplegt aan de overtreder die in
al de gevallen waarin de wet de verbeurdverklaring van vistuigen uitspreekt, weigert de voorwerpen die
tot het plegen van het misdrijf hebben gediend, op de eerste aanmaning te overhandigen aan de overheidsbeambten;

Overwegende dat het vonnis, om
eiser te veroordelen wegens het eerste hem ten laste gelegde feit, geen
enkele wettelijke bepaling aanwijst
die een straf stelt op het bij dat vonnis gestrafte feit en dat het eiser
wegens het tweede hem ten laste
gelegde feit veroordeelt zonder het
bestaan vast te stellen van de wette.lijke vereisten die de overheidsbeambten het recht geven om de vistuigen die tot het plegen van het
misdrijf hebben gediend, verbeurd
te verklaren;

-
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Dat het vonnis niet regelmatig
met redenen is omkleed;

GEGEVENS
EN
GEVOLGTREKKING
MET
SCHENDING VAN VORENBEDOELDE WETSBEPALINGEN, DAT DE REEKS VAN ENDOSSEMENTEN NIET ONONDERBROKEN WAS EN
DAT DE BETROKKENE, DOOR BETALING VAN
DE CHEQUE, EEN FOUT HEEFT BEGAAN DIE
IN RECHTSTREEKS VERBAND STAAT MET DE
SCHADE WAARVOOR HIJ VERGOEDING IS
VERSCHULDIGD - ONWETTIGE BESLISSING.

Om die redenen, ongeacht de door
eiser tot staving van zijn voorziening aangevoerde middelen die geen
cassatie zonder verwijzing tot gevolg kunnen hebben, vernietigt het 1° Het endossement van een cheque kan
bestaan uit de enkele handtekening
bestreden vonnis; beveelt dat van
van de endossant op de rugzijde van
dit arrest melding zal worden gede cheque of op het verlengstuk.
maakt op de kant van het vernietig(Chequewet, art. 16, tweede lid.)
de vonnis; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Mar- 2° Hij die een door endossement
che-en-Famenne, zitting houdende
overdraagbare cheque onder zich
heeft, wordt als de rechtmatige houder
in hoger beroep.
14 maart 1984 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Xavier Xhardez,
Neufchateau.

aangemerkt, indien hij van zijn recht
doet blijken door een ononderbroken
reeks van endossementen; de betrokkene die zodanige cheque betaalt, is
verplicht de regelmatigheid van de
reeks van endossementen, maar niet
de handtekening der endossanten te
onderzoeken. (Artt. 19 en 25, eerste lid,
Chequewet.)

3° Behoudens bedrog of grove schuld is

de betrokkene wettig bevrijd door
betaling van de cheque. (Art. 35,
tweede lid, Chequewet.)

Nr. 407
1•

KAMER -

1° CHEQUE
TWEEDE LID -

15 maart 1984

CHEQUEWET,
ENDOSSEMENT -

ART.
16,
BEGRIP.

2° CHEQUE -

CHEQUEWET, AR'I'l'. 19 EN 35,
TWEEDE LID - HOUDER VAN EEN DOOR
ENDOSSEMENT OVERDRAAGBARE CHEQUE VEREISTE OM ALS RECHTMATIGE HOUDER TE
WORDEN AANGEMERKT.

3° CHEQUE

CHEQUEWET,
ART.
35,
TWEEDE LID - BETALING VAN DE CHEQUE
DOOR DE BETROKKENE - BEVRIJDING VAN
DE BETROKKENE WETTIG,
BEHOUDENS
BEDROG OF GROVE SCHULD.

4° CHEQUE

CHEQUEWET, ARTT. 16,
TWEEDE LID, 19 EN 35 - BETALING DOOR DE
BETROKKENE VAN EEN DOOR ENDOSSEMENT
OVERDRAAGBARE CHEQUE - VASTSTELLING
IN HET ARREST VAN DIVERSE FEITELIJKE

4° Op grond van de enkele vaststelling in

het arrest dat op de door een vennootschap aan order van een notaris uitgegeven cheque, die bij een bank werd
aangeboden, drie opeenvolgende verdingen voorkwamen, t. w. de inschrijving door de notaris « innen
door creditering van mijn rekening in
uw boeken », de doorhaling van die
vermelding door de notaris en de
vervanging ervan door « te betalen aan
de vennootschap die de cheque heeft
uitgegeven », en ten slotte de vermelding « te betalen aan order » van een
welbepaalde derde, gevolgd van tr;vee
handtekeningen, waarvan een onleesbaar was, kan de recl1ter niet wettig
beslissen dat de reeks van endossementen niet onderbroken was en
dat de bank, door de cheque te
betalen, een fout heeft begaan die een
rechtstreeks verband vertoont met de
schade, waarvoor zij dus schadevergoeding verschuld1gd is. (Artt 16,
tweede lid, 19 en 35 Chequewet.)

-
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(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. T. FINESCO C.V.)
ARREST ( vertaJinli)

(A.R. nr. 6902)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 25 juni 1982
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, 15, 16, 17,
19, 35, 37, 38 van de wet van 1 maart
1961 betreffende de invoering in de
nationale wetgeving van de eenvormige
wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet, 1134, 1142, 1146, 1317,
1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen dat de litigieuze cheque « drie
opeenvolgende vermeldingen behelst : de notaris Remy stelt " a encaisser par le
credit de mon compte en vos livres ", hij haalt die vermelding door en schrijft
in de plaats " a payer a la societe cooperative Finesco-Uccle le 31 juillet 1970" de derde vermelding luidt " payable a
l'ordre de M. Billard", - met twee handtekeningen waarvan een onleesbaar •,
met wijziging van het beroepen vonnis
beslist dat eiseres aansprakelijk is om
de litigieuze cheque aan de heer Billard
te hebben betaald op grond « dat er
tussen de tweede en de derde vermelding onbetwistbaar een leemte bestaat;
dat geYntimeerde (thans eiseres) niet kan
aanvoeren dat zij de mening was toegedaan dat Billard voor rekening van
Finesco optrad, niet enkel omdat hij die
hoedanigheid niet bezat, maar ook
omdat de titel geen enkele aanwijzing in
die zin bevat ... ; dat de betrokkene inderdaad niet gehouden is de handtekening
van de endossant te onderzoeken, maar
de wet hem daarentegen wei verplicht de
regelmatigheid van de reeks endossementen na te gaan ... ; dat de eerste
rechter ten onrechte heeft geoordeeld
dat die reeks ten deze ononderbroken
was; dat de bovengenoemde vermeldingen het tegendeel bewijzen •,
terwijl, eerste onderdeel, het endosement van een cheque zelfs ten voordele
van de trekker kan worden gesteld en
deze de cheque opnieuw kan endosseren
(artikel 14 van de eenvormige wet op de
cheque); anderzijds het doorgehaalde
endossement voor niet geschreven wordt

aangezien (artikel 19 van de eenvormige
wet) en het endossement kan bestaan uit
de enkele handtekening op de rugzijde
van de cheque waarbij de geendosseerde
al dan niet wordt vermeld (artikel 16 van
de eenvormige wet); ten slotte hij die
een door endossement overdraagbare
cheque onder zich heeft als de rechtmatige houder wordt beschouwd, indien hij
van zijn recht doet blijken door een
ononderbroken reeks van endossementen (artikel 19 van de eenvormige
wet), zodat de betrokkene die een dergelijke cheque betaalt, enkel gehouden is
de regelmatigheid van de reeks van
endossementen, maar niet de handtekening der endossanten te onderzoeken
(artikel 35, eerste lid, van de eenvormige
wet) en de betrokkene, behoudens
bedrog of grove schuld, door de betaling
van de cheque wettig bevrijd is
(artikel 35, tweede lid, van de eenvormige wet); daaruit volgt dat het arrest,
nu het heeft vastgesteld dat de litigieuze
cheque, die door verweerster aan order
van de notaris Remy was getrokken,
. door de notaris aan verweerster was
geendosseerd en dat dit endossement
werd gevolgd door twee handtekeningen
die betrekking hebben op de vermelding
betaalbaar aan order van de heer Billard
die om betaling ervan verzocht, niet
wettig heeft kunnen beslissen dat de
reeks van de endossementen op de
rugzijde van de genoemde cheque niet
ononderbroken was in de zin van de artikelen 19 en 35, eerste lid, van de eenvormige wet op de cheque, zodat eiseres een
fout had begaan door hem te betalen
(schending van aile in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
de artikelen 19 en 35, eerste lid, van de
eenvormig wet op de cheque);
tweede onderdeel, uit de vermeldingen
op de rugzijde van de litigieuze cheque
volgt dat de aldus uitgedrukte endossementen
een
ononderbroken
reeks
vormen; daaruit volgt dat het arrest,
door te beslissen dat de reeks van die
endossementen een leemte vertoonde, de
vermeldingen op de rugzijde van de litigieuze cheque uitlegt op een wijze die
onverenigbaar is met hun bewoordingen
en hun draagwijdte en derhalve hun
bewijskracht miskent (schending van de
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel bet:reft :
Overwegende dat uit de artikelen 16, tweede lid, 19 en 35 van de
eenvo:rmige wet op de cheque volgt

-

917 -

dat het endossement kan bestaan
uit de enkele handtekening van de
endossant op de rugzijde van de
cheque of op het verlengstuk, dat
hij die een door endossement
overdraagbare cheque onder zich
heeft, wordt beschouwd als de rechtmatige houder indien hij van zijn
recht doet blijken door een ononderbroken reeks van endossementen,
dat de betrokkene die een dergelijke
cheque betaalt, gehouden is de
regelmatigheid van de reeks van
endossementen maar niet de handtekening der endossanten te onderzoeken en dat de betrokkene, behoudens bedrog of grove schuld, door de
betaling van de cheque wettig
bevrijd is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat op de door verweerster aan
order van de notaris Remy uitgegeven cheque die bij de Bank
Brussel Lambert werd aangeboden,
drie opeenvolgende vermeldingen
voorkwamen, namelijk de vermelding door de notaris « a encaisser
par le credit de mon compte en vos
livres », de doorhaling van die
vermelding door de notaris en haar
vervanging door « a payer a la societe cooperative Finesco » en ten
slotte de vermelding « payable a
ordre de M. Billard », gevolgd door
twee handtekeningen, waarvan een
onleesbaar;
Overwegende dat het arrest, op
grond van die vaststellingen aileen,
niet wettig heeft kunnen beslissen
dat de reeks van endossementen
niet ononderbroken was in de zin
van de artikelen 19 en 35, eerste lid,
van de genoemde wet en dat
eiseres, door de cheque te betalen,
een professionele fout heeft begaan
die
een
rechtstreeks
verband
vertoont met de schade, zodat zij die
moest vergoeden;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het tweede onderdeel

van het eerste middel en op de
andere middelen die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest,
behalve in zoverre het uitspraak
doet over de ontvankelijkheid van
het hoger beroep; 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
Bergen.
15 maart 1984 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - MJDDEL HIERUIT AFGELEID DAT
EEN STUK UIT HET DEBAT IS GEWEERD - INHOUD VAN DAT STUK NIET OVERGENOMEN IN
HET ARREST - OORSPRONKELIJK STUK OF
AFSCHRIFT NIET BIJ DE MEMORIE VAN DE ElSER GEVOEGD- HOF VAN CASSATIE NIET IN
STAAT ZICH UIT TE SPREKEN OVER DE GRIEF
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat het bestreden arrest ten onrechte een stuk uit het debat heeft geweerd op grand dat het stuk was
overgelegd met schending van het beroepsgeheim, terwijl het arrest de inhoud van dat stuk niet overneemt en
het oorspronkelijke stuk of het afschrift ervan niet bij de memorie van
de eiser was gevoegd, zodat het Hoi
niet in staat is om zich uit te spreken
over de in het middel aangevoerde
grief (1).
(1) Zie Cass., 9 nov. 1979 en 8 mei 1980
(A.C., 1979-80, nrs. 165 en 572).

918 {VINCHENT. T. CRETEUR).
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7004)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1983 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen

Over het tweede middel,
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 458 van het Strafwetboek,
doordat het arrest, na te hebben aangenomen dat de verklaring van professor
Lambert niet uit de debatten behoefde te
worden geweerd, op grond « dat de geneesheer niet enkel een verplichting tot
maar een werkelijk recht op geheimhouding heeft; dat het bekendmaken van het
geheim niet strafbaar is wanneer de wet
hem daartoe verplicht en wanneer hij in
rechte moet getuigen; dat professor Lambert op 4 februari 1976 door een gerechtelijk ambtenaar, die daartoe door de onderzoeksmagistraat was gemachtigd, bij
het onderzoek naar de klacht wegens
valse getuigenis is verhoord », en na te
hebben vastgesteld dat professor Lambert, bij gelegenheid adviserend geneesheer van wijlen Raphael Vinchent, in oktober 1958 als diagnose had gesteld :
« cerebrale arteriosclerose met preseniele aftakeling van de cerebrale functies
en dat hij het geestesvermogen niet verder had onderzocht daar hij ervan overtuigd was dat de zieke de aandachttesten niet naar behoren zou kunnen beantwoorden »maar dat « (de) getuigenis van
(professor Lambert), hoewel zij omstandig en gedegen is, niets zegt over de evolutie van de toestand van de de cujus na
1958 », voor recht zegt « dat met uitzondering van de getuigenis van professor
Lambert, de andere overgelegde geneeskundige gegevens uit de debatten moeten worden geweerd », oordeelt << dat er
twijfel bestaat, die aan de begunstigden
van de bestreden akten ten goede moet
komen nopens het bestaan van krankzinnigheid op het ogenblik dat de litigieuze
testamenten werden opgemaakt » en bijgevolg, met bevestiging van het beroepen vonnis, de door eiser tegen verweerster ingestelde rechtsvordering tot nietigverklaring van de testamenten van 11 juli 1961 en 6 augustus 1959 afwijst op
grond dat « professor Lambert in zijn
verklaring had gezegd : "ik wil het be-

roepsgeheim ten aanzien van mijn confraters neurologen niet schenden en zal
dus hun advies niet vermelden "; dat hij
in de loop van de daaropvolgende maand
april met toestemming van de twee geneesheren aan de gerechtelijke politie
een afschrift heeft gestuurd van twee
brieven die zij hem in 1958 hadden geschreven; dat het overleggen van die
brieven zeker een schending uitmaakt
van het beroepsgeheim van de geneesheren; dat niet wordt aangevoerd dat Raphael Vinchent hen tijdens zijn leven de
toestemming daartoe zou hebben gegeven; dat dit persoonlijk en extra-patrimoniaal recht niet aan zijn erfgenamen kon
worden overgedragen; dat beide geneesheren zich niet in een van de bij de wet
voorziene uitzonderingsgevallen bevonden ... dat beide getuigschriften aldus uit
de debatten moeten worden geweerd; dat
daaruit volgt dat de door beide partijen
ingebrachte geneeskundige onderzoeken
evenmin in aanmerking kunnen worden
genomen aangezien zij voortkomen uit
de afgewezen getuigschriften »,

terwijl uit artikel 458 van het Strafwetboek volgt dat de geneesheer die geroepen wordt om in rechte getuigenis af te
leggen, indien hij zulks nodig acht feiten
mag bekendmaken die normaal onder
het beroepsgeheim vallen; anderzijds het
beroepsgeheim niet wordt geschonden
wanneer de geneesheer medische inlichtingen doorgeeft aan confraters die, aangezien zij bi.i de behandeling van de zieke zijn betrokken, zoals hij tot geheimhouding verplicht zijn; wanneer verschillende geneesheren samen een patient
hebben behandeld ieder van hen derhalve, wanneer hij in rechte moet getuigen,
niet enkel gewag mag maken van zijn
persoonlijke vaststellingen maar ook van
de adviezen, uitslagen van onderzoeken
en diagnoses die zijn confraters hem
hebben medegedeeld in het kader van de
behandeling; zulks vooral het geval is
wanneer de geneesheer die in rechte als
getuige is opgeroepen van zijn confraters
de uitdrukkelijke toesteming heeft gekregen om de gegevens van hun gemeenschappelijk geheim bekend te rnaken; daaruit volgt dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat professor Lambert door de gerechtelijke politie, met
machtiging van de onderzoeksmagistraat, is verhoord, welk verhoor in de
zin van artikel 458 van het Strafwetboek
gelijkstaat met een getuigenis in rechte,
niet wettig heeft kunnen beslissen dat
professor Lambert « het beroepsgeheim
van de geneesheren had geschonden »
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door het afschrift van de brieven betreffende de gezondheidstoestand van Raphael Vinchent die twee confraters hem
in 1958 hadden geschreven, met uitdrukkelijke toestemming van de genoemde
confraters aan de gerechtelijke politie
over te maken (schending van artikel 458 van het Strafwetboek); althans
op grond van de motieven van het arrest
niet kan worden vastgesteld of de litigieuze onderzoeken aan professor Lambert werden toegestuurd door zijn twee
confraters in het kader van de behandeling van de gemeenschappelijke p~tient
Raphael Vinchent; aldus de motleven
van het arrest het Hof niet in staat stellen de wettigheid ervan na te gaan
(schending van artikel 97 van de Grondwet):

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dienaangaande moet worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 maart 1984 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Van Ryn.

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid, enerzijds, dat het Hof, nu noch 'Nr. 409
het proces-verbaal van het verhoor
van professor Lambert noch de litigieuze getuigschriften bij de memo1' KAMER - 15 maart 1984
rie zijn gevoegd, geen uitspraak kan
doen over de in het middel uiteengezette grief, anderzijds, dat de in 1° CASSATIEMIDDELEN - REDENGEVING - DUBBELZINNIGHEID - BEGRIP
1958 opgestelde getuigschriften van
TWEE ONWEITIGE INTERPRETATIES.
de twee geneesheren neurologen
evenmin als de verklaring van dokter Lambert zelf, een aanwijziging
RECHTEN VAN DE MENS - EUROkonden geven over de evolutie van 2° PEES
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS de toestand van de overledene na
ART. 9 IN VERBAND MET HET RECHT OP VRIJdie datum, zodat daaruit volgt dat
HEID VAN GEDACHTE- ART. 10 IN VERBAND
het middel bij gebrek aan belang
MET HET RECHT OP VRIJE MENINGSUITING niet ontvankelijk is;
TUCHTSTRAF AAN EEN GENEESHEER OPGEOverwegende dat het middel aan
het arrest verwijt dat het de afschriften van de brieven uit 1958 betreffende de toestand van de overledene, die twee confraters neurologen naar dokter Lambert hadden
gestuurd en die dokter Lambert bij
zijn verhoor in 1976 aan de gerechtelijke politie heeft overgelegd, uit
de debatten heeft geweerd;

LEGD WEGENS ZIJN WEIGERING OM DEEL TE
NEMEN AAN DE VERKIEZINGEN VAN DE ORDE
- GEEN SCHENDING VAN DIE BEPALINGEN.

3° GENEESKUNST-

EUROPEES VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ART. 9 IN VERBAND MET HET RECHT OP VRIJHEID VAN GEDACHTE - ART. 10 IN VERBAND MET HET
RECHT OP VRIJE MENINGSUITING - TUCHTSTRAF AAN EEN GENEESHEER OPGELEGD
WEGENS ZIJN WEIGERING OM DEEL TE NEMEN AAN DE VERKIEZINGEN VAN DE ORDE GEEN SCHENDING VAN DIE BEPALINGEN.

Overwegende dat de originelen of
de afschriften van de twee brieven
waarop het middel is gegrond, niet
bij eisers memorie zijn gevoegd en 4° GENEESKUNST - K.B. NR. 79 VAN
dat de inhoud van die stukken in de
10 NOV. 1967 BETREFFENDE DE ORDE DER GE
bestreden beslissing niet wordt
NEESHEREN - ART 19 - TUCHTSTRAF AAN
weergegeven;
EEN GENEESHEER OPGELEGD WEGENS ZIJ"l'
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WEIGERING OM DEEL TE NEMEN AAN DE
GEEN
VERKIEZINGEN VAN DE ORDE SCHENDING VAN DIE BEPALING.

(A. .. , L ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7005)
1o Het middel ten betoge dat de redengeving van een beslissing dubbelzinnig
is, is niet ontvankelijk wanneer het
HET HOF; - Gelet op de bestreaanvoert dat de beslissing onwettig is
in de twee interpretaties die het van den beslissing, op 14 juni 1983 door
de franstalige raad van beroep van
de redenen geeft (1).

de Orde der Geneesheren gewezen;

2° en 3° Schending van de artt. 9 en 10

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9, 10 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, 9, tweede lid, 19 van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, 2 van het koninklijk besluit
van 1 april 1969 tot vaststelling van de
regelen betreffende de verkiezing van de
leden van de provinciale raden, de raden
van beroep en de nationale raad van de
Orde der Geneesheren en 97 van de
Grondwet,

Europees Verdrag Rechten van de
Mens, die respectievelijk het recht op
vrijheid van gedachte en het recht op
vrijheid van meningsuiting waarborgerr, kan niet worden afgeleid uit de
enkele omstandigheid dat een raad
van beroep van de Orde van Geneesheren aan een geneesheer een tuchtstraf heeft opgelegd wegens zijn weigering om dee] te nemen aan de
verkiezingen van de Orde, op grand
dat de uitoefening door een geneesheer van het recht zijn mening te uiten, welke mening hij vrij kon doen
blijken op een andere wijze dan door
de weigering om dee] te nemen aan de
verkiezingen van de Orde, beperkt
wordt door de vereisten van de goede
werking van die publiekrechtelijke instelling (2).
4° Art. 19 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967

betreffende de Orde der Geneesheren,
volgens hetwelk geen enkele beslissing
genomen ter voldoening aan art. 6, 1o
en 2', mag worden gegrond o~ redenen
in verband met ras of op mot1even van
godsdienstige, wijsgerige, politieke,
taalkundige of syndicale aard, wordt
niet geschonden door de beslissing van
een raad van beroep van de Orde van
Geneesheren, die aan een geneesheer
een tuchtstraf oplegt wegens diens
weigering om dee] te nemen aan de
verkiezingen van de Orde, op grand
dat een geneesheer die, om zijn grieven t.a. v. de Orde te doen gelden, weigert dee] te nemen aan de verkiezingen van de Orde, handelt in strijd
met de wet.

------------------1
(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 en 2 feb. 1984, A.R. nrs.
3931 en 3703 (ibid., nrs. 104 en 300).
(2) Zie Cass., fr., 26 april 1983 (Bull. ch. civ.,
1983, I, nr 133)

doordat, nu zij uitspraak moest doen
over het enkele feit dat aan de eisers ten
laste werd gelegd, te weten dat zij in de
maand maart 1982 niet hebben deelgenomen aan de verkiezing van de leden van
de provinciale raad van de Orde der Geneesheren van Luxemburg, de bestreden
beslissing, die vaststelt dat de eisers
aanvoeren dat zij door de weigering aan
die verkiezing deel te nemen hun verzet
tegen de ethische, deontologische en politieke standpunten van de nationale Orde der Geneesheren hebben willen uitdrukken, met bevestiging van de beroepen beslissingen, zegt dat de aldus
omschreven telastlegging is aangetoond
en, derhalve, tuchtstraffen uitspreekt ten
laste van de eisers, op grond « dat de Orde der Geneesheren een publiekrechtelijke instelling is die het algemeen belang dient door toezicht te houden op de
uitoefening van de geneeskunst; (dat) het
bestaan van die Orde der Geneesheren
niet belet onder elkaar beroepsverenigingen op te richten en daar eventueel bij aan te sluiten en dat zij in die
verenigingen hun oordeel over hun eventueel verzet tegen bepaalde standpunten
van de Nationale Orde kunnen laten
gelden; dat zij evenwel, nu artikel 2 van
het koninklijk besluit van 1 april 1969
(...) nog steeds van kracht is, verplicht
zijn dat artikel na te leven; dat hun motieven om niet deel te nemen aan de ver-

I
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kiezing derhalve geen verband houden
met de hun ten laste gelegde fout »,
terwijl, eerste onderdeel, de bestreden
beslissing aldus niet duidelijk maakt of
zij oordeelt dat, welke ook de motieven
waren, waarom de eisers niet wilden
deelnemen aan de verkiezing, die motieven geen verband houden met de hun
ten laste gelegde fout, dan wel of integendeel de ten deze door de eisers aangevoerde motieven daarmee geen verband houden; die dubbelzinnigheid van
de motieven gelijkstaat met het ontbreken van motieven (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, artikel 9, tweede lid,
van het koninlijk besluit nr. 79 en ook
artikel 2 van het koninklijk besluit van
1 april 1969, aangewezen in het middel,
bepalen dat het stemmen verplicht is en
verder dat « wie zich zonder wettige reden van de verkiezing onthoudt, een
tuchtstraf kan oplopen »; de bestreden
beslissing, indien zij de aan de eisers opgelegde straf hierdoor verantwoordt dat
de disciplinaire fout bestaat ongeacht de
redenen waarom zij niet aan de verkiezingen hebben deelgenomen, die bepalingen miskent die haar ertoe verplichten
na te gaan of de regelmatig aangevoerde
motieven al dan niet wettig zijn en enkel
een straf op te leggen indien zij oordeelt
dat de motieven niet wettig zijn (schending van de in het middel aangewezen
artikelen 9, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967,
en 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 april 1969);

derde onderdeel, de bestreden beslissing, indien zij moet worden uitgelegd in
die zin dat de motieven van de eisers om
niet aan de verkiezing dee! te nemen te
weten hun wil om daardoor hun ve;zet
tegen de ethische, deontologische en politieke standpunten van de nationale Orde der Geneesheren uit te drukken, geen
verband houden met het bestaan van de
hun ten laste gelegde fout, op onwettelijke wijze oordeelt dat dergelijke motieven onwettig zijn; immers, 1o de omstandigheid dat de Orde der Geneesheren
een publiekrechtelijke instelling is die
het algemeen belang dient door toezicht
te houden op de uitoefening van de geneeskunst, op zichzelf niet kan volstaan
om het verbod te verant\voorden zijn
overtuiging of zijn mening binnen die instelling te belijden; derhalve, door te overwegen dat « het bestaan van (de) Orde
(der Geneesheren) de geneesheren niet
belet onder elkaar beroepsverenigingen

op te richten en daar eventueel bij aan
te sluiten, en dat zij in die verenigingen
hun oordeel over of hun eventueel verzet
tegen bepaalde standpunten van de Nationale Orde kunnen Iaten gelden », de
beslissing die aldus aan de eisers het
recht ontzegt om binnen de orde waartoe
zij moeten behoren hun mening te uiten
en die bijgevolg zegt dat de uitoefening
van dat recht geen wettige reden uitmaakt in de zin van artikel 9, tweede lid,
van het koninklijk besluit nr. 79, het
recht vrij zijn overtuiging te belijden en
zijn mening te uiten, miskent; zij derhalve de in het middel aangewezen artikelen 9 en 10 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden schendt; 2° de
beslissing, indien zij enkel aan de eisers
· de vrijheid van meningsuiting binnen de
Orde wil ontzeggen wanneer zij wordt
uitgedrukt onder de vorm van een weigering dee! te nemen aan de verkiezing, op
grand dat artikel 2 van het koninklijk
besluit van 1 april 1969 - dat het beginsel van de verplichte deelname aan de
verkiezing bevestigt - nog steeds van
kracht is en dat zij het derhalve moeten
naleven, eveneens artikel 9 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt dat de vrijheid zijn overtuiging te belijden waarborgt en met
name door « de praktische toepassing ervan »; de kiesplicht, wanneer zij niet absoluut is maar voor een wettige reden
kan wijken, geen beperking is van de bij
de wet bepaalde vrijheid zijn overtuiging
te belijden, in de zin van artikel 9.2 van
het Verdrag; aldus de « praktische toepassing >> die erin be,;taat de deelname
aan de verkiezing va:h de !eden van de
raad van de Orde te weigeren, waardoor
de eisers hun overtuiging belijden, niet
onder toepassing valt van dit punt 2; de
beslissing derhalve, door de wettigheid
te verwerpen van die wijze waarop de
vrijheid van overtuiging wordt beleden,
het in het middel aangewezen artikel 9
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt; 3° naar luid van
artikel 19 van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, « geen enkele beslissing, genomen ter voldoening
aan artikel 6, 1o en 2°, gegrond mag worden op redenen in verband met ras of op
motieven van godsd1enstige, wijsgerige,
politieke of syndwale aard ( ... ). Elke m
mengmg in d1e aangelegenhe1d 1s verbo
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den »; de bestreden beslissing, nu zij
weigert de motieven van wijsgerige en
politieke aard die de eisers aanvoeren en
afleiden uit hun verzet tegen ethische,
deontologische en politieke standpunten
van de Nationale Orde der Geneesheren,
als wettige motieven aan te nemen, en
door bijgevolg een tuchtstraf op te leggen, met toepassing van artikel 6, 2", van
het koninklijk besluit nr. 79, zich mengt
in wijsgerige en politieke aangelegenheden wat uitdrukkelijk is verboden bij artikel 19 van het in het middel aangewezen koninklijk besluit nr. 79; zij derhalve
die bepaling schendt :

W at 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
steunt op een gebrek aan motivering en de aangevoerde grief geen
schending van artikel 97 van de
Grondwet uitmaakt;
Dat dit onderdeel niet ontvankelijk is;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing niet oordeelt dat de disciplinaire fout van de eisers bestaat, ongeacht de motieven waarom zij niet
aan de verkiezing wensten deel te
nemen, maar wel dat het de motieven zijn die de eisers aanvoeren om
te weigeren aan de verkiezingen

deel te nemen, die geen verband
houden met de ten laste gelegde disciplinaire fout;
Dat dit onderdeel op een onjuiste
uitlegging van de bestreden beslissing berust en derhalve feitelijke
grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing, zoals uit het antwoord op
het tweede onderdeel blijkt, oordeelt
dat de motieven van de eisers om te
weigeren aan de verkiezingen deel
te nemen, geen verband houden met
de ten laste gelegde disciplinaire
fout; dat ~ie overweging, gelet ?P de
context, met betekent dat de gneven
van de eisers tegen de Orde der Geneesheren niet wettig zijn, maar dat
het niet wettig is ze te laten gelden
door de weigering deel te nemen
aan de verkiezing van de Orde;
Overwegende dat een schending
van de artikelen 9 en 10 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden die respectievelijk het recht op vrijheid van gedachte en het recht op vrijheid van
meningsuiting waarborgen, niet kan
worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep,
door de in het middel weergegeven
motieven, in hoofdzaak heeft geoordeeld dat de uitoefening door de geneesheer van het recht zijn mening
te uiten, welke mening hij vrij kon
belijden op een andere wijze dan
door de weigering deel te nemen
aan de verkiezing van de Orde, was
beperkt door de vereisten van de
goede werking van die publiekrechtelijke instelling die het algemeen
belang dient op het gebied van de
bescherming van de volksgezondheid, terwijl, gelet op die finaliteit,
de geneesheren ingeschreven op de
lij st van de Orde en die niet geschorst zijn, wettig verplicht zijn
aan de verkiezing deel te nemen;
Overwegende dat de bestreden beslissing evenmin artikel 19 van het
koninklijk beslmt nr. 79 van 10 no-

- 923 vember 1967 schendt; dat immers de 1• De conclusie en de daarin aangevoerde argumenten worden beantwoord
motieven waarop zij is gegrond
door de beslissing die eisers stelling
geen verband houden met de door
verwerpt met opgave van de redenen
voormelde bepaling uitgesloten mowaarop de beslissing is gegrond (1).
tieven en niet kunnen worden beschouwd als een van de inmengin- 2" Regelmatig met redenen omkleed is
gen die, ingevolge die bepaling, aan
de beslissing die aangeeft op welke leide raden van de Orde zijn verboden;
ten en bewijsmiddelen zij steunt om
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;

een op grand van andere feiten en bewijsmiddelen aangevoerde stelling te
verwerpen (2).
3" Regelmatig met redenen omkleed is

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
15 maart 1984 - 1' kamer ·- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Kreit- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps
en DeBruyn.
·

de beslissing die, door te steunen op
bepaalde gegevens, een op daarmee
strijdige of andere gegevens gegrond
verweermiddel verwerpt (3).

(DEPLACE T. DECLERCK, VERSTRAETE)
ARREST

(A.R. nr. 4104)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1983 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

'Nr. 410
1'
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
doordat het arrest het hoger beroep
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - van eiser ongegrond verklaart, op grond
CONCLUSIE- BESLISSING MET OPGAVE VAN onder meer dat de eerste rechter de tusDE REDENEN WAAROM DE STELLING VAN DE sen partijen tot stand gekomen rechtsCONCLUSIE WORDT VERWORPEN - REGEL- verhouding terecht beschouwd heeft als
MATIG MET REDENEN OMKLEDE BESL!SSING.
een makelaarsovereenkomst,

terwijl eiser in de akte van beroep en
in zijn conclusie voor het hof van beroep
inriep dat hij niet als makelaar was opCONCLUSIE - BESLISSING DIE, DOOR TE getreden, en daarvoor onder meer wees
STEUNEN OP FElTEN EN BEWIJSMIDDELEN, op het feit dat hij noch van de verweerEEN OP ANDERE FElTEN EN BEWIJSMIDDE- ders, noch van Pasquin enig makelaarsLEN GEGROND VERWEERM!DDEL VERWERPT loon had ontvangen; het vonnis van de
- REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE BE- eerste rechter noch het arrest met een
SLISING.
woord reppen over het al dan niet bestaan van een commissieloon; zodat het
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN arrest, dat niet antwoordt op een in conARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - clusie ingeroepen middel, niet regelmatig

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

CONCLUSIE - BESLISSING DIE, DOOR TE
STEUNEN OP BEPAALDE GEGEVENS, EEN OP
DAARMEE STRIJDIGE OF OP ANDERE GEGEVENS GEGROND VERWEERM!DDEL VERWERPT
- REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE BESL!SSING.

1-----------------(1) Cass., 11 mei 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 506).

A.R.

nr.

2768

(2) en (3) Cass., 23 juni 1983, A.R. nr. 6807
(A.C., 1982-83, nr. 593).
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gemotiveerd is (schending van artikel 97
terwijl eiser in zijn conclusie voor het
hof van beroep betwistte dat hij een fout
van de Grondwet) :
zou begaan hebben, zoals door de eerste
rechter was beslist, er zogezegd in beOverwegende dat het hof van be- staande een slechte opera·tie aan te beveroep op dit punt « de pertinente be- len, die faliekant was uitgelopen, op
weegredenen van de eerste rechter grond dat uit de vaststellingen van een
tot de zijne » maakt; dat de eerste vonnis van de Rechtbank van Eerste
rechter de beslissing dat eiser als Aanleg te Mallorca van 28 oktober 1977
dat bewezen werd dat het faillissemakelaar is opgetreden, laat steu- bleek
ment van Promociones Pasquin S.L. als
nen op de vaststelling dat hij als toevallig moest worden aangezien, in de
makelaar van onroerende goederen regelmatige en voorzichtige orde van een
in het handelsregister was inge- goed beheer, overeenkomstig de beschikschreven en dat de verweerders vier kingen van de artikelen 886-1 en 887 van
kwitanties overleggen, klaarblijke- het (Spaanse) handelswetboek; het vonlijk afkomstig van de « Promociones nis van de eerste rechter noch het arrest
Pasquin » ( ... ), waaruit blijkt dat ei- met een woord reppen over de vaststellingen van het door eiser ingeroepen
ser voor de zoeven genoemde vonnis;
zodat het arrest, dat niet antSpaanse maatschappij vanwege de woordt op een bij conclusie ingeroepen
verweerders heeft gei:ncasseerd de middel, niet regelmatig gemotiveerd is
bedragen van samen 1.000.000 en (schending van artikel 97 van de Grand420.000 peseta's, benevens twee wet) :

koopcontracten waaruit blijkt dat
zij, respectievelijk, op 1 mei 1973
een gemeubelde bungalow met terrein voor de prijs van 1.000.000 peseta's en op 1 oktober 1974 een bouwgrond voor de prijs van 420.000
peseta's van de Promociones Pasquin hebben aangekocht;
Dat het hof van beroep, door aldus de stelling van eiser te verwerpen met opgave van redenen, antwoordt op de conclusie van eiser en
de door deze aangevoerde, in het
middel vermelde reden;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Overwegende dat het hof van .beroep op dit punt de « passende
gronden » van de eerste rechter overneemt; dat de eerste rechter de
schuld van eiser bewezen acht onder meer op grond : << dat uit de
door de (verweerders) overgelegde
brieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Algemene Directie der Kanselarij
en der Betwiste Zaken, manifest
blijkt dat de Promociones Pasquin
S.L. bezwaarlijk als een bona lide
onderneming en alleszins niet als
een solvabele medecontractant kon
worden aangezien; dat inderdaad
het verrichten van investeringen ten
belope van 162.500.000 peseta's met
een bedrijfskapitaal van slechts
300.000 peseta's het gebrek aan
ernst en soliditeit van de vennootschap schril aantoont (... ) »;
Dat het hof van beroep, door aldus aan te geven op welke feiten en
bewijsmiddelen het steunt om de
door eiser, op grond van andere feiten en bewij smiddelen aangevoerde
stelling te verwerpen, de conclusie
van eiser beantwoordt;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het hoger beroep
van eiser ongegrond verklaart, op grond
onder meer dat de eerste rechter, om
passende redenen, die door het hof van
beroep worden overgenomen, heeft geoordeeld dat eiser zich, gelet op de voor
een specialist in het vak in het oog
springende onbetrouwbaarheid en gebrek aan soliditeit van de Promociones
Pasquin S.L., had moeten onthouden tussen de verweerders en die Spaanse vennootschap te bemiddelen en dat hij, door
zulks toch te doen zonder de verweerders behoorlijk in te lichten, een fout beDat het middel feitelijke grandging, die hem tot schadeherstel, naar het
slag mist;
gemeen recht, noopt,
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Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1146, 1147,
1149, 1150, 1151, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest het hager beroep
van eiser ongegrond verklaart, met uitdrukkelijke overname van de overwegingen van de eerste rechter nopens schade
en schaderaming; de eerste rechter ter
zake onder meer overwogen had dat de
verweerders aanspraak mogen maken op
vergoeding van de betaalde koopprijzen,
samen ten belope van 998.515 frank, en
dat zij recht hebben op vergoeding van
de derving van de normale winst op dat
kapitaal vanaf 1 juli 1975, op grond dat
« uit de opzoekingen van de ambtenaar
van het Consulair Bureau van Belgie te
Palma de Mallorca, alsook van het Consulaat-Generaal van Belgie te Barcelona,
moet worden opgemaakt dat het eigendomsrecht van (de verweerders) op een
bemeubelde bungalow met terrein en op
een bouwgrond, zijnde het voorwerp van
de ... contracten van 1 mei 1973 en 1 oktober 1974, in feite onbestaande is »,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie voor de eerste rechter, uitdrukkelijk hernomen voor het hof van beroep, inriep : dat de bewering van de verweerders dat hun kapitalen verloren
gingen, niet bewezen werd; dat er moeilijkheden bleken te zijn, reden waarom
de verweerders zich met andere kopers
hebben gegroepeerd in een soort van
syndikaat van Belgische grondaankopers
in Spanje, om hun rechten zoveel mogelijk te beveiligen; dat deze aktie van de
verweerders in het kader van het eigenaarssyndikaat bewijst dat de belegde
kapitalen niet verloren gingen; dat de
partijen de toekomst niet vermogen te
voorspellen en het de verweerders in ieder geval niet mogelijk is vergoeding te
vorderen voor een mogelijk verlies aan
kapitalen, dat zij menen in de toekomst
te kunnen lijden; het vonnis van de eerste rechter noch het bestreden arrest op
dit middel antwoorden, zodat het arrest
niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de contractuele aansprakelijkheid van de makelaar slechts
tot zijn veroordeling tot het betalen van
een vergoeding kan leiden, indien de
rechter onder meer vaststelt dat zijn medecontractant scha~e heeft geleden; de
verweerders ten deze inriepen dat de
door hen geleden schade bestond in het
verlies van het eigendomsrecht over de

door hen gekochte onroerende goederen;
het arrest, door te beslisen dat het eigendomsrecht van de verweerders « in feite
onbestaande » is, in het onzekere laat of
het heeft willen beslissen dat het eigendomsrecht, hoewel juridisch vaststaand
in feite beperkingen ondergaat, dan wei
dat het eigendomsrecht in rechte verloren is; het arrest, in eerstgenoemde hypothese, eiser veroordeelt tot vergoeding
van een schade die, althans gedeeltelijk,
onbestaande is; zodat het arrest, dat
door een dubbelzinnigheid of onduidelijkheid in de motieven is aangetast, niet
regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet); het in
elk geval, door een vergoeding toe te
kennen voor een niet wettig vastgestelde
schade, niet wettig verantwoord is
(schending van de artikelen 1146, 1147,
1149, 1150, 1151, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het hof van beroep « ook de passende overwegingen van de eerste rechter nopens
schade en schaderaming » overneemt; dat de eerste rechter oordeelde : « dat uit de opzoekingert
van de ambtenaren van het Consulair Bureau te Palma de Mallorca,
alsook van het Consulaat-Generaal
van Belgie te Barcelona, moet worden opgemaakt dat het eigendomsrecht van de (verweerders) op een
bemeubelde bungalow met terrein
en op een bouwgrond, zijnde het
voorwerp van de bovenvermelde
contracten (...), in feite onbestaande
is »;
Dat met << in feite » hier ondubbelzinnig wordt bedoeld : in werkelijkheid;
Dat het hof van beroep, door aldus de stelling van eiser te verwerpen onder opgave van de gegevens
waarop het steunt, de conclusie van
eiser en de daarin aangevoerde redenen, afgeleid uit andere of met
die van het arrest strijdige gegevens, beantwoordt en zijn besiissing
regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 maart 1984 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van adv.-gen. Janssens de Bisthoven - Advocaten : mrs.
De Gryse en Bayart.

ZONDER BETREKKING OP DE AAN DE AGGLOMERATIE OVERGEDRAGEN BEVOEGDHEDEN
VAN DE GEMEENTE INZKAE BOUWVERORDENING - BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTE.

lo Een met het patent analoge belasting

is de belasting die, op grand van indicN!n, de belastingplichtige treft wegens
de uitoefening van zijn nijverheid,
handel of beroep, ongeacht de daarbij
behaalde winsten of baten (1).
2" De directe gemeentebelasting op de

geheel of gedeeltelijk verwaarloosde
gebouwen, die de eigenaar of de houder van een zakelijk recht treft en niet
de uitoefening door de belastingplichtige van « een nijverheid, handel of beroep », is geen met het patent analoge
belasting.

Nr. 411
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3° Onder bouwverordeningen, in de zin

van de artt. 59 tot 62 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw, moeten worden verstaan verordeningen inzake
bouw, wegen en stedebouw; die verordeningen betreffen evenwel enkel de
eigenlijke materiele bouwwerkzaamheden en de daarmee gelijkgestelde handelingen en werken (2).

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTEBELASTING - BELASTING ANALOOG MET HET PATENT GRIP.

BE-

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELASTING OP DE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERWAARLOOSDE GEBOUWEN - NIET ANLAOOG
MET HET PATENT.

3° STEDEBOUW -

4° en 5° De bevoegdheden van de ge-

meenten inzake bouwverordeningen,
die bij art. 4, § 2, wet van 26 juli 1971
houdende organisatie van de agglomeratie en federaties van gemeenten, aan
de agglomeratie of aan de federatie
zij11 overgedra.gen, zijn de bevoegdheden bedoeld in de artt. 59 tot 62 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw
(3). (Art. 1 wet 7 juli 1962 tot vaststelling van de grenzen van de belastingbevoegdheid van agglomeraties en federaties van gemeenten.)

BOUWVERORDENING -

BEGRIP.

4° GEMEENTE -

GEMEENTE, AGGLOMERATIE, FEDERATIE - BEVOEGDHEDEN VAN DE
BEVOEGDHEDEN OVERGEGEMEENTEN DRAGEN AAN DE AGGLOMERATIE OF FEDERATIE - BOUWVERORDENING - GRENZEN.

5° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS- 6° De gemeente, die dee] uitmaakt van
een a.gglomeratie, is bevoegd om een
TINGEN - GEMEENTE, AGGLOMERATIE,
bela.sting te heffen van de geheel of
FEDERATIE - BELASTINGBEVOEGDHEID gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen,
BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTE als noch uit voorwerp van de belasBEVOEGDHEDEN OVERGEDRAGEN AAN DE
AGGLOMERATIE OF FEDERATIE - BOUWVER0RDENING - GRENZEN.

6° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTE, AGGLOMERATIE,
FEDERATIE - BELASTINGBEVOEGDHEID RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN VAN DE AGGLOMERATIE EN DE GEMEENTEN - GEMEENTEBELASTING OP DE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERWAARLOOSDE GEBOUWEN- VOORWERP EN OOGMERK VAN DE BELASTING

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

(1) (2) (3) en (4) Cass., 11 dec. 1980, A.R.
nr. F 533 F (A.C., 1980-81, nr. 221). Zie Cass.,
28 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1314) en 18 maart
1982, A.R. nr. F 566 F (ibid., 1981-82, nr. 430)
en de noten 1 en 2; zie E.E.G. nrs. 18606 en
18607, 1 dec. 1977, Verz. Arr. Hoi v. Justitie
E.E.G., biz. 1367; nr. 19314, 6 dec. 1978
ibid., biz. 1251); nr. 19053, 8 juni 1978
ibid., biz. 739); nr. 19341, 21 dec. 1978
ib~d., biz. 1308); nr. 19988, 20 dec. 1979
1b1d., biz. 1222); nr. 20867, 15 jan. 1981
ibid., biz. 59).

!
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927 tingverordening, noch uit het door de
Overwegende dat de bestreden begemeente bij het nemen van de veror- slissing vaststelt, enerzijds, dat bij
dening aangevoerde oogmerk blijkt dat artikel 4, § 2, 4°, van de wet van
er een verband bestaat tussen de be- 26 juli 1971 houdende organisatie
lasting en de bevoegdheden van de gemeenten inzake bouwverordening, die van de agglomeraties en van de feaan de agglomeratie zijn overgedragen deraties van gemeenten, de aangelemet toepassing van art. 4, § 2, wet van genheid « bouw- en verkavelingsver26 juli 1971 houdende organisatie van ordeningen » van de bevoegdheid
de agglomeraties en federaties v·an ge- van de gemeenten aan de agglomemeenten (4).
ratie of aan de federatie werd overgedragen en, anderzijds, dat bij artikel 1 van de wet van 7 juli 1972 tot
(GEMEENTE SINT-GILLIS
vaststelling van de grenzen van de
T. « LEASING MANAGEMENT > N.V.)
belastingbevoegdheid van agglomeraties en federaties van gemeenten,
ARREST
deze laatste met uitsluiting van de
(A.R. nr. F 1147 N)
gemeenten die er deel van uitmaken, belastingen mogen heffen welHET HOF; - Gelet op de bestre- ke betrekking hebben op de hun
den beslissing, op 28 april 1983 door werkelijk overgedragen bevoegdhede Bestendige Deputatie van de Pro- den;
vincieraad van Brabant gewezen,
Overwegende dat de bestendige
uitspraak doende over een bezwaardeputatie,
impliciet oordelende dat
schrift tegen een aanslag in de jaarhet zoeven vermelde belastingreglelijkse directe belasting op « de niet ment van de gemeente Sint-Gillisafgewerkte of geheel of gedeeltelijk bij-Brussel tot die aangelegenheid
verwaarloosde gebouwen, en op de van bouw- of verkavelingsverordeniet bebouwde grondpercelen die ningen behoort, beslist dat bij het
langs de openbare weg gelegen stemmen van het reglement de gezijn », in het kort soms belasting meente Sint-Gillis-bij-Brussel haar
« op de verwaarloosde gebouwen »,
bevoegdheid te buiten ging, en het
soms « op de niet afgewerkte gebou- reglement derhalve onwettig is;
wen » genoemd, van de gemeente
Over het middel, hieruit afgeleid dat
Sint-Gillis-bij-Brussel;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door verweerster en
hieruit afgeleid dat de onderwerpelijke
belasting analoog met het patent is, zodat de bestreden beslissing vatbaar was
voor hoger beroep, met toepassing van
artikel 1 van de wet van 22 juni 1877 en
de voorziening in cassatie dientengevolge niet ontvankelijk is :

Overwegende dat een met het patent analoge belasting een belasting
is die, op grond van aanwijzingen,
de belastingplichtige treft wegens de
uitoefening van zijn nijverheid, handel of beroep, ongeacht de winsten
of baten die zijn verwezenlijkt;
Overwegende dat de eigendom
van « verwaarloosde gebouwen »
geen uitoefening is van verweersters nijverheid, handel of beroep;
Dat de exceptie naar recht faalt;

de bestendige deputatie verklaart dat eiseres haar bevoegdheid heeft overschreden en het bezwaar van verweerster inwilligt,
terwijl, nochtans, noch de bepalingen
van de wet van 26 juli 1971, noch die van
de wet van 7 juli 1972, uitdrukkelijk de
belasting op de onafgewerkte gebouwen
bedoelen, en de bestendige deputatie ten
onrechte meent uit een arrest van het
Hof van Cassatie van 18 maart 1982 te
mogen afleiden dat die bevoegdheid definitief werd overgedragen aan de agglomeratie; het Hof van Cassatie te dier gelegenheid woordelijk besliste « dat aldus
de bestendige deputatie niet kon beslissen, zonder de wettelijke bepalingen
aangeduid in het middel te schenden, dat
de bevoegdheid betreffende de nodige
voorzorgen om de gezondheid van de gebouwen te verzekeren, niet ontnomen
werd aan de gemeenten door de wet van
26 juli 1971 »; het Hof van Cassatie aldus
slechts een dwaling onderstreepte, die
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voorkwam in de beslissing van de bestendige deputatie die haar toen werd
onderworpen; het echter geen uitspraak
doet over de vraag zelf van de bevoegdheid om de belasting op de verwaarloosde onroerende goederen te heffen, en in
ieder geval aan de gemeenten die
bevoegdheid niet ontzegt; de bouwreglementering georganiseerd werd door
hoofdstuk I, titel IV, van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en de stedebouw, die in haar artikel 59, gewijzigd
bij de wet van 22 december 1970, de juiste oogmerken van de bouwverordeningen
bepaalt, die bestaan in het vrijwaren
van : << 1" de gezondheid, de stevigheid
en de fraaiheid van de bouwwerken, de
installaties en hun omgeving, alsmede
hun veiligheid, met name de beveiliging
tegen brand en overstroming; 2" de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid, de bruikbaarheid en de schoonheid
van de wegen, hun toegangen en hun
omgeving; 3" de aanleg van voorzieningen van openbaar nut ten behoeve van
de gebouwen, met name wat betreft de
water-, gas- en elektriciteitsvoorzieningen, de afstandverwarming, de telecommunicatie en de vuilophaling; 4" het ongehinderd verblijf van de personen in
toeristenoorden ... »; de bouwverordeningen slechts een van de vele aspecten zijn
van de reglementaire tussenkomst van
de openbare macht in de stedebouw en
ruimtelijke ordening, zoals ingericht
door de wet van 29 maart 1962, en die
wet zelf slechts een van de aspecten is
van de reglementering betreffende het
gebruik van de grond; de Raad van State
zich meermalen heeft uitgesproken over
het beperkend kenmerk van de bouwverordeningen en van de naar de agglomeratie overgedragen bevoegdheden, en namelijk oordeelt dat « de bouwverordeningen van nature politieverordeningen
zijn » en het onderwerp van die verdering afbakent als « materii:!le bouwwerkzaamheden en de daarmee gelijkgestelde
ha"ndelingen en werken »; het oogmerk
van de betwiste belastingverordening als
volgt omschreven wordt in de beraadslaging van de gemeenteraad van Sint-Gillis op 24 juni 1976 : « Gelet op de noodzakelijkheid waarin de gemeente zich bevindt om zich nieuwe geldmiddelen te
verschaffen ten einde het hoofd te kunnen bieden aan de steeds groter wordende lasten die, namelijk op het gebied van
stadshernieuwing, op haar rusten; gelet
dat het bestaan, op het grondgebied van
de gemeente, van onafgewerkte of ge-

heel of gedeeltelijk verwaarloosde onroerende goederen, van aard is de ondernemingsgeest van de aanpalenden te ontmoedigen en een processus van algemene onverschilligheid inzake huisvesting
te veroorzaken; gelet dat deze toestand,
indien er niet aan verholpen wordt, de
vernieuwing of de herstelling van het onroerend patrimonium van de gemeente
afremt of bedreigt; gelet dat het dus gepast is alle nuttige maatregelen te treffen om de tekortschietende eigenaars er
toe te brengen de nodige afwerkings- of
herstellingswerken uit te voeren »; de
verordening met volgende motivering
aan de raad werd overgelegd door het
schepencollege : « het doel van deze belasting is er voor te zorgen dat eigenaars
hun goed niet laten vervallen en aldus
de vernieuwing en de herstelling van het
gebouwenpatrimonium van de gemeente
aan te moedigen. Er werd immers vastgesteld dat bepaalde eigenaars zich niet
aileen totaal niet meer bezig houden met
deze situatie, maar er profijt uittrekken
door de gevel van hun goederen te verhuren aan firma's die zich bezighouden
met de verhuring van aanplakpanelen.
De gemeentelijke overheid, waarvan een
van de doelstellingen is een politiek van
stadshernieuwing te bevorderen, moet
zulke partijen ontmoedigen, door al de
middelen ter hare beschikking gesteld,
te gebruiken »; volgens de alinea's 2 en 3
van artikel 1, « als niet afgewerkt worden aangezien de gebouwen waarvan de
afwerking niet bei:Hndigd is binnen een
termijn van drie jaar vanaf de datum
waarop de diensten van Stedebouw de
aanvang der werken hebben vastgesteld;
als verwaarloosd worden aangezien hetzij zij al dan niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een verklaring van
onbewoonbaarheid, hetzij zij, al dan niet
door de daartoe gemachtigde overheid
als ongezond werden verklaard, hetzij
zij, met instorting bedreigd, het voorwerp hebben uitgemaakt van een bevel
tot afbraak van de heer burgemeester de gebouwde sinds meer dan een jaar
vanaf de vaststelling door een daartoe
gemachtigd gemeenteagent, onbewoonde
of niet uitgebaatte onroerende goederen »; uit de hier overgenomen motieven,
tot grondslag van het betwiste belastingreglement aangehaald, blijkt dat geen
enkele behoort tot die welke limitatief
worden opgesomd in verband met de
bouwverordeningen; het doel van het betwiste reglement niet de politie op de gebouwen is, maar wel de stadshernieuwing en het grondbeleid, die door geen
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enkele bepaling aan de gemeentelijke
bevoegdheid onttrokken werden; gewis,
de gemeenten thans een belasting zouden kunnen heffen op de ongezonde gebouwen, maar zulks niet het voorwerp is
van de betwiste belasting; volgens de
Raad van State tussen de voorgenomen
belasting en de aan de agglomeratie overgedragen bevoegdheden een verband
moet bestaan, voortspruitende hetzij uit
het verhalen van een uitgave, hetzij uit
een na te streven oogmerk; de bovenvermelde oogmerken van de gemeentelijke
belastingverordening aantonen dat, zo
deze vordering zich in haar resultaten
voegt bij de inspanningen van de agglomeratie om de gezondheid van de onroerende goederen te verzekeren, haar doel
zich niet beperkt tot sommige stedebouwkundige aspecten maar veel meer
dan dat, de stadshernieuwing en de herbevolking beoogt; de bezetting van de gebouwen niet noodzakelijk verbonden is
met de gezondheid, en niet op zichzelf
bijdraagt tot de verdediging en de bescherming van het leefmilieu; geen wetsbepaling aan de gemeenten hun
bevoegdheden inzake stadshernieuwing
en huisvesting ontnomen heeft; indien
sommige gemeenten hun belastingreglement op de verwaarloosde onroerende
goederen, op onhandige en onwettelijke
manier, hebben doen steunen op gezondheisoverwegingen, die door het Hof van
Cassatie werden afgekeurd, er nochtans
geen enkele wetsbepaling bestaat die
aan de gemeenten de bevoegdheid heeft
onttrokken om op onbezette of verwaarloosde onroerende goederen een belasting te heffen, nu die belasting niet
noodzakelijk gebonden is aan de naar de
agglomeratie overgedragen bevoegdheden:

namelijk uit lo, 2", 3" en 4°, blijkt dat
het gaat om een bevoegdheid inzake
ruimtelijke ordening en stedebouw,
zodat het de bouwverordening betreft die behandeld wordt in de artikelen 59 tot 62 van de wet van
29 maart 1962;
Overwegende dat, hoewel het toepassingsgebied van deze bouwverordeningen aanzienlijk werd uitgebreid door de wet van 22 december
1970, die artikel 59 van de wet van
29 maart 1962 verving, en de aangelegenheden die door een bouwverordening kunnen worden geregeld,
omvattender zijn dan die waarin de
bouwverordening traditioneel pleegt
te voorzien, zodat het in feite om
« bouw-, wegen- en stedebouwkundige verordeningen » gaat, die verordeningen nochtans slechts een
rechtsgrond hebben indien hun onderwerp binnen de door de wet gestelde grenzen blijft; dat artikel 59
van de wet van 29 maart 1962, als
gewijzigd, in zijn eerste lid de in het
middel overgenomen oogmerken
aangeeft waarop de bouwverordeningen moeten zijn gericht, en het
tweede lid het onderwerp ervan omschrijft als « de bouwwerken en installaties hoven en onder de grond
( ... )de uithangborden en de reclameinrichtingen, de antennes, de leidingen, de afsluitingen, de opslagplaatsen, de beplanting, de wijziging van
de topografie van de bodem, en de
inrichting van ruimten ten behoeve
van het verkeer en het parkeren
van voertuigen buiten de openbare
weg ... », dit zijn de eigenlijke materUBe bouwwerkzaamheden en de
daarmee gelijkgestelde handelingen
en werken;

Overwegende dat ten deze de
vraag is of de gemeentebelasting op
geheel of gedeeltelijk verwaarloosde
gebouwen, betrekking heeft op de
bevoegdheden inzake « bouwverordeningen » die aan de agglomeratie,
Overwegende dat noch uit het
met toepassing van artikel 4, § 2, 4°, voorwerp van het betwiste belastingvan de wet van 26 juli 1971 houden- reglement, noch uit de door de gede organisatie van de agglomeraties meente aangehaalde en in het miden de federaties van gemeenten, del overgenomen oogmerken bij het
zijn overgedragen;
nemen van dat reglement, blijkt dat
Overwegende dat de wet van er een verband bestaat tussen de
26 juli 1971 weliswaar niet nader be- belasting op geheel of gedeeltelijk
paalt wat onder « bouwverordening verwaarloosde gebouwen en op de
moet worden verstaan, maar dat uit agglomeratie overgedragen bevoegdde opsoming van artikel 4, § 2, en heden inzake bouwverordeningen;
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Dat de bestendige deputatie der- 1° Wanneer het beschikkende gedeelte
van de bestreden beslissing gegrond is
halve haar beslissing niet naar
op een door de voorziening bekritiseerrecht verantwoordt;
de reden kan het Hoi die reden verDat het middel gegrond is;
vangen door een rechtsgrond waardoor
het beschikkende gedeelte wordt verantwoord (1).

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak
naar de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Oost-Vlaanderen.
16 maart 1984 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. G.
Bernard en Denys, Brussel.
Op dezelfde dag zijn vier arresten in dezelfde zin gewezen op voorzieningen ingesteld
door dezelfde eiseres tegen bes!issingen van
de Bestendige Deputatie van de Provincie van
Brabant d.d. 28 april 1983 inzake Bouwbedrijf
R. Maes N.V. (A.R. nr. F 1148 N), MedartBroeckmans (A.R. nr. F 1149 N) en De Schepper (A.R. nr. F 1150 N) en op voorziening van
de gemeente Schaarbeek t. een bes!issing van
de Bestendige Deputatie van de Provincie van
Brabant, d.d. 28 juli 1983 in zake Bouw en Immobilien Maes N.V. (A.R. nr. F 1163 N).

Nr. 412
3•
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1° CASSATIE -

OPDRACHT VAN HET HOF
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING WAARVAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE GEGROND IS OP EEN IN DE VOORZIENING BEKRITISEERDE REDEN - BEVOEGD-

2o Door indiening van een verzoekschrift
bij de ai'beidsrechtbank tot betaling
van de in de Arbeidsongevallemvet bedoelde vergoedingen wordt de verjaring van de desbetreffende rechtsvordering gestuit (2). (Art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 2244 B.W.)
(• COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH
T. HERTSEN)

»

N.V.

ARREST ( vertaJinlfJ

(A.R. nr. 6711)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, OP. 17 juni 1981 door het
Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchateau gewezen;
Over het eerste middel,
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 69, 70 van
de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, 2242 en 2248 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest afwijzend beschikt
op het door eiseres opgeworpen middel
dat de rechtsvordering van verweerster
verjaard is en zijn beslissing verantwoordt met de overweging dat « de indiening van een conclusie uitsluitend over
de zaak zelf, op 21 maart 1979, door appellante « (thans eiseres) « de verjaring
stuit als bedoeld in artikel 70 van de wet
van 10 april 1971 •, dat « artikel 2248 van
het Burgerlijk Wetboek hier ten voUe
van toepassing is », dat « appellante,
door binnen de termijn van drie jaar
over de zaak zelf te concluderen, in een
juridische akte het bestaan van een ongeval heeft erkend en het heeft behandeld • en dat « de verjaring aldus is gestuit door een rechtshandeling van degene voor wie de verjaring loopt »,

HEID VAN HET HOF OM DIE REDEN TE
VERVANGEN DOOR
EEN
RECHTSGRONDj----------------------------------WAARDOOR HET BESCHIKKENDE GEDEELTE
(1) Cass., 11 maart 1982, A.R. nr. 6496
WORDT VERANTWOORD.

(A.C., 1981-82, nr. 407).

2° ARBEIDSONGEVAL STUITING -

BEGRIP.

VERJARING -

(2) Zie Cass., 19
Pas., 1924, I, 411).

juni

1924

(Bull.

en

-

931 -

terwijl, om de verjaring te stuiten, de dende conclusie van de h. Duchatelet,
erkenning door de schuldenaar van het eerste advocaat-generaal - Advocaten :
recht van hem tegen wie de verjaring mrs. Van Ryn en Draps.
loopt, betrekking moet hebben op het bestaan zelf van dat recht en derhalve niet
wettig kan worden afgeleid uit een conclusie over de zaak zelf, waarin de schuldenaar het bestaan van een ongeval
heeft erkend maar heeft betwist dat het
ging om een arbeidsongeval en bijgevolg Nr. 413
het recht op vergoeding heeft betwist dat
is aangevoerd door hem tegen wie de
verjaring liep;
3• KAMER - 19 maart 1984

Overwegende dat het Hof de in
het middel bestreden gronden, waarop de bestreden beslissing steunt,
mag vervangen door een rechtsgrond die het beschikkende gedeelte
verantwoordt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het litigieuze ongeval op
17 september 1976 heeft plaatsgehad, dat verweerster bij verzoekschrift van 30 november 1977 de
bij de arbeidsongevallenwet bepaalde vergoedingen heeft gevorderd;
Overwegende dat verweerder door
de indiening van dat verzoekschrift
de wil heeft te kennen gegeven in
rechte de erkenning van haar recht
op de bij de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 bepaalde vergoedingen te verkrijgen en bijgevolg de
verjaring heeft gestuit;
Dat derhalve het arrest wettelijk
is verantwoord in zoverre het beslist
dat er geen verjaring was op de dag
van de vrijwillige verschijning van
de partijen, zodat het middel, al was
het gegrond, niet tot cassatie zou
kunnen leiden en bijgevolg bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;

SOCIALE ZEKERHEID -

ZELFSTANDIGEN - TOEPASSINGSGEBIED - HELPER TOEVALLIGE BEZIGHEID - BEGRIP.

Een zelfde bezigheid die gedurende verscheidene jaren tijdens een of meer
zelfde perioden van het jaar wordt uitgeoefend, moet worden aangemerkt
als een regelmatige bezigheid, in de
zin van art. 5 KB. van 19 dec. 1967
houdende algemeen reglement ter uitvoering van K.B. nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut van de zelfstandigen, gewijzigd bij K.B. van 6 oktober 1977 (1).
(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERING VAN DE ZELFSTANDIGEN T. DEVREUX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6921)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 januari 1982 door
het Arbeidshof te Bergen gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
van de zelfstandigen en 5 van het
koninklijk besluit van 19 december 1967
houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38, en
van de artikelen 6, 7, inzonderheid 4",
van dit koninklijk besluit nr. 38, zoals
deze artikelen zijn gewijzigd bij de wet
van 6 februari 1976, en 5 van dit koninkOm die redenen, verwerpt de lijk besluit van 19 september 1967, gewijvoorziening; veroordeelt eiseres in zigd bij het koninklijk besluit van 6 oktode kosten.
ber 1977,
19 maart 1984 - 3• kamer - Voorzit-~
ter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter (1) Cass., 22 juni 1981, A.R. nr. 2958
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui- (A.C., 1980-81, nr. 613).
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doordat het arrest, na te hebben vast- ren werk ontving, bijstond of verving,
gesteld : dat het geschil liep over de
vraag of verweerster wegens de door
haar uitgeoefende bezigheid was onderworpen aan het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 en aan de uitvoeringsbesluiten ervan en of zij bijgevolg bijdragen als zelfstandige verschuldigd is; dat
de bezigheid van verweerster erin bestond in 1971, 1972, 1974 en 1975 als
kleurster te werken voor rekening van
de h. Leonardo, een zelfstandige, specialist in het kleuren van stripverhalen; dat
eiser beweert dat die bezigheid in 1976
en 1977 is voortgezet; dat de partijen het
eens zijn om te zeggen dat de betrokkene haar bezigheid niet uitoefende krachtens een arbeidsovereenkomst, dat verweerster voor de jaren 1971, 1972, 1974
en 1975 van Leonardo respectievelijk
35.000, 34.000, 35.000 en 56.000 frank loon
heeft ontvangen; dat die bedragen zijn
geboekt als algemene kosten van Leonardo die verweerster als een occasionele
kleurster beschouwde; dat verweerster
reeds in 1972 in haar belastingaangifte
vermeldde dat zij helpster-kleurster was;
dat Leonardo in een attest van 15 december 1977 heeft verklaard : « Daar er voor
speciale nummers van het tijdschrift
" Spirou " met een bepaald aantal supplementaire bladzijden meer werk was,
heeft (verweerster) mij, heel toevallig,
willen helpen bij de voorbereiding van
dat bijkomend werk; de hulp van (verweerster) is niet contenu en zeer beperkt
geweest wegens de zeldzame speciale
nummers (twee per jaar), zoals trouwens
blijkt uit de geringe bedragen die haar
zijn betaald en destijds naar behoren
zijn aangegeven », met bevestiging van
het beroepen vonnis, beslist dat verweerster niet was onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en, bijgevolg de rechtsvordering van eiser tot
betaling van bijdragen, plus verhogingen
en kosten, voor de jaren 1971, 1972, 1974,
1975, 1976 en 1977 afwijst, op grond dat,
krachtens artikel 5 van het koninklijk
besluit van 19 december 1967, de beroepsbezigheid als helper niet leidt tot
onderwerping aan het koninklijk besluit
nr. 38 wanneer ze met name toevallig
van aard is en niet over ten minste 90
dagen per jaar loopt, dat de koninklijke
besluiten van 6 februari 1976 en 6 oktober 1977 geen wijziging hebben gebracht
in de toestand van de helper die zijn bezigheid slechts toevallig uitoefende wanneer zij minder dan 90 dagen per jaar
duurt, dat verweerster, de h. Leonardo,
d1e van de uitgeverij Dupuis het te kleu-

dat de bezigheid van verweerster wei
zeer beperkt is geweest als men rekening houdt met het ontvangen loon, dat
zij enkel ten tijde van de Paas- en Kerstmisfeesten de h. Leonardo bijstond bij
de voorbereiding voor het verschijnen
van de stripverhalen, dat een dergelijke
bezigheid niet tot 90 dagen per jaar is
kunnen oplopen en dat zij dus toevallig
was, dat de herhaling van zulk een toevallige bezigheid, zelfs gedurende verscheidene j aren, er niet een gewone bezigheid van maakt,
terwijl, in beginsel, aan het sociaal statuut van de zelfstandigen is onderworpen ieder persoon die beantwoordt aan
de omschrijving van helper, in de zin
van artikel 6 van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967, dat wil zeggen ieder persoon die in Belgie een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt zonder tegenover hem
door een arbeidsovereenkomst te zijn
verbonden; het koninklijk besluit nr. 38,
zowel in zijn oorspronkelijke tekst als in
zijn bij de wet van 6 februari 1976 gewijzigde versie, echter heeft voorzien in een
afwijking voor de « toevallige helper »;
uit artikel 5 van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 volgt dat aan twee
voorwaarden moet zijn voldaan om een
helper als « toevallig » te kunnen beschouwen; het vereist is, enerzijds, dat
zijn bezigheid als helper niet regelmatig
van aard is en, anderzijds, dat die bezigheid over minder dan 90 dagen per jaar
loopt; elk van die voorwaarden noodzakelijk is om degene die een zelfstandige
bijstaat of vervangt, aanspraak te kunnen doen maken op het statuut van toevallig helper; met andere woorden, een
bezigheid die gedurende minder dan 90
dagen per jaar doch regelmatig wordt
uitgeoefend, niet als toevallig kan worden beschouwd in de zin van voormeld
artikel 5; zulks het geval is met de bezigheid die regelmatig gedurende verscheidene jaren wordt uitgeoefend; daaruit
volgt dat het arrest, dat vaststelt dat verweerster gedurende verscheidene jaren
de h. Leonardo in de uitvoering van zijn
werk als kleurder h.eeft bijgestaan in de
· voorbereiding van de speciale nummers
voor Kerstmis en Pasen van het tijdschrift « Spirou », niet wettig heeft kunnen beslissen dat verweerster niet was
onderworpen aan het sociaal statuut van
de zelfstandigen, op grond aileen dat
« een dergelijke bezigheid niet tot 90 dagen per j aar is opgelopen en zij dus toevallig was , en dat « de herhaling van
.zulk een toevallige bezigheid, zelfs gedu-
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rende verscheidene jaren, er niet een geDat het arrest bijgevolg artikel 5
wone bezigheid van maakt >> (schending van het koninklijk besluit van 19 devan alle in het middel aangewezen bepa- cember 1967 schendt;
lingen):

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, volgens de oorspronkelijke versie van artikel 5 van
het koninklijk besluit van 19 december 1967, dat ten deze van toepassing is voor de jaren v66r 1976, « de
beroepsbezigheid als helper niet
leidt tot onderwerping aan het
koninklijk besluit nr. 38 : a) wanneer zij van toevallige aard is en
niet over ten minste negentig dagen
per jaar loopt »; dat volgens hetzelfde artikel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 oktober 1977 en
ten deze van toepassing voor de jaren 1976 en 1977, voor de toepassing
van artikel 7, 4°, van het koninklijk
besluit nr. 38, de bezigheid als helper geacht wordt toevallig te zijn
wanneer zij niet regelmatig van
aard is en niet over ten minste negentig dagen per jaar liep;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
19 maart 1984 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Kirkpatrick.

Overwegende dat uit die bepalingen blijkt dat aan twee voorwaarden tegelijk moet zijn voldaan om
de bezigheid als helper niet te onderwerpen aan het koninklijk besluit nr. 38 : zij mag niet regelmatig
worden uitgeoefend en zij mag niet
over negentig dagen of meer per Nr. 414
jaar lopen;
Overwegende dat als regelmatige
2• KAMER - 20 maart 1984
bezigheid moet worden aangemerkt
een zelfde bezigheid die gedurende
verscheidene jaren tijdens een of
meer zelfde perioden van het j aar REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERwordt uitgeoefend;
LIJKE RECHTSVORDERING -

DUBBELZINNI-

Overwegende dat het arbeidshof
GE REDEN - BEGRIP.
vaststelt dat verweerster gedurende
verscheidene jaren, telkens ten tijde
van Pasen en Kerstmis, de h. Leo- Een beslissing is gegrond op dubbelzinnige redenen, wanneer die redenen op
nardo, een zelfstandige, in zijn werk
verscheidene wijzen kunnen worden
als kleurder heeft bijgestaan bij de
uitgelegd en de beslissing volgens een
voorbereiding van speciale nummers
van die uitleggingen wettelijk is vervan stripverhalen; dat het a:rbeidsantwoord en volgens de andere niet
hof echter beslist dat « de herhaling
(1).
van zulk een toevallige bezigheid,
1
zelfs gedurende verscheidene jaren, -----~---~-----
er niet een gewone bezigheid van
(1) Cass., 22 april 1983 (A.C., 1982-83,
nr 462).
maakt >>,
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(NAGEL, B.P. BELGIUM N.V. T. MR. NAUDTS Q.Q.;
B.P. BELGIUM N.V. T. CARTUYVELS, PLASSCHAERT, « ROEGIERS EN co , N.V.)

(DE SMET, « AMP > N.V.
T. DE BRUYCKER, DELA MARCHE)

(A.R. nr. 8437)

(A.R. nr. 8507)

20 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Ve1·slaggever: de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Dassesse en De Bruyn.

20 maart 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 Roeck, Gent.

'Nr. 416
2'

Nr. 415

2'

KAMER -

10 maart 1984

1° WEGVERKEER -

RICHTINGSVERANDERING - BESTUURDER DIE NAAR RECHTS WIL
AFSLAAN
WEGVERKEERSREGLEMENT,
ART. 19.2, 2°, EERSTE LID - VERPLICHTING ZO
DICHT MOGELIJK BIJ DE RECHTERRAND VAN
DE RIJBAAN TE BLIJVEN - VERPLICHTING
DIE MOET WORDEN BEOORDEELD, REKENING
HOUDENDE MET DE OMSTANDIGHEDEN.

KAMER -

21 maart 1984

ARBEIDSONGEVAL -

VORDERING DOOR
INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE INDEPLAATSSTELLING TEN BELOPE VAN DE
AAN DE GETROFFENE UITGEKEERDE BEDRAGEN - GRENZEN.

Voor de toepassing van de artt. 46, § 2,
en 47 Arbeidsongevallenwet moeten de
vergoedingen, die worden toegekend
wegens materiele beroepsschade ten
gevolge van de door een arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke en blijvende
arbeidsongeschiktheid,
worden be2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENschouwd als een vergoeding van een
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERen dezelfde scha.de; de arbeidsongevalNIETIGING OP GROND DAT TWEE BESCHIKJenverzekeraar kan tegen de aa.nspraKINGEN VAN EEN ARREST TEGENSTRIJDIG
kelijke derde of zijn verzekeraar, binZIJN - VERNIETIGING GELDT VOOR BEIDE
nen de perken van de volgens het
BESCHIKKINGEN.
gemene recht verschuldigde schadevergoeding, een vordering instellen tot telo De verplichting, door art. 19.2, 2', eerrugbetaling van aile ter zake van die
ste lid, Wegverkeersreglement, opgeongeschiktheden uitgekeerde bedragen
legd aan de bestuurder die naar rechts
en van het te dier zake gevormde kapiwil afslaan om de rijbaan te verlaten,
taal (1).
zo dicht mogelijk bij de rechterrand
van de rijbaan te blijven, moet worden
beoordeeld, rekening houdende met de
(• EENDRACHT EN VOORZORG » N.V.
omstandigheden, o.m. met de plaatsgeT. « URBAINE - U.A.P. » N.V.)
steldheid (1).
2o Vernietiging op grand dat twee beschikkingen van een arrest tegenstrijdig zijn, geldt, in de regel, voor beide
beschikkingen (2).
Nota's arrest nr. 415 :
(1) Zie Cass., 10 dec. 1976 (A.C., 1977, 406).
(2) Cass., 3 mei 1976 (A.C., 1976, 987).

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3364)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1983 door
Nota arrest nr. 416 :
(1) Zie Cass., 26 sept. 1977 (A.C., 1978, 120).
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het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 46, § 2, tweede lid,
van
de
Arbeidsongevallenwet
van
10 april 1971, ingevoegd bij artikel 4 van
de wet van 7 juli 1978, 47, eerste en
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, gewijzigd bij artikel 5
van de wet van 7 juli 1977, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, ofschoon het vaststelt : 1" dat de door de verzekerde van
eiseres geleden materiele schade wegens
tijdelijke arbeidsongeschiktheid 175.625
frank en wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 172.996 frank bedraagt, dat is
in totaal 348.621 frank; 2" dat de door eiseres aan haar verzekerde voor de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
gedane uitkeringen van 137.020 frank bedragen, en dat het door haar voor de uitkering van een jaarlijkse rente wegens
de blijvende arbeidsongeschiktheid gevormde kapitaal 241.347 frank bedraagt,
dat maakt in totaal 378.367 frank, verweerster enkel veroordeelt om aan eise- ·
res, benevens de kosten voor geneeskundige verzorging ten belope van 18.024
frank, een bedrag te betalen van 137.020
frank plus 138.397 frank, dat is in totaal
275.417 frank,
terwijl, eerste onderdeel, de arbeidsongevallenverzekeraar, die de getroffene
heeft vergoed, krachtens het hem bij artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet
verleende subrogatierecht, binnen de
perken van de vergoedingen die volgens
het gemene recht voor dezelfde schade
verschuldigd zijn, van de aansprakelijke
derde terugbetaling kan vorderen van alle bedragen die hij aan de getroffene
heeft uitgekeerd; de door eiseres aan de
getroffene uitgekeerde bedragen of het
door haar voor de tijdelijke en blijvende
arbeidsongeschiktheid gevormde kapitaal strekken tot vergoeding van een en
dezelfde schade, namelijk de materiele
schade ten gevolge van de lichamelijke
ongeschiktheid van de getroffene, eiseres
ten deze dus gesubrogeerd was ten belope van het totale bedrag dat volgens het
gemene recht aan de getroffene verschuldigd was voor de vergoeding van de
materiele schade ten gevolge van zijn tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid te zamen, namelijk 348.621 frank;
het arrest bijgevolg, door aan eiseres aileen het bedrag van 275.417 frank toe te
kennen, voormeld artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet schendt, nu de verze-

keraar-arbeidsongevallen krachtens dat
artikel van rechtswege is gesubrogeerd
in alle rechten die de getroffene kan
doen gelden tegen de aansprakelijke derde tot beloop van de door hem reeds vergoede schade; het arrest tevens artikel 46, § 2, tweede lid, van genoemde wet
en de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt, nu het op
onwettige wij ze de omvang van de subrogatie van eiseres beperkt en aldus aan
de getroffene de mogelijkheid biedt om
de aan hem krachtens het gemene recht
voor de vergoedlng van zijn blljvende arbeidsongeschiktheid verschuldigde bedragen, althans ten dele, samen te voegen met het door eiseres voor de vergoeding van dezelfde schade gevormde kapitaal;
tweede onderdeel, de gemeenrechtelijke vergoeding van de materiele schade
ten gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid en het door de verzekeraararbeidsongevallen voor de uitkering van
de jaarlijkse rente gevormde kapitaal althans strekken tot vergoeding van een
en dezelfde schade; eiseres bijgevolg op
zijn minst voor de uit de blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende schade tot beloop van het bedrag van 172.996
frank was gesubrogeerd, welk bedrag
volgens het gemeen recht wordt toegekend tot vergoeding van die schade; het
arrest derhalve de in het middel vermelde bepalingen schendt door het recht
van eiseres op subrogatie te beperken
tot het bedrag van 138.397 frank (scherrding van alle in het middel vermelde bepalingen) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de verzekeraararbeidsongevallen die vergoedingen
heeft uitgekeerd en aan de getroffene van een arbeidsongeval en een
kapitaal heeft gevormd tot vergoeding van de door het ongeval veroorzaakte tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, binnen de perken van de schadevergoeding die de
voor het ongeval volledig aansprakelijke derde volgens het gemeen
recht voor de vergoeding van dezelfde materiele schade verschuldigd is,
tegen die derde een rechtsvordering
kan instellen tot terugbetaling van
het gehele kapitaal alsook van aile
door hem aan de getroffene uitgekeerde bedragen;
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres als vergoeding van
de materiele beroepsschade aan de
getroffene Barhelemy, haar verzekerde, enerzijds het bedrag van
137.020 frank heeft uitgekeerd voor
de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en, anderzijds, voor
hem een kapitaal van 241.347 frank
heeft gevormd tot vergoeding van de
blijvende arbeidsongeschiktheid van
de getroffene, dat is in totaal 378.367
frank;
Overwegende dat voor de toepassing van de artikelen 46, § 2, en 47
van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 de vergoedingen die
worden toegekend wegens materii:He
beroepsschade ten gevolge van de
door een arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid moeten worden beschouwd als een vergoeding van een
en dezelfde schade;
Overwegende dat het hof van beroep heeft beslist dat de materiele
beroepsschade van de burgerlijke
partij Barthelemy, verzekerde van
eiseres, 175.625 frank bedroeg (voor
de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid) en 10.000 frank +
172.996 frank (voor de blijvende arbeidsongeschiktheid), dat maakt in
totaal 358.621 frank, zodat eiseres
tot beloop van de volgens het gemene recht verschuldigde schadevergoeding terugbetaling kon eisen van
alle uitgekeerde bedragen en van
het gevormde kapitaal;
Dat het arrest, door te beslissen
zoals het heeft gedaan, de in dit onderdeel vermelde wetsbepalingen
schendt;
Dat dit onderdeel gegrond is;

Urbaine - U.A.P., ing~stelde rechtsvordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verklaart het arrest
bindend voor de verweerder Barthelemy; veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
21 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Sci-evens, voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 417
2'

KAMER -

21 maart 1984

HOGER BEROEP-

STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPREKEND VONNIS WAARBIJ DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ WORDT
AFGEWEZEN - ENKEL HOGER BEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK TOEKENNING
VAN
SCHADEVERGOEDING
DOOR DE APPELRECHTER - EENSTEMMIGHEID VEREIST.

Wanneer de appelrechter, op het enkele
ontvankelijk hoger bemep van de burgerlijke partij tegen een vonnis waarbij haar rechtsvordering wordt afgewezen, aan die partij schadevergoeding
toekent, mag hij zich niet beperken tot
de enkele vermelding van art. 211bis
Sv., maar moet hij vaststellen dat het
arrest met eenparige stemmen is gewezen, in zoverre het de beklaagde
aan de hem verweten feiten schuldig
verklaart (1).
(PAQUAY T. GASPAR)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3440)

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het middel
RET HOF; - Gelet op de bestredat geen ruimere cassatie tot gevolg den vonnissen, op 19 februari 1981
kan hebben, vernietigt het bestre- 1 - - - - - - - - - - - - - - - den arrest, in zoverre het uitspraak
(1) Zie Cass., 5 JUnl 1979 (A.C.-, 1978 79, 1163)
doet over de door eiseres tegen ver- en 28 sept. 1982, A.R. nr. 7414 (ib1d., 1982-83,
weerster, de naamloze vennootschap nr. 70).

- 937 en 2 december 1983 in hoger beroep righeid niet wordt vastgesteld, onwettig
gewezen door de Correctionele is en dat bijgevolg het tweede bestreden
vonnis van 2 december 1983 dat bij de
Rechtbank te Luik;
behandeling van de zaak is geGelet op het arrest van het Hof verdere
wezen, om dezelfde reden onwettig is :
van 16 september 1981 waarbij akte
Overwegende dat eiseres van de
wordt verleend van de afstand van
de door eiseres tegen het vonnis van haar ten laste gelegde feiten was
19 februari 1981 ingestelde voorzie- vrijgesproken bij vonnis van de polining;
tierechtbak die zich overigens niet
Overwegende dat de door eiseres bevoegd had verklaard om uitspraak
op 9 december 1983 tegen het vonnis te doen over de door verweerder
van 19 februari 1981 ingestelde voor- Gaspar tegen eiseres ingestelde burziening enkel tegen de civielrechte- gerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat de correctionele
lijke beslissingen is gericht; dat het
vonnis van 2 december 1983 enkel rechtbank, op het door verweerder,
over de burgerlijke belangen uit- burgerlijke partij, tegen die beslisspraak doet;
sing ingestelde hoger beroep, bij het
bestreden vonnis van 19 februari
Over het middel, afgeleid uit de schen- 1981 beslist dat eiseres schuldig is
ding van artikel 21lbis van het Wetboek
aan de haar verweten feiten, en volvan Strafvordering,
aansprakelijk is voor het ongeledig
doordat het eerste van de bestreden
vonnissen, dat op 19 februari 1981 is ge- val; dat ze haar heeft veroordeeld
wezen, de verjaring van de strafvorde- tot betaling van een provisionele
ring vaststelt waarna het de beslissing vergoeding aan verweerder en voor
wijzigt van de eerste rechter die eiseres het overige een geneesheer-deskunhad vrijgesproken van de haar ten laste dige heeft aangewezen;
gelegde feiten en zich niet bevoegd had
Overwegende dat dit vonnis enkel
verklaard om kennis te nemen van de
met
eenparige stemmen van de ledoor verweerder tegen eiseres ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, dat het ai- den van het appelgerecht kon worleen eiseres aansprakelijk verklaart voor den gewezen en dat zulks niet is
de schade ten gevolge van het litigieuze vastgesteld; dat door de enkele verongeval, nu zij een fout heeft begaan melding van artikel 211 bis van het
door de voorrangsweg ondanks de aldaar Wetboek van Strafvordering niet
aangebrachte verkeersborden op te rij- voldaan is aan het voorschrift van
den en verweerder aldus te verpllchten die bepaling;
uit te wijken, haar op grond hiervan verDat het middel gegrond is;
oordeelt tot betaling aan verweerder van
een provisionele vergoeding van 10.000
Overwegende dat de vernietiging
frank en voor het overige een medisch van het door de correctionele rechtdeskundigenonderzoek beveelt, zonder bank op 19 februari 1981 gewezen
vast te stellen dat de correctionele recht- vonnis, in zoverre het uitspraak
bank die beslissing met eenparige stemdoet over de door verweerder tegen
men van haar leden heeft gewezen,
terwijl naar luid van artikel 211 bis van eiseres ingestelde burgerlijke rechtshet Wetboek van Strafvordering het von- vordering, de vernietiging tot genis waarbij de correctionele rechtbank volg heeft van het door die rechtop het ontvankelijk hoger beroep van de bank op 2 december 1983 na de
burgerlijke partij tegen een vonnis waar- vorige beslissing gewezep. vonnis
bij beklaagde wordt vrijgesproken, aan waarbij aan verweerder definitief
haar schadevergoeding toekent, moet vastgestelde vergoedingen worden
vaststellen dat het met eenparige stem- toegekend ten laste van eiseres;
men is gewezen, vermits zodanige beslissing de vaststelling inhoudt dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de
hem ten laste gelegde feiten waarop de
burgerhjke rechtsvordering is gegrond,
Om die redenen, vermetigt het be
waarmt volgt dat het bestreden vonnis
van 19 februan 1981 waarm d1e eenpa· streden vonm:> van 19 februar1 1981,
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ging tot geldigverklaring van de opzegin zoverre het uitspraak doet over
ging te worden overgelegd (1). (Artt. 7,
de door de verweerder Gaspar tegen
11°, en 12.2, eerste lid, Pachtwet.)
eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering, alsook het bestreden
vonnis van 2 december 1983; beveelt
(VAN ASSCHE, DE JONCKHEERE
T. • FOYER SAINT-GHISLAINOIS > C.V.)
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis van
ARREST ( verta]ing)
19 februari 1981 en van het vonnis
(A.R. nr. 6933)
van 2 december 1983; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
HET HOF; - Gelet op het bestrealdus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting den vonnis, op 24 september 1982 in
hoger beroep gewezen door de
houdende in hoger beroep.
Rechtbank van Eerste Aanleg te
21 maart 1984 - 2" kamer - Voorzit- Bergen;
ter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
Over het middel, afgeleid uit de schenconclusie van de h. Piret, advocaat-gene- ding van de artikelen 6, inzonderheid 2°,
raal - Advocaat : mr. Simont.
7, inzonderheid 11°, 12, inzonderheid 2°,
van de regels betreffende de pacht in het
bijzonder, ingevoegd in het Burgerlijk
Wetboek 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 de huurders van landeigendommen, en 97 van de Grondwet,
Nr. 418
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de bouwvergunning pas op 3 december 1979 was afgege1" KAMER - 22 maart 1984
ven, verklaart dat de op 17 oktober 1977
tegen 1 maart 1978 gedane opzegging
1° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - voldeed aan alle voorwaarden van artikel 7, 11°, van de Pachtwet, en dus geldig
OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - AANWENDING VAN PERCELEN ALS BOUWGROND was, op grond dat de artikelen 12.1 en
OF ALS GROND VOOR INDUSTRIELE DOELEIN- 12.2 van de wet een duidelijk onderscheid maken tussen de vereisten waarDEN - GELDIGHEID VAN DE OPZEGGING VEREISTE - BESTAAN VAN EEN BOUWVER-· aan de opzegging zelf op straffe van nietigheid moet voldoen (artikel 12.1) en de
GUNNING.
vereisten voor de geldigverklaring van
de opzegging; dat (de eisers) zich wat dat
2° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - betreft, beroepen op de leer van Closon
OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - AAN- en van het Hof van Cassatie ten betoge
WENDING VAN PERCELEN ALS BOUWGROND dat de koper ook in het bezit moet zijn
OF ALS GROND VOOR INDUSTRIELE DOELEIN- van de bouwvergunning op het ogenblik
DEN - GELDIGVERKLARING VAN DE OPZEG- dat hij de opzegging betekent; dat die
GING - VEREISTE - BEWIJS VAN DE AFGIF- auteur en het Opperste Gerechtshof verTE VAN DE BOUWVERGUNNING - OVERLEG- wijzen naar de parlementaire voorbereiGING VAN DE BOUWVERGUNNING.
ding van de wet, doch daaraan een
draagwijdte toekennen die haar niet toe1o en 2° De verpachter die de pacht op- komt; dat er geen enkele reden is aan te
zegt met het oog op de aanwending nemen dat de verplichting om de bouwvan percelen als bouwgrond of als vergunning over te leggen op het ogengrond voor industriele doeleinden, blik van de geldigverklaring van de opmoet in de regel op het tijdstip waarop zegging impliceert dat de verpachter in
hij opzegging doet, in het bezit zijn het bezit moet zijn van die vergunning
van de bouwvergunning; het bewijs I-----------------van de afgifte van die vergunning be(1) Zie Cass., 1 okt. 1976 (A.C., 1977, 135).
hoeft evenwel pas tijdens de rechtsple-
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op het ogenblik van de verzending van
de opzeggingsbrief; dat in elk geval niets
die auteur het recht gaf om, zonder staving van zijn zienswijze, te stellen dat,
ondanks het stilzwijgen van de wet, de
voorwaarden van artikel 6, 2', ook in
acht moesten worden genomen bij de
toepassing van artikel 7, 11', van de
Pachtwet,

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
terwijl verweerster niet aanvoert en
het vonnis niet beslist dat het ten deze hoger beroep.

ging om het geval bedoeld in artikel 12.2,
tweede lid, van de Pachtwet, zodat verweerster reeds op het ogenblik waarop
zij de opzegging deed, in het bezit moest
zijn van de door voormeld artikel 12.2,
eerste lid, voorgeschreven bo11wvergunning, opdat de opzegging geldig zou zijn
overeenkomstig de bepalingen van het in
de Pachtwet vervatte artikel 7, inzonderheid 11'; het vonnis bijgevolg, bij ontstentenis van bouwvergunning op de dag
van de opzegging, niet zonder de in het
middel vermelde wetsbepalingen te
schenden de door verweerster gedane
opzegging geldig kon verklaren :

22 maart 1984 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Van Ommeslaghe.

Nr. 419
1•
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Overwegende dat uit artikel 7, 11°,
vervat in artikel 1 van de wet van WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE4 november 1969 tot wijziging van
MENT 1 DEC. 1975, ART. 10.1.3° - TE VOORZIEde pachtwetgeving, blijkt dat de toeNE HINDERNIS - PLOTSELING STOPPEN VAN
stand op het ogenblik van de opzegDE VOORLIGGER - BESLISSING VOLGENS
ging de rechtsbetrekkingen tussen
WELKE DE ACHTERLIGGER IN ALLE OMSTANDIGHEDEN MOET KUNNEN STOPPEN de partij en bepaalt;
ONWETTIGE BESLISSING.

Overwegende dat de verpachter Onwettig is de beslissing die als beginsel
stelt dat, althans bij regenweer en in
derhalve op het tijdstip waarop hij
een bebouwde kom, een bestuurder in
de opzegging doet, in het bezit moet
aile omstandigheden moet kunnen
zijn van de bouwvergunning; dat
stoppen voor gelljk welke, zelfs niet te
echter het bewijs van de afgifte van
voorziene hindernis (1). (Art. 10.1.3'
die vergunning, overeenkomstig het
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.)
in hetzelfde artikel 1 vervatte artikel 12.2, eerste lid, pas tijdens de
(DE PLAEN T. WUSTEMBERGH)
rechtspleging tot geldigverklaring
van de opzegging moet worden overARREST ( vertaling)
gelegd;
Overwegende dat het vonnis, dat
de opzegging geldig verklaart ofschoon het eerst heeft vastgesteld
dat de bouwvergunning aan verweerster is afgegeven na de betekening van de opzegging, niet naar
recht is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;

(A.R. nr. 6942)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 november 1982 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel;
(1) Zie Cass., 5 sept. 1972 (A.C., 1973, 8).
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Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 10.1.3° van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld, in substantie, dat
verweerder op 2 mei 1978 te Nijvel op
een kruispunt naar links moest afslaan,
dat hij zich naar rechts in plaats van
naar het midden van de rijbaan heeft begeven en zijn linker richtingaanwijzer
niet heeft doen werken, dat hij heeft geremd zonder dat zulks nodig was wegens
een voor hem opkomende hindernis, dat
eiseres, die achter verweerder reed, is
ingereden op de wagen van verweerder,
dat verweerder een fout in rechtstreeks
verband met het ongeval heeft begaan,
voor recht zegt dat eiseres voor de helft
aansprakelijk moet worden verklaard
voor het ongeval, en bijgevolg verweerder veroordeelt om aan eiseres de helft
van het door haar gevorderde bedrag te
betalen, op grond : dat eiseres « eveneens een fout heeft begaan die het ongeval mede heeft veroorzaakt, nu ze niet
is kunnen stoppen toen een voor haar
rijdi:mde weggebruiker bruusk remde;
dat ten deze het ongeval is gebeurd bij
regenweer en in een bebouwde kom, in
welk geval de weggebruikers onderling
voldoende afstand moeten laten ten einde te kunnen stoppen voor een weggebruiker die om een of andere reden plots
moet stoppen; dat (eiseres) naar haar eigen zeggen met een zodanige snelheid
reed en op een zodanige afstand van
(verweerder) bleef dat ze tijdig had kunnen stoppen; dat de onpartijdige getuige
Pirotte, die achter (eiseres) reed, nochtans wei is kunnen stoppen en een aanrijding kon voorkomen ondanks het
bruuske remmen van (verweerder), eerste voertuig van de file »,

derling voldoende afstand moeten laten
ten einde te kunnen stoppen voor een
weggebruiker die om een of andere reden plots moest stoppen », onderstreept
dat men moet kunnen stoppen zelfs wanneer het voertuig van de voorrijdende
weggebruiker een niet te voorziene hindernis oplevert; het vonnis bijgevolg artikel 10.1.3°, van het koninklijk beslult van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer schendt, alsmede de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis beslist dat het ongeval ten deze is gebeurd bij regenweer en in een bebouwde kom, in welk geval de
weggebruikers onderling voldoende
afstand moeten laten ten einde te
kunnen stoppen voor een weggebruiker die om een of andere reden
plots moet stoppen;
Overwegende dat het vonnis met
die considerans impliciet te kennen
geeft dat een bestuurder, zelfs bij
regenweer en in een bebouwde kom,
in aile omstandigheden moet kunnen stoppen voor gelijk welke, zelfs
niet te voorziene hindernis en aldus
een regel formuleert die niet vervat
ligt in artikel 10.1.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, vermits
dat artikel integenteel bepaalt dat
de bestuurder enkel voor een hindernis die kan worden voorzien, in
alle omstandigheden moet kunnen
stoppen;
Dat dit onderdeel gegrond is;

terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, artikel 10.1.3° van
het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer bepaalt
dat « de bestuurder in aile omstandigheden moet kunnen stoppen v66r een hindernis die kan worden voorzien »; een
daad aileen dan de aansprakelijkheid
van de dader meebrengt krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, wanneer door die daad schade
is veroorzaakt die de dader redelijkerwijs moest voorzien; de rechtbank, door
te beslissen dat « de weggebruikers on-

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 hieromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, zitting houdende in hoger
beroep.
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1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
22 maart 1984 -

(MAHIEU E.A. T.

c

ROYALE BELGE • N.V.)

ARREST ( vertaJinffJ

(A.R. nr. 7009)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1982 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, rechtdoende a~s rechtscoll~
ge waarnaar de zaak 1s verwezen,
Gelet op het arrest van het Hof
van 3 mei 1979 (3);

'Nr. 420

1• KAMER - 22 maart 1984
1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

BURGERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE BEGRIP.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE GERLIJKE ZAKEN - WEGVERKEER VAN GEWIJSDE - BEGRIP.

BURGEZAG

3° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSONGEVAL- BOTSING TUSSEN TWEE VOERTUIGEN
- GEZAG VAN GEWIJSDE- BEGRIP.

1° Het gezag van het rechterlijk gewijs-

de is beperkt tot hetgeen de rechter
heeft beslist en tot wat de noodzakelijke grondslag van zijn beslissing
vormt (1). (Art. 23 Ger.W.)
2° en 3° Het gezag van gewijsde van een

eerste arrest dat, uitspraak doende
over de gevolgen van een wegverkeersongeval tussen twee voertuigen, enkel
beslist dat ten laste van een der bestuurders geen fout is bewezen, wordt
niet miskend door een later arrest valgens hetwelk de andere bestuurder
evenmin een lout heelt begaan; dat
geen enkele lout ten laste van een der
bestuurders is bewezen, sluit niet
noodzakelijk in dat de andere een lout
heeft begaan (2). (Art. 23 Ger.W.)
(1) Cass.,

4

nov.

1983,

A.R.

nr.

3984

(A.C., 1983-84, nr. 128)).

(2) Zie Cass., 6 sept. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 7).

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van het algemeen beginsel van het
gezag van het strafrechterlijk gewijsde,
dat onder meer is neergelegd in artikel 4
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, en, voor zoveel nodig, van de artikelen 21.1 en 25.2 van het
op het ogenblik van de feiten toepasselijke koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer,
doordat na erop te hebben gewezen
dat het v'rijsprekend arrest van 10 mei
1973 gezag van gewijsde heeft en dat
hieruit dient te worden afgeleid dat « het
enige dat ten deze zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is beslist, is dat
Emile Mahieu geen enkele fout in noodzakelijk oorzakelijk verband met het ongeval heeft begaan » en, na als regel te
hebben gesteld dat de bestuurder die
naar links wil afslaan om de rijbaan te
verlaten, zich vooraf ervan dient te vergewissen dat hij dat zonder gevaar kan
doen, en derhalve, dat geen bestuurder
hem aan het inhalen was, maar dat hij
daarentegen na zijn voornemen duidelijk
en tijdlg genoeg kenbaar te hebben gemaakt om elk gevaar voor ongevallen te
voorkomen en zich naar links te hebben
begeven, niet m~er verplicht is « zich
voor het uitvoeren van de rijbeweging
ervan te vergewissen dat geen bestuurder hem trachtte in te halen », het arrest
uit die regel afleidt « dat de bestuurder
die zich in de voormelde omstandigheden bevond, bij de nadering van het
kruispunt zich meer naar links m?cht
verplaatsen of zelfs zijn bocht naar h~ks
mocht beginnen te nemen zonder zteh
vooraf andermaal ervan te hebben vergewist dat geen bestuurder hem trachtte in
te halen », met name vermeldt dat 1° de
(3) A.C., 1978-79, 1053.
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bestuurder Mariani zijn voornemen om
naar links af te slaan tijdig genoeg kenbaar maakte door middel van zijn linker
richtingaanwijzer, aangezien hij deze op
tweehonderd meter voor het kruispunt in
werking stelde, 2" dat de bestuurder Mariani vanaf die afstand langs de onderbroken witte streep in het midden van
de door hem gevolgde weg began te rijden, 3" dat niet blijkt dat Mariani, alvorens te handelen zoals hierboven is uiteengezet, op het punt stand te worden
ingehaald, 4" dat er geen enkele reden is
om aan te nemen dat Mariani zich niet
heeft gehouden aan de verplichting om
zich naar links te begeven, 5" dat hij die
beweging eerst uitvoerde nadat hij zijn
richtingaanwijzer in werking had gesteld, en op die gronden beslist dat het
op zijn minst twijfelachti:g is of Mariani
op het ogenblik van de botsing verplicht
was zich ervan te vergewissen dat geen
bestuurder hem aan het inhalen was, zodat de oorspronkelijke rechtsvorderingen
van de eisers niet gegrond moeten worden verklaard,
terwijl het arrest, door te beslissen dat
de bestuurder Mariani die naar links wilde afslaan, niet op het punt stand te worden ingehaald, toen hij zijn voornemen
duidelijk en tijdig genoeg kenbaar maakte om elk gevaar voor ongevallen te
voorkomen en toen hij zich daarna naar
links begaf, en dat hij zich bijgevolg, alvorens de rijbeweging uit te voeren, niet
meer diende te vergewissen dat geen bestuurder hem trachtte in te halen, noodzakelijk beslist dat de bestuurder Emile
Mahieu een bestuurder links is beginnen
in te halen ofschoon laatstgenoemde zijn
voornemen om naar links af te slaan,
kenbaar had gemaakt en zich naar links
had begeven om die rijbeweging uit te
voeren; het arrest aldus impliciet doch
zeker beslist dat de bestuurder Emile
Mahieu artikel 21.1, tweede lid, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
heeft overtreden, en aldus het gezag van
gewijsde van het vrijsprekend arrest van
10 mei 1973 miskent :

wag maken, blijkt dat de bestuurder
Mariani « zijn voornemen om naar
links af te slaan duidelijk en tijdig
genoeg kenbaar maakte, door middel van zijn linker richtingaanwijzer, aangezien hij deze tweehonderd
meter voor het kruispunt in werking
stelde en vanaf die afstand langs de
witte onderbroken streep in het
midden van de door hem gevolgde
weg begon te rijden »; dat overigens
niet blijkt dat Mariani, alvorens te
handelen op de hierboven beschreven wijze, op het punt stond te worden ingehaald;

Overwegende dat het arrest, na te
hebben vermeld dat « wat ten deze
zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, is dat Emile Mahieu (thans de eerste eiser) geen enkele fout in noodzakelijk oorzakelijk
verband met het ongeval heeft begaan », vaststelt dat uit de tijdens het
voorbereidend onderzoek verzamelde gegevens waarvan de eisers ge-

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

Overwegende dat het arrest op
grond van die feitelijke gegevens beslist dat het niet is bewezen dat Mariani een fout heeft begaan die in
oorzakelljk verband staat met het
ongeval; dat die beslissing op zich
niet de vaststelllng inhoudt dat de
bestuurder Emile Mahieu blljk heeft
gegeven van een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en dat hij artikel 21.1, tweede lid, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
heeft overtreden, nu het ontbreken
van bewijzen van het niet reglementair rijgedrag van een der bestuurders niet noodzakelijk het bestaan
van een fout bij de andere bestuurder impliceert;
Dat het middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en derhalve feitelijke grondslag
mist;

22 maart 1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Poupart - GeJijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Van Ryn en Simont.
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - VERPLICHT!NG VOOR DE
RECHTER HEROPENING VAN HET DEBAT TE
BEVELEN ALVORENS HIJ EEN VORDERING AFWIJST OP GROND VAN EEN EXCEPTIE WAAROVER DE PARTIJEN VOOR HEM GEEN TEGENSPRAAK HEBBEN GEVOERD - BEGRIP.

Wanneer de rechter beslist dat een vordering gegrond is op art. 1382 B. W. en
hij die vordering afwijst wegens het
ontbreken van oorzakelijk verband
tussen fout en schade, schendt hij
geenszins art. 774, tweede lid, Ger. W.,
krachtens hetwelk hij geen vordering
mag afwijzen op grand van een exceptie waarover de partijen voor hem,
geen tegenspraak hebben gevoerd (1).
(UNIMEX HANDELS GMBH T. • GARAGE J. KALSCHEUER » P.V.B.A., • SOCIETE DE GESTION OMNIA> N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6900 en 7065)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maa:rt 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen gericht zijn tegen hetzelfde arrest en dat er derhalve grond bestaat tot voeging, overeenkomstig
artikel 1083 van het Gerechtelijk
Wetboek;
I. Op de voorziening van de vennootschap naar Duits recht Unimex
Handels GmbH
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 774, tweede
lid, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek

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

(1) Zie Cass., 12 sept. 1980, A.R. nr. 2899
(A.C., 1980-81, nr. 31) en 20 okt. 1983, A.R.
nr. 6839 (ibid., 1983-84, nr. 100), alsmede de
plecht. openingsrede van proc.-gen. Krings,
voor het Hof d.d. 1 sept. 1983.

en 97 van de Grondwet, en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest, na als bewezen te
hebben aangenomen dat de tweede verweerster een quasi-delictuele fout heeft
begaan waardoor ze aansprakelijk was
jegens eisers en na het vonnis te hebben
gewijzigd, in zoverre het de rechtsvordering van eiseres jegens de tweede verweerster heeft afgewezen, bij de uitspraak over de gevorderde vergoeding,
enerzijds, de vordering tot vergoeding
van de winstderving van eiseres ongegrond verklaart op grond dat men zich
hierbij niet op een contractueel standpunt mag stellen en « dat het herstel van
de fout niet strekt tot vergoeding wegens
niet-nakoming van een verbintenis tot leveren maar tot schadeloosstelling van de
slachtoffers voor de volledige schade die
zij door dat bedrog hebben geleden, dat
wil zeggen alsof de vennootschap Matinauto tegenover hen reeds op 16 januari
1975 eerlijk had toegegeven dat zij niet
in staat was een dergelijke verbintenis
aan te gaan; dat bijgevolg de vennootschappen Unimex en Garage J. Kalscheuer slechts aanspraak kunnen rnaken op vergoeding van een winstderving
in zoverre zij het bewijs leveren dat zij
door de schuld van de vennootschap Matinauto tussen 16 januari en 28 februari
1975 niet zijn kunnen ingaan op een ander, zeer voordelig aanbod tot contracteren; dat geen van beide eiseressen dat
bewijs levert »;en, anderzijds, de tweede
verliespost waarvoor eiseres vergoeding
vroeg, namelijk de winstderving van de
opeenvolgende kopers, verwerpt op
grond dat eiseres « niet bewijst een
winstderving van Al Sayer te hebben
vergoed; dat zelfs het toekennen van een
provisionele vergoeding met het oog op
zodanige schadevergoeding niet gegrond
is wegens het ontbreken van een noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de tegen de vennootschap Matinauto bewezen
verklaarde fout en de aangevoerde
winstderving; dat immers de vrachtwagens in geen geval konden worden geleverd, zelfs als Matinauto tussen 16 januari en 28 februari 1975 niet had doen
geloven dat zij in staat was een gunstig
gevolg te geven aan hun bestelling zodra
de onderconcessiehouder Kalscheuer de
vrachtwagens op regelmatige wijze bij
haar bestelde »,
terwijl, eerste onderdeel, de tweede
verweerster het oorzakelijk verband tussen de schade waarvan de vergoeding van
haar wordt geeist, en haar fout slechts
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heeft ontkend op grond dat er twee overeenkomsten na elkaar zijn gesloten en
dat zij slechts het sluiten van de tweede
heeft aangemoedigd terwijl de schade
voortvloeit uit de niet-uitvoering van de
eerste die door de eenzijdige wilsuiting
van de eerste verweerster is ontbonden
en het arrest dat betoog verwerpt op
grond van de vaststelling dat er slechts
een overeenkomst en niet twee zijn afgesloten en dat de tweede venveerster, al
evenmin als de eerste verweerster trouwens, nooit heeft beweerd dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen haar
fout en de winstdervingen, vermits eiseres niet bewijst dat zij als gevolg van die
fout een ander, zeer voordelig aanbod
heeft rnoeten afslaan of dat de vrachtwagens in elk geval niet konden worden geleverd; en terwijl krachtens de artikelen 774, tweede lid, en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek en het in die artikelen neergelegde beginsel dat het debat
op tegenspraak wordt gevoerd, de rechter een vordering niet mag afwijzen op
grond van een exceptie waarover geen
tegenspraak is gevoerd, zonder vooraf de
heropening van de debatten over dat
punt te bevelen; het arrest bijgevolg, nu
het op de hierboven uiteengezette en
niet aan de tegenspraak van de partijen
onderworpen gronden de vordering tot
vergoeding van de winstderving van eiseres en van de opeenvolgende kopers afwijst zonder de heropening van de debatten te hebben bevolen, de artikelen 774,
tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek alsook het algemeen beginsel
van het recht van verdediging schendt;

tweede onderdeel, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, het oorzakelijk verband tussen de
fout en de schade slechts kan worden
ontkend wanneer de schade in aanmerking wordt genomen, zoals ze zich in
concreto heeft voorgedaan, en wanneer
wordt vastgesteld dat de schade zonder
de fout toch zou zijn ontstaan zeals ze
zich heeft voorgedaan, en het arrest zich
ten deze aansluit hij de stelling volgens
welke de verkoopovereenkomst slechts
na de goedkeuring van de tweede verweerster is ondertekend, en vaststelt dat
laatstgenoemde jegens eiseres « een quasi-delictuele fout heeft begaan door haar
hedrieglijk de verzekering te geven dat
zij als hoofdconcessiehoudster de vrachtwagens waarop de overeenkomst tussen ·
de vennootsdHippen Kalscheuer en Unimex hetrekking had, kon leveren wanneer de onderconcessiehouder deze hij
haar hestelde », en eiseres de vergoeding

vorderde van de winst die zij en haar kopers ten gevolge van de niet-uitvoering
van de aldus gesloten verkoopovereenkomst heeft moeten derven, en het arrest, om het bestaan van een oorzakelijk
verhand tussen de aan de zijde van de
tweede verweerster vastgestelde fout en
die winstdervingen te ontkennen, dus
niet de schade zoals ze zich heeft voorgedaan, in aanmerking neemt, namelijk de
schade die is ontstaan ten gevolge van
het feit dat zij geen voordeel heeft kunnen halen uit een gesloten contract en
die in verband staat met de hedrieglijke
aanzetting tot het sluiten ervan, maar
een andere schade, namelijk die welke
voortvloeit uit het feit dat ze niet is kunnen ingaan op een ander aanbod om
vrachtwagens te kopen, vermits die toch
in geen geval konden worden geleverd;
het arrest bijgevolg, door de vordering
tot vergoeding van de winstdervingen aldus af te wijzen wegens het ontbreken
van een oorzakelijk verband met de vastgestelde fout, het wettelijk begrip oorzakelijk verband tussen de fout en de schade miskent (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek);

derde onderdeel, eiseres met betrekking tot de tweede verliespost hij conclusie hetoogde dat haar overeenkomst met
de heer Al Sayer in een forfaitaire vergoeding van twee pet. van de verkoopprijs van de vrachtwagens voorzag in geval van niet-uitvoering van de overeenkomst, dat de overeenkomst van de heer
Al Sayer met de onderneming KBM een
identieke clausule bevat en « dat het niet
ter zake doet dat Unimex op die dag de
contractueel verschuldigde hedragen nog
niet had hetaald aan haar kopers, nu AI
Sayer, zoals blijkt uit een geschrift van
19 september 1976, ermee had ingestemd
de hem door Unimex verschuldigde vergoedingen eerst eind 1980 te zullen verhalen; dat enkel van belang is het feit
dat Unimex die bedragen verschuldigd is
aan haar koper en dat, bij gehreke van
betaling, die koper haar zal vervolgen »;
en « dat die cijfergegevens worden gestaafd door stukken waarover geen betwisting mogelijk is, in het hijzonder de
overeenkomsten betreffende de doorverkoop van vrachtwagens met levering te
Miinchen »; en het krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek niet is vereist dat een schade, om
vaststaand te zijn, zich reeds heeft voorgedaan maar dat er reeds een veroordeling tot schadevergoeding mag worden
uitgesproken wanneer de schade zich hij-
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na zeker zal voordoen; het arrest bijgevolg, waar het de tweede door eiseres
aangevoerde verliespost verwerpt op
grond dat zij niet bewijst een winstderving te hebben vergoed, 1° niet duidelijk
aangeeft of de overgelegde stukken geen
bewijswaarde hebben dan wel of het ze
verwerpt omdat in rechte het verlies
moet zijn vergoed en niet aileen verschuldigd moet zijn met het oog op de
schadevergoeding, dat het aldus dubbelzinnig is en niet antwoordt op de conclusie van eiseres (schending van artikel 97
van de Grondwet); 2o zo de tweede interpretatie moet worden gevolgd, het arrest
de draagwijdte miskent van het wettelijk
vereiste dat de schade moet vaststaan
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat de vennootschappen Unimex en Garage J. Kalscheuer
slechts aanspraak kunnen maken op
een vergoeding wegens winstderving, in .zoverre ze bewijzen dat ze
door de schuld van de vennootschap
Matinauto tussen 16 januari en
28 februari 1975 een ander aanbod
tot contracteren hebben moeten afslaan; dat geen van beide dat bewijs
levert;
Overwegende dat het arrest in die
consideransen een juiste toepassing
maakt van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat dit onderdeel niet kan worden
Overwegende dat het hof van be- aangenomen;
roep de door de vennootschappen
Wat het derde onderdeel betreft :
Unimex en Kalscheuer ingestelde
Overwegende dat het arrest de
vordering tot vergoeding van een vordering tot vergoeding van het
winstderving afwij st op grond dat verlies dat voortvloeit uit de verdie vennootschappen niet het bewijs plichting van eiseres om vergoedinleveren dat ze door toedoen van de gen te betalen aan de opeenvolgenvennootschap Matinauto, tussen de kopers afwijst op grond dat er
16 januari en 28 februari 1975, een geen noodzakelijk oorzakelijk verander voordelig aanbod tot contrac- band bestaat tussen de tegen de
teren hebben moeten afslaan;
vennootschap Matinauto bewezen
verklaarde fout en de aangevoerde
Overwegende dat het hof van be- winstderving;
roep aldus heeft nagegaan, zoals het
Overwegende dat het zonder beverplicht was, of de voorwaarden lang is te weten of de schade volvoor de toepassing van artikel 1382 doende bewezen is of schijnt vast te
van het Burgerlijk Wetboek, welke staan, vermits die schade in elk gebepaling naar de mening van het val niet in een noodzakelijk oorzahof ten grondslag lag aan de reciits- kelijk verband staat met de tegen
vordering van eiseres, vervuld wa- de partij aan wie men de schade
ren, met name het bestaan van een verwijt, bewezen verklaarde fout;
noodzakelijk oorzakelijk verband
Overwegende derhalve dat de contussen de fout en de schade;
sideransen van het arrest betreffende het bewijs dat de koper Al Sayer
Overwegende dat het hof van be- is vergoed een ten overvloede gegeroep door zulks na te gaan enkel ven redengeving zijn en dat het
uitspraak heeft gedaan over de door middel dat hiertegen opkomt, niet
eiseres op regelmatige wijze bij het ontvankelijk is bij gebrek aan behof aanhangig gemaakte betwisting lang;
en noch een vordering heeft afgeweOverwegende overigens dat het
zen op grond van een niet aan hof van beroep niet verpicht is te
tegenspraak onderworpen exceptie antwoorden op de in het middel
noch het recht van verdediging weergegeven conclusie, nu deze
heeft geschonden;
, ingevolge de beslissing van de rechDat dit onderdeel faalt naar recht; ter volgens welke er geen noodzake-
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meer ter zake dienend was;
Dat dit onderdeel niet kan worden De verplichting voor de bestuurder die
aangenomen;
een maneuver wil uitvoeren om voorII. Op de voorziening van de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Garage J. Kalscheuer :

Om die redenen, voegt de zaken
die onder de nrs. 6900 en 7065 op de
algemene rol zijn ingeschreven, uitspraak doende over de voorziening
van de vennootschap naar Duits
recht Unimex Handels GmbH, ongeacht de memorie van antwoord die
verweerster, de vennootschap Societe de Gestion Omnia, op 9 mei
1983 heeft ingediend op de griffie
van het Hof, dat is buiten de door
artikel 1093 van het Gerechtelijk
Wetboek voorgeschreven termijn
van drie maanden; verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten; uitspraak doende over de
voorziening van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Garage J. Kalscheuer, verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiseres in de kosten.
22 maart 1984 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Kreit- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye, Draps en Van Ommeslaghe.
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rang te verlenen aan de andere weggebruikers, als bedoeld in art. 12.4 Wegverkeersreglement, heeft een algemene strekking en staat los van de
naleving van de voorschriften van het
Wegverkeersreglement door de andere
weggebruikers, voor zover hun plotseling opdagen geen hindernis doet ontstaan die niet kan worden voorzien (1).
(R.V.S.-VERZEKERINGEN N.V.
T. ROYALE BELGE N.V., FRAITURE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7035)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1983 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest de verzekerde van
eiseres volledig aansprakelijk verklaart
voor het ongeval, zonder evenwel te antwoorden op het bij conclusie aangevoerde middel waarin eiseres betoogde dat
de tweede verweerder eveneens een fout
had begaan, nu « de heer Fraiture niet
aileen artikel 12.3 van het Wegverkeersreglement heeft overtreden door geen
voorrang te verlenen doch bovendien inbreuk heeft gepleegd op de artikelen 8.3,
tweede lid, 10.1, 1" en 3", van het Wegverkeersreglement door zonder vaart te
minderen voort te rijden ofschoon hij
het door conclusieneemster verzekerde
voertuig tijdig had gezien », waaruit
volgt dat het arrest, door niet te antwoorden op dat omstandig middel, niet
met redenen is omkleed naar het vereiste van artikel 97 van de Grondwet :

Overwegende dat het arrest beslist dat « (de verzekerde van eiseres) terecht aansprakelijk is verklaard op grond van artikel 12.4 van
het Wegverkeersreglement; dat hij

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 12.4 - VOORRANG VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER DIE

(1) Cass.,

25

feb.

(A.C., 1980-81, nr. 380).

1981,

A.R.

nr.

1470

(

- 947 immers heeft verklaard dat hij naar rechter oordeelt, er hier wegens de aanhet centrum van de stad wilde rij- wezigheid van verkeerslichten geen spraden; dat uit de positie van zijn voer- ke kon zijn van een voorrang van
tuig op het ogenblik van het ongeval rechts »,
terwijl de regel dat de van rechts koen de plaats waar het voertuig be- mende
bestuurder voorrang heeft, welisschadigd is (... ) blijkt dat het rechts- waar in beginsel niet van toepassing is
afmaneuver reeds was begonnen : op de kruispunten waar het verkeer door
(dat hij) dus de verplichting om aan verkeerslichten wordt geregeld, doch, gede andere weggebruiker voorrang te let op de plaats van artikel 12.3.1 in het
Wegverkeersreglement en de algemene
verlenen, niet is nagekomen »;
strekking van de erin vervatte regel, opDat uit die consideransen en die nieuw van toepassing is wanneer, zoals
van de eerste rechter waarnaar het ten deze, de verkeerslichten in strijd met
arrest verwijst, blijkt dat het arrest artikel 61.3.2 van dat reglement gelijktijde verzekerde van eiseres verwijt dig op groen stonden voor het uit de
een maneuver te hebben uitgevoerd, dwarswegen komende verkeer, zodanig
namelijk van de rechter naar de lin- dat alle bestuurders die uit die wegen
komen, het kruispunt op regelmatige
ker rijstrook te zijn gereden zonder wijze
oprijden; het arrest bijgevolg niet
de door artikel 12.4 van het Wegver- zonder de in het middel aangewezen bekeersreglement opgelegde verplich- palingen en inzonderheid artikel 12.3.1
ting voorrang te verlenen aan de op van het Wegverkeersreglement te schende linker rijstrook rijdende verweer- den, kon beslissen dat de regel dat
rechts voorrang heeft niet van toepasder, in acht te hebben genomen;
sing was, na eerst te hebben vastgesteld
Overwegende dat die verplichting dat
de lichten gelijktijdig op groen stoneen algemene strekking heeft en los den voor beide bestuurders en dat dus
staat van de naleving van de voor- moet worden aangenomen dat heiden op
schriften van het Wegverkeersregle- regelmatige wijze het kruispunt zijn opment door de andere weggebruikers, gereden
voor zover hun verschijning op de
weg geen hindernis doet ontstaan
Over de door de verweerders tedie niet kan worden voorzien;
gen het middel opgeworpen grond
Dat het hof van beroep derhalve van niet-ontvankelijkheid, hieruit afniet meer behoefde te antwoorden geleid dat het middel zonder belang
op de in het middel weergegeven is;
conclusie die immers ingevolge de
Overwegende dat uit de vaststelbeslissing niet meer ter zake die- lingen van het vonnis waarnaar het
nend was;
arrest verwijst, blijkt dat de verzeDat het middel niet kan worden kerde van eiseres die op regelmatige wijze het kruispunt was opgereaangenomen;
den, na naar rechts te zijn afgeslaOver het eerste middel, afgeleid uit de gen, de linker rijstrook van de
schending van de artikelen 12.3.1, 61.1 en boulevard volgde om naar het
61.3.2 van het koninklijk besluit van standscentrum te rijden; dat hij al1 december 1975 houdende algemeen re- dus een maneuver uitvoerde in de
glement op de politie van het wegver- zin van artikel 12.4 van het Wegverkeer, en 1382 van het Burgerlijk Wet- keersreglement en derhalve voorhoek,
rang moest verlenen aan verweerdoordat het arrest de verzekerde van der;
eiseres volledig aansprakelijk verklaart
Dat de grond van niet-ontvankevoor het ongeval op grond, onder meer,
dat op het ogenblik van het ongeval << de lijkheid gegrond is;
verkeerslichten gedurende zekere tijd
gelijktijdig op groen stonden voor beide
bestuurders » en « dat dus moet worden
aangenomen dat heiden op een regelmatige wijze het kruispunt zijn opgereden »; dat, anders dan wat de eerste

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 12.4, 12.5,
19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6 van het konink
lijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
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het wegverkeer, en 1382 van het Burger- Nr. 423
lijk Wetboek,

doordat het arrest beslist dat de eerste
rechters terecht de verzekerde van eiseres aansprakelijk hebben verklaard op
grond van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement op grond dat de verzekerde van eiseres « heeft verklaard dat
hij naar het centrum van de stad wilde
rijden >>, en « dat uit de positie van zijn
voertuig op het ogenblik van het ongeval
en de plaats waar het voertuig beschadigd is - met name aan het rechterportier - blijkt dat het rechtsafmaneuver
reeds begonnen was >>, en dat de verzekerde van eiseres dus de verplichting
voorrang te verlenen aan de andere weggebruiker niet is nagekomen,
terwijl de rijbeweging waarbij de bestuurder op een kruispunt naar rechis
afslaat om de rijbaan te verlaten, niet
onder de toepassing van de artikelen 12.4 en 12.5 van het Wegverkeersreglement doch onder de toepassing van
artikel 19 van genoemd reglement valt,
zelfs als de bestuurder zich niet houdt
aan de voorschriften van eerstgenoemd
artikel :

VERENIGDE KAMERS -

23 maart 1984

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSING
WAARTEGEN
CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD - CASSATIEBEROEP TEGEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN
ARREST WAARBIJ UITSPRAAK
STATE WORDT GEDAAN OVER EEN DECLINATOIRE
EXCEPTIE VOLGENS WELKE HET GESCHIL
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ' RECHTERLIJKE OVERHEDEN > BEHOORT- ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

2° RAAD VAN STATE -

BEVOEGDHEID
EN PROCEDURE - UITZONDERLIJKE SCHADE
VEROORZAAKT DOOR DE ADM!NISTRATIEVE
OVERHEID - BEVOEGDHEID VAN DE RAAD
VAN STATE.

3° RECHTERLIJKE MACHT -

BURGERLIJKE ZAKEN - EIS TOT HERSTEL VAN EEN
OP ONRECHTMATIGE WIJZE GEKRENKT
RECHT - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT.

Overwegende dat het arrest de
verzekerde van eiseres niet verwijt 1" Een cassatieberoep tegen een arrest
van de Raad van State is slechts ontzijn rechtsafmaneuver niet correct
vankelijk in de gevallen, welke op bete hebben uitgevoerd, doch, zoals in
perkende wijze zijn opgesomd in
het antwoord op het derde middel is
art. 33, eerste lid, Wet Raad van State;
vermeld, geen voorrang te hebben
zulks is het geval wanneer de Raad
verleend aan verweerder toen hij
van State beschikt op een declinatoire
zich van de rechter naar de linker
exceptie die hierop is gegrond dat de
eis tot de bevoegdheid van de « rechrijstrook begaf;
terlijke overheden

»

behoort (1).

Dat het middel berust op een onjuiste lezing van het arrest en der- 2° De Raad van State is bevoegd om uithalve feitelijke grondslag mist;
spraak te doen over een eis tot herstelvergoeding voor een buitengewone
schade veroorzaakt door een administratieve overheid (2). (Art. 11 Wet
Raad van State.)

Om die redenen, verwerpt de 3" Elk geschil betreffende het herstel
van een op onrechtmatige wijze gevoorziening; veroordeelt eiseres in
krenkt recht, hetzij burgerlijk, hetzij
de kosten.
22 maart 1984 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Kreit - Gelijlduidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten mrs. Nelissen-Grade en Simont.

politiek, behoort tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken van
de Rechterlijke Macht (3).

1-----------------(ll (2) en (3) Z1e de verwiJzmgen m de
cone! van het O.JVI
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Procureur-generaal E. Krings heeft in
essentie het volgende gezegd :
De eisers doen een middel gelden dat
uit twee onderdelen bestaat.
1. Om de juiste draagwijdte van het
middel te bepalen is het wellicht nuttig
een blik te werpen op de omstandigheden die tot deze rechtszaak hebben geleid, althans zoals zij door het arrest
worden uiteengezet.
Verweerster heeft studies van kinesitherapeute gedaan aan het Stedelijk Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen, te Gent. Zij heeft de drie jaar
colleges daar gevolgd.
Ze is echter voor het laatste eindexamen niet geslaagd. Naar het arrest zegt
zou ze voor een aantal vakken gezakt
zijn, terwijl haar afstudeerscriptie wel
voldoende geoordeeld werd vermits ze er
61 pet. van de punten voor behaalde.
Ze heeft zich dan in 1980 bij de examencommissie van de Staat gemeld. Bij
de eerste zittijd was zij voor een aantal
vakken niet geslaagd en voor haar scriptie (dezelfde als te Gent) behaalde ze als
cijfer 66 op 200, d.i. 33 pet.
E€m van de leden van de commissie
zou haar dan mondeling hebben medegedeeld dat haar scriptie niet voldeed wat
de presentatie betrof.
De scriptie werd herwerkt, en bij de
tweede zittijd behaalde verzoekster het
vereiste aantal punten in de mondelinge
proef, doch slechts 91/200 voor de scriptie. Ze was dus andermaal gezakt. Toen
werd haar - nog steeds luidens het arrest - mondeling medegedeeld dat de
scriptie op theoretisch vlak niet genoeg
was uitgediept. Er bleek een meningsverschil te bestaan tussen de opvatting van
de leden van de Staatscommissie en die
van de Gentse school. De leden van de
Staatscommissie zouden van oordeel geweest zijn dat belang client te worden gehecht aan de uiteenzetting van het
theoretische gedeelte.
In dier voege sprak de commissie zich
dan uit op 21 oktober 1980.
Tegen die beslissing van de commissie
stelde verzoekster een beroep in bij de
Raad van State, die ze bij een arrest van
12 mei 1981 vernietigde. De gronden van
die vernietiging hoeven hier niet te worden besproken.
De Staatsexamencommissie werd dan
opnieuw geroepen om over het geval te

beraadslagen en op 21 oktober 1981 (en
niet 1982, zoals verkeerdelijk in het arrest vermeld) kwam er een nieuwe beslissing, waarbij de beslissing van oktober 1980 werd bevestigd. Maar ditmaal
werd de reden van de afwijzing in de notulen van de vergadering van de commissie vermeld.
Tegen die beslising heeft verweerster
opnieuw een beroep bij de Raad van State ingesteld, waarover de Raad met het
thans bestreden arrest uitspraak deed.

.
2. Een vraag die eerst moet worden besproken heeft betrekking op de bevoegdheid van het Hof.
Het Hof is op cassatieberoep slechts
bevoegd binnen de grenzen van artikel 33 van de gecoiirdineerde wetten op
de Raad van State van 12 januari 1973.
Luidens dit artikel kunnen bij het Hof
van Cassatie aanhangig worden gemaakt
de arresten waarbij de afdeling administratie beslist van de eis geen kennis te
kunnen nemen op grand dat die kennisneming binnen de bevoegdheid van de
rechterlijke overheden valt, alsmede de
arresten waar.bij de afdeling afwijzend
beschikt op een declinatoire exceptie
steunend op de grand dat de eis tot de
.bevoegdheid van die overheden behoort.
Het Hof heeft een tweede bevoegdheid, die hier evenwel niet ter sprake
komt, nl. de regeling van een conflict
van attributie, zoals wordt bepaald, enerzijds, in artikel 106 van de Grondwet, en,
anderzijds, in artikel 34 van evengenoemde gecoiirdineerde wetten. Dit is
het geval wanener de afdeling administratie van de Raad van State en een hof
of een rechtbank van de Rechterlijke
Macht zich beide hetzij bevoegd, hetzij
onbevoegd hebben verklaard om van dezelfde eis kennis te nemen.
Ten deze gaat het om het eerste geval,
vermits de eis aileen bij de Raad van
State aangebracht was en alleen deze
Raad uitspraak heeft gedaan.
Het Hof bezit dus geen algemene
bevoegdheid om de bevoegdheid van die
Raad te toetsen. Aileen de gevallen
waarin tussen de Raad van State en de
hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Macht een bevoegdheidsconfli.ct zou
lmnnen ontstaan, hetzij in positieve, hetzij in negatisve zin, kunnen voor het Hof
worden gebracht
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Zulks betekent bijgevolg dat het Hof
geen oordeel te geven heeft over de
bevoegdheid van de Raad van State om
een bepaalde bes!issing te treffen wanneer het onderwerp van die beslissing
vanuit geen enkel oogpunt onder de
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht
kan vallen.
Ten deze is dit onderscheid van belang.
3. De Raad van State heeft zich niet
beperkt tot het vernietigen van de beslissing van de examencommissie. Hij heeft
ook de leden van die commissie persoonlijk veroordeeld om aan verweerster het
volledig rechtsherstel te geven dat haar
uit kracht van de in het arrest vermelde
regels verschuldigd is.
Overigens werden de leden van de
commissie veroordeeld om aan verweerster een bepaalde som te betalen, indien
het rechtsherstel niet binnen de bij het
arrest gestelde termijn en op de daarin
bepaalde wijze gebeurde. Die veroordeling berust op artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek.
4. Van meet af aan moet dus duidelijk
worden gesteld dat geheel het onderzoek
van de aan het Hof onderworpen kwestie
terug te brengen is tot de enkele vraag
of de Raad van State al dan niet inbreuk
heeft gemaakt op de bevoegdheid van de
rechtbanken van de Rechterlijke Macht.
In geen geval mag het Hof treden in een
toesting van de wettigheid van het bestreden arrest; alleen de evenvermelde
bevoegdheidsvraag staat te uwer beoordeling, zoals procureur-generaal Cornil
bij de bespreking van het eerste cassatieberoep tegen een arrest van de Raad
van State onderstreepte : « Ce texte (van
artikel 55) suffit a reveler la volonte du
legislateur de reduire au minimum strictement indispensable votre censure des
arrets du Conseil d'Etat , (4).
Doch de vraag naar 's Hofs bevoegdheid moet nog verder worden toegespitst
in deze zin dat de controle beperkt is tot
de arresten van de Raad van State waar-

------------------1
(4) Raadpl. proc.-gen. Hayoit de Termicourt,
Le Conseil d'Etat et le Pouvoir judiciaire »,
redevoering uitgesproken voor het Hof van
Cassatie op 15 sept. 1939; cone!. van proc.-gen.
Cornil voor Cass., 11 jan. 1952 (Bull. en
Pas., 1952, I, 248); 8 feb. 1952 (ibid., 1952, I,
322); 26 maart 1952 (ibid., 1952, I, 463); 27 nov.
1952 (ibid., 1953, I, 184); 8 jan. 1953 (ibid., 1953,
I, 309); cone!. van proc.-gen. Hayoit de Termicourt, voor Cass., 2 juli 1954 (J.T., 1955, blz. 4);
21 okt. 1959 (Bull. en Pas., 1960, I, 217).
«

bij de afdeling administratie beschikt op
een declinatoire exceptie steunend op de
grond dat de eis tot de bevoegdheid van
de rechterlijke overheden behoort.
Procureur-generaal Ganshof van der
Meersch lichtte dit toe in zijn conclusie
v66r uw arrest van 21 januari 1971 (5) :
« het doel van de wetgever is niet geweest de beslissing van de Raad van State aan uw toezicht te onderwerpen; hij
heeft aileen willen vermijden dat er
bevoegdheidsconflicten zouden rijzen
tussen het Hof en de Raad van State.
Artikel 20 van de wet van 23 december
1946 wil dat, zodra een bevoegdheidsconflict zou kunnen ontstaan tussen de
Raad van State en het Hof van Cassatie,
het Hof dient te beslechten. De Raad
van State heeft aileen daar bevoegdheid
waar de rechtbanken bevinden geen
macht te hebben.
» Het enig onder uw toezicht gebrachte
voorwerp is de macht welke de Raad van
State heeft zich over de hem in het beroep voorgelegde vraag uit te spreken. U
behoeft niet te onderzoeken of hij ten
onrechte of terecht in de handeling of in
het reglement van een administratieve
overheid heeft gezien of geweigerd te
zien, hetzij een machtsoverschrijding of
··afwending, hetzij de schending van een
substantii'He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vorm. »
De aldus omschreven bevoegdheid van
het Hof is, nog steeds volgens de h.
Ganshof van der Meersch, een toepassing van het beginsel neergelegd in artikel 106 van de Grondwet voor de conflicten van attributie (6).
5. Vooraf moet derhalve de vraag worden behandeld of de Raad van State zich
heeft uitgesproken over een exceptie van
onbevoegdheid steunend op de grond dat
de eis tot de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht behoort.
Het vraagstuk blijkt ten deze bijzonder kies, gezien de manier waaroi? het
voor de Raad werd behandeld. Ovengens
kan diens antwoord voor enkelen als
dubbelzinnig overkomen.
Uit het bestreden arrest blijkt dat, op
vingerwijzing van de verslaggever, de ei(5) Cone!. van proc.-gen. Ganshof van der
Meersch voor Cass., 21 jan. 1971 (A.C., 1971,
518, spe~. 521). Zie ook voetnoot bij dit arrest
in Bull. en Pas., 1971, 498.
(6) Zie de reeds genoemde conclusi"; voor
Cass., 29 jan. 1971. Vgl. Cass., 2 me1 1975
(A.C., 1975, 961).
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sende partij (hier verweerster) de veroordeling van de eisers tot cassatie tot een
dwangsom heeft gevorderd.
Het arrest zegt dat de verwerende partijen hebben aangevoerd dat de Raad
van State niet bevoegd is om een
dwangsom uit te spreken.
Het arrest haalt vervolgens de redenen
aan die de verweerders (7) hebben doen
gelden om die onbevoegdheid te staven,
nl. : dat de Raad enkel bevoegd is om beslissingen van de overheid te vernietigen, maar niet om de overheid tot ee~
bepaalde prestatie te veroordelen; dat elseres (B) de dwangsom niet uit eigen beweging heeft gevorderd; dat de dwangsom niet aan aile leden afzonderlijk kan
worden opgelegd, daar de examencommissie bij meerderheid van stemmen uitspraak doet; dat de examencommissie
geen eigen patrimonium heeft; dat de
dwangsom de vrijheid van meningsvorming bij de leden van de commissie zou
kunnen verkorten; dat de dwangsom een
typisch civielrechtelijk instituut is, hetwelk in administratieve aangelegenheden met aile traditie ter zake strijdt.
Tot bepaling van de juiste draagwijdte
van de aldus geformuleerde exceptie
blijkt het evenwel onontbeerlijk kennis
te nemen van de memories die voor de
Raad van State namens de examencommissie werden overgelegd.
In die memories werd o.m. aangevoerd, « dat alleen een rechter die tot
enige prestatie kan veroordelen, bevoegd
is om een dwangsom uit te spreken. Welnu, de Raad van State kan een partij
niet tot enige prestatie veroordelen. Hij
kan geen " injunctie " geven, m.a.w. hij
kan geen bevel geven aan een administratieve overheid om een bepaalde beslissing te nemen. De vernietigingsbevoegdheid aan de Raad van State toegekend in artikel 14 van de gecoordineerde
wetten is beperkt tot de loutere vernietiging van administratieve beslissingen en
houdt geen mogelijkheid in om de over·heid rechtstreeks te dwingen om iets
welbepaald te doen ''·
6. Er werd dus wel degelijk een
bevoegdheidsmiddel opgeworpen, maar
(7) De verweerders voor de Raad van State
zijn niet de eisers in cassatie, omdat niet aile
eisers in cassatie voor de Raad van State werden uitgenodigd om er hun rechten te doen
geiden.

(8) Hier verweerster.

was dit een exceptie in de zin van artikel 33 van de gecoordineerde wetten van
1973?
De verweerders (9) hebben geoordeeld
dat de veroordeling tot een dwangsom,
zoals geregeld in artikel 1385bis van het
Gerechtelijk Wetboek, niet op haar
plaats · is in de rechtspleging voor de
Raad van State en dat, in specie, een
dergelijke veroordeling niet te hunnen
laste kan worden uitgesproken.
Luidens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek moet de eiser een
vordering tot de rechter richten, wil hij
de veroordeling tot een dwangsom verkrijgen.
Hoewel zulke vordering steeds een bijkomende vordering uitmaakt, d.w.z. dat
zij aan een hoofdvordering moet worden
gekoppeld, behoudt zij niettemin aile
kenmerken van een vordering waarover
de rechter uitspraak moet doen. Zulk accessorium is geenszins een maatregel
die het normaal gevolg van de hoofdvordering is en die er dus noodzakelijk aan
verbonden is. Het moet door de partij bij
de rechter aanhangig worden gemaakt
bij een afzonderlijke vordering. Ten deze
blijkt overigens uit het arrest dat het de
leden van de Raad zijn die aan de eisende partij ter overweging hebben gegeven
zulke vordering in te steilen. Die partij
is op die wenk ingegaan.
Daarop hebben de verweerders geantwoord dat de Raad van State geen
bevoegdheid heeft om op zulke vordering
uitspraak te doen, omdat de Raad geen
rechter is die een veroordeling vermag
te wijzen.
Vermits de Raad van State en alle andere administratieve gerechten enkel
bevoegdheid hebben in de gevallen die
de wet bepaalt, en dus buiten die gevallen telkens als er een subjectief recht
onderwerp van het geschil is, al ware het
een politiek recht, de rechtbanken van
de Rechterlijke Macht bevoegd zijn,
houdt die opwerping impliciet in dat niet
de Raad van State maar een rechter van
de Rechterlijke Macht bevoegd is (10).
(9) Zie noot 7 hiervoor.
(10) Raadpl. cone!. van proc.-gen. Hayoit de
Termicourt voor Cass., 21 okt. 1959 (Bull. en
Pas., 1960, I, 217). Vgl. Cass., 16 dec. 1965 (Bull.
en Pas., 1966, I, 513); noot CH. GoossENS, Rev.
crit. jur. beige, 1969, biz. 308 e.v.). Zie ook noot
W.G. onderaan Cass., 29 jan. 1971 (Bull. en
Pas., 1971, biz. 498).
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Zulks sluit meteen de bevoegdheid van
het Hof van Cassatie in. Zoals procureurgeneraal Hayoit de Termicourt beklemtoonde in 1939 : « II demeure hors de
conteste que la volonte commune de la
Chambre et du Senat est que le Conseil
d'Etat ne pourra point trancher souverainement la question de savoir si la
connaissance d'une demande portee de- .
vant lui rentre dans ses attributions ou
dans celle des tribunaux constituant le
Pouvoir judiciaire » (11).
7 In dit verband moet evenwel een
punt nader worden belicht : kon de betwisting nopens de bevoegdheid ook
geen andere draagwijdte hebben? Was
het niet de bedoeling van de eisers op te
werpen dat artikel 1385bis door de Raad
van State niet kan worden toegepast,
omdat de Raad geen veroordeling in de
zin van voormelde bepaling kan uitspreken? In dit geval bleef het debat beperkt tot de toepassing van artikel 1385bis en ging het in feite niet om
een bevoegdheidskwestie, doch aileen
om een vraag van machtsoverschrijding :
de Raad van State kan tot geen dwangsom veroordelen, omdat hij geen veroordeling in de zin van voormelde bepaling
mag uitspreken (12).
Op dit vlak immers is het dat het bestreden arrest het vraagstuk heeft behandeld.
Het arrest moet dan ook vanuit dit
oogpunt worden onderzocht, en dat zal
in de hierna volgende ontleding gebeuren.
Het voorwerp van het verzoek dat
door verweerster tot de Raad was gericht, werd door die partij omschreven
als volgt :
« het belang dat verzoekster bij het instellen van huidig annulatieberoep le.at
gelden, bestaat hierin dat zij ten gevolge
van de bestreden beslissing van 22 oktober 1981 in de onmogelijkheid wordt gesteld om nog het diploma van gegradueerde in de kinesitherapie te behalen.
Verder kan de vernietiging der beslissing aan verzoekster slechts voordeel
brengen indien zij haar in staat stelt
aangaande de desbetreffende scriptie
binnen een vast te bepalen uiterst korte
termijn opnieuw te worden beoordeeld,
doch ditmaal met toepassing der in rech-

------------------1
( 11) Lac. cit., biz. 24.
{12) Zie cone!. van proc.-gen. Ganshof van
der Meersch, voor Cass., 29 jan. 1971
(A.C., 1971, 522).

te toelaatbare en bewezen conform toegepaste criteria ».
De Raad van State, ingaande op dat
verzoek, beslist eerst dat de overheid die
een voldoende prestatie eist als voorwaarde om een voordeel, zoals een diploma, te verkrijgen, de verplichting heeft
met genoegzame duidelijkheid de vereisten kenbaar te maken waaraan moet
worden voldaan om het voordeel te verkrijgen, d.i. om het diploma te bekomen
(biz. 49).
De Raad beslist dus dat de examencommissie de verplichting had de criteria te bepalen waaraan de examinandus
moest voldoen om het diploma te behalen.
Dit heeft de examencommissie niet gedaan. Bovendien blijkt dat de beoordeling gebeurd is op grond van te strenge,
wettelijk niet toelaatbare criteria, met
het gevolg dat het toegekende cijfer onredelijk laag is, en dat cijfer derhalve
niet wettig is.
De Raad beslist derhalve : « dat de
vaststelling van die tekortkoming een
voldoende grond tot vernietiging oplevert
waarvan het declaratief effect, met het
gezag van het gewijsde dat daaraan toekomt, de Staatscommissie verplicht ter
uitvoering van dit vernietigingsarrest
een herstelmaatregel ten gunste van verzoekster te nemen die als volgt wordt bepaald:
6.1. De Staatscommissie, in haar
samenstelling van 22 oktober 1981, zal zo
spoedig mogelijk - en in de redelijkheid
is dat ten laatste op 1 oktober 1982 - in
buitengewone zitting bijeenkomen om
opnieuw een beslissing te nemen ten
aanzien van verzoekster.
6.2. Wat de Staatscommissie meer bepaald te doen staat is de afstudeerscriptie van verzoekster - enkel die opnieuw te beoordelen met als maatstaf
die welke onder de punten 3.2.1 en 3.2.3,
en bij verwijzing ook onder de punten
1.3.1 tot 1.3.3 is bedoeld, om dan het resultaat van die nieuwe, verbeterde beoordeling uit te drukken in een verhoogd
aantal punten, verhoging die niet minder
mag zijn dan die welke onder punt 3.2.4
naar redelijkheid is bepaald als het minimum aantal punten dat moet worden
toegevoegd aan de punten welke de commissie op 21 oktober 1980 aan verzoekster voor haar scriptie had toegekend.
6.3. Tot slot dient de examencommissie
het globale examenresultaat opnieuw
vast te stellen, rekening houdend met
het resultaat van de verbeterde, nieuwe
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beoordeling van de scriptie, om dan op
grond van dat globale resultaat te beslissen over de toekenning van het einddiploma aan verzoekster. »
Tot hier blijkt de Raad dus twee beslissingen te hebben genomen. De eerste
is de vernietiging van de laatste beslissing van de examencommissie, waarbij
verweerster niet geslaagd werd verklaard. De tweede is de verplichting die
aan de examencommissie wordt opgelegd om een nieuwe beslissing te treffen
overeenkomstig de voorschriften van de
Raad, d.i. de scriptie niet enkel te beoordelen aan de hand van de door de Raad
vastgestelde criteria, maar bovendien
een hoger cijfer te geven, een verhoging
die niet minder mag zijn dan die welke
de Raad naar redelijkheid heeft bepaald
als het minimum aantal punten dat moet
worden toegevoegd aan de punten die de
examencommissie reeds had toegekend.
Die beslissingen beantwoorden precies
aan hetgeen verweerster in haar verzoekschrift had gevraagd.

het arrest van 30 september 1980,
nr. 20.599 (blz. 69, nr. 8.3.3.2).
Zeals de Raad overigens zelf vaststelt,
houdt het arrest van 30 september 1980
geen veroordeling in (blz. 62, nr. 8.3.3.3).
Het beslist evenwel dat, bij een vernietigingsarrest, door het dictum het rechtsherstel dat de verzoeker nastreeft,
meestal bereikt wordt. Echter kan het
ook voorkomen dat de vernietigingsgrond, waaraan het gezag van het gewijsde ook gehecht is, in zoverre hij de
noodzakelijke steun van het dictum uitmaakt, de nadere bepaling aangeeft van
wat, na het vernietigingsarrest en ter
uitvoering daarvan, het goedmaken door
de overheid van de vastgestelde rechtsverstoring inhoudelijk vergt. In die gevallen volstaat de vernietiging niet om
rechtsherstel te verlenen. Er moet naderhand iets gebeuren : de onrechtmatigheid wordt niet goedgemaakt door het
geven van een compensatie in geld, doch
wel door het wegnemen van de rechtsgevolgen van de negatieve beslissing. Wat
de overheid dan neg meet doen, dient te
Uitgaande van die beslissingen gaat de worden afgeleid uit de vernietigingsgron
Raad dan onderzoeken of hij bevoegd is die aangeeft welke rechtsplicht de overom de verweerders tot een dwangsom te heid overtreden heeft en dus welke
veroordelen.
maatregelen zij moeten nemen om aan
Hiertoe nicest de Raad hoofdzakelijk de vastgestelde rechtsplicht, waaraan tetwee vragen onderzoeken : of hij een kort is gekomen, te voldoen (biz. 61, id.).
rechter is, in de zin van artikel 1385bis
Ten deze zal de Raad neg· een stap
van het Gerechtelijk Wetboek, en of de
beslissing die hij aldus heeft getroffen, verder gaan. Hij beslist dat na zulke veral dan niet een veroordeling in de zin nietiging met aanduiding van wat de
overheid te doen staat, deze overheid
van gemelde bepaling is.
in werkelijkheid geen discretionaire
Op de eerste vraag antwoordt de Raad bevoegdheid meer overhoudt en onder
bevestigend doordat hij oordeelt dat het meer tot het geven van volledige voldoebegrip rechter, zeals het in arti- ning aan de geadministreerde verplicht
kel 1385bis wordt gebruikt, zeer ruim is. is.
Het Gerechtelijk Wetboek is immers niet
Daaruit leidt de Raad dan af dat, in
aileen toepasselijk in het privaat recht,
het geldt ook voor de rechtspleging voor die gevallen, het arrest in werkelijkheid
de Raad van State. Bovendien volgt uit naar recht een echte veroordeling inde studie van de eenvormige Benelux- houdt.
wet (13) dat de bedoeling is geweest de
Waaruit het besluit volgt
uitvoering van een vonnis te waarborgen
<< 8.3.3.10. Wat voorafgaat resumerend
telkens wanneer de vrees bestaat dat de
schuldenaar zich bij de beslissing niet kan men stellen dat, ook al blijft het diszal neerleggen. Dit geldt zowel in admi- positief van een vernietigingsarrest beperkt tot de gehele of gedeeltelijke vernistratieve als in burgerlijke zaken.
nietiging van een beslissing, de onverWat de tweede vraag betreft, oordeelt brekelijke band tussen het dictum en de
de Raad dat er vernietigingsarresten zijn vernietigingsgrond die het dictum van
die tevens het effect van een veroorde- het arrest de noodzakelijke ondersteuling hebben. De Raad verwijst o.m. naar ning geeft, tot gevolg heeft dat, indien de
vernietigingsgrond behoort tot de soort
als hiervoor is aangegeven, een vernie(13) De Raad van State oordeelt dat, gelet
op het zeer dringend karakter van de zaak, tigingsarrest juridisch in werkelijkheid
het met mogelijk is een prejudiCiele vraag aan neerkomt op de veroordeling van de overheld om aan de verzoekende partiJ
het Benelux-Gerechtshof te stellen.
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rechtsherstel te geven door het nemen
van een bepaalde concrete beslissing,
veroordeling die als zodanig formeel nog
zichtbaarder wordt indien, wat als verplichting voor de overheid in de vernietigingsgrond vervat ligt, in een afzonderlijke considerans uitdrukkelijk geexpliciteerd wordt ».
In die, in aantal beperkte, hiervoor in
ogenschouw genomen gevallen is wat de
Raad van State beslist, te beschouwen
als de « hoofdveroordeling » bedoeld in
artikel 1, lid 1, van de eenvormige wet
en dus van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Zodoende komt de Raad tot de conclusie dat de twee hoofdvereisten om tot
een dwangsom te veroordelen, vervuld
zijn. Hij bepaalt vervolgens waarom een
dwangsom ten deze vereist is en ten laste
van wie die dwangsom moet worden uitgesproken. Voor zoveel uit het arrest af
te leiden valt, wordt die dwangsom ten
laste gelegd van de tien !eden van de
examencommissie die de vernietigde beslissing hebben uitgesproken en die, luidens het arrest, opnieuw zullen moeten
bijeenkomen om de nieuwe beslissing te
nemen. Die personen worden aldus veroordeeld hoewel zij niet in de zaak waren geroepen en hun verweermiddelen in
dit verband niet hadden kunnen doen ·
gelden, uitgezonderd de voorzitster van
de examencomissie, Mevr. Lakiere, die
persoonlijk voor de Raad, namens de
commissie, is verschenen.
De Raad van State oordeelt dus dat hij
ten deze een echte veroordeling uitspreekt, hetgeen overigens ook uit het
dictum van het arrest moge blijken
(biz. 93-94) :

dezelfde wijze zal zijn samengesteld als
toen de door artikel 1 vernietigde beslissing genomen werd, er niet toe gekomen
is, ten laatste op vrijdag 1 oktober 1982,
om bij een door haar te nemen beslissing aan verzoekster het volledig rechtsherstel te gevtm dat haar uit kracht van
de aangenomen vernietigingsgronden
verschuldigd is. De dwangsom wordt telkens, na verloop van een week te rekenen van 1 oktober 1982, per week met
twintigduizend frank vermeerderd. »
Uit het dispositief van het bestreden
arrest blijkt dus dat de Raad zich bevoegd acht om een dwangsom uit te
spreken, omdat hij bevoegd is niet aileen
om de vernietiging uit te spreken, doch
tevens om de individuele !eden van de
examencommissie tot rechtsherstel jegens de verzoekster te veroordelen.
Ik meen hier niet te hoeven of te mogen onderzoeken of het de Raad toekomt
aan de administratie een bevel te geven.
Doorgaans neemt men aan dat zulks niet
in de bevoegdheid van de Raad ligt (14).
Het onderzoek van dit vraagstuk valt ongetwijfeld buiten de bevoegdheid van het
Hof van Cassatie.
Ik moge hier evenwel aanstippen, met
het oog op de voortzetting van de redenering, dat de conclusie waartoe het arrest komt, nl. dat de Raad bevoegd is om
een veroordeling uit te spreken, geenzins
af te leiden valt uit de vroegere rechtspraak van de Raad. Noch in het arrest
van 30 september 1980, noch in de arresten van 1 december 1965 (15) en 22 november 1968 (16), die meestal aangevoerd worden om aan te tonen dat het
de Raad wei geoorloofd is in een vernietigingsarrest de weg te wijzen die de administratie zal moeten volgen om de toe• Artikel 1.
stand wettig te herstellen, wordt evenwel
Vernietigd wordt de beslissing op een veroordeling ten laste van de admi22 oktober 1981 genomen door de centra- nistratie uitgesproken.
le examencommissie, ingesteld bij artiHet hier bestreden arrest slaat, in dit
kel 17 van het koninklijk besluit van verband, schijnbaar een nieuwe richting
16 april 1965 tot regeling van de studien in.
leidend o.m. tot de graad van gegradu6. Er moet evenwel worden beklemeerde in de kinesitherapie, waarbij verzoekster verklaard wordt niet geslaagd toond dat het arrest misschien ook anders kan worden uitgelegd.
te zijn voor haar eindexamen.
Artikel 2.
Aan verzoekster, Nicole Zoete, is een
dwangsom van vijftigduizend frank verbeurd, in solidum te betalen door de
hierna in artikel 4, litt. c, vermelde tien
!eden van de examencommissie die de in
artikel 1 vermelde beslissing heeft genamen, in het geval dat de examencommisSle die in artikel 1 is bedoeld en die op

(14) Zie Novelles, Droit administratif, t. VI,
Conseil d'Etat, nr. 1830; vgl. FLAMME, • Pour un
controle plus efficace de !'Administration »,
J.T., 1972, biz. 439 e.v., concl. van adv.-gen. Velu voor Cass., 16 juni 1980 (Bull. en Pas., 1980,
I, 1341).
(15) V.A.A.R.S., 1966, nr 11533.
(16) R.J.D.A., 1969, biz. 291 e v
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Lag het in de bedoeling van de Raad
van State een echte veroordeling uit te
spreken ? Bestaat die bedoeling er niet
in slechts een zeer omstandige richtlijn
te bepalen, waaraan de examencommissie zich zal te houden hebben ? Oordeelt
de Raad niet dat de vernietigingsgronden die hij opgeeft op zichzelf volstaan,
zodat, indien de examencommissie er
zich niet bij neerlegt, zij het gezag van
gewijsde van het te wijzen arrest zal
schenden ? In die stelling zou het dus
geim eigenlijke veroordeling zijn, hoewel
de Raad moet toegeven dat het arrest
het effect van een veroordeling heeft
(biz. 59).
Waar het hier op aankomt, is de
draagwijdte die aan het begrip veroordeling wordt gegeven.
Als men oordeelt dat een veroordeling
er aileen in kan bestaan een uitvoerbare
titel te verlenen die aanleiding kan geven tot een gedwongen tenuitvoerlegging, dan is de uitspraak van het arrest,
wat de daarin vervatte richtlijnen betreft, geen veroordeling.
Dit is overigens een toestand die niet
eigen is aan de aard van zaken zoals de
onderhavige. Wanneer een partij gedwongen wordt een bepaalde handeling
te verrichten, kan er nooit sprake zijn
van gedwongen tenuitvoerlegging : nemo
cogi ad factum potest. In dat geval heeft
het gemeen proecesrecht een reeks
hulpmiddelen gevonden : ofwel wordt de
schuldeiser door de rechter gemachtigd
de handeling zelf ten koste van de schuldenaar te verrichten, zodat het vonnis
dan tevens een veroordeling inhoudt om
de kosten van uitvoering op de tegenpartij te verhalen, ofwel beslist de rechter
dat het vonnis de titel zal uitmaken
waarop de eiser aanspraak maakt (o.m.
bij het verlijden van een akte van overdracht van een onroerend goed) ofwel,
ook nog, houdt het vonnis een voorwaardelijke veroordeling tot schadevergoeding in voor het geval geen gevolg wordt
gegeven aan het bevel dat bij het vonnis
wordt uitgesproken.
De eenvormige Beneluxwet heeft bovendien een nieuw dwangmiddel tot
stand gebracht, t.w. de dwangsom. Geeft
de schuldenaar geen gevolg aan het
hoofdbevel, dan loopt hij een veroordeling op die uiteraard zeer zwaar kan
zijn. Kenschetsend is het dat de dwangsom niet mag worden uitgesproken als
het gaat om de veroordeling tot een geldscm, wijl hier precies de rechtstreekse
gedwongen uitvoering wei mogelijk is.

Dit wijst er dus wei op dat de dwangsom
enkel mogelijk is voor zoveel de gedwongen rechtstreekse uitvoering uitgesloten
is.
Hieruit blijkt ook hoe het begrip « veroordeling » in de zin van artikel 1385bis
van het Gerechtelijk Wetboek dient te
worden uitgelegd. Het moet niet gaan
om een titel die kan leiden tot een rechtstreekse gedwongen tenuitvoerlegging.
Het volstaat dat een verplichting tot het
verrichten van een handeling aanwezig
is, waarvan de rechter de juiste omvang
bepaalt. Voldoet de partij aan die verplichting niet, dan loopt ze een dwangsom op. De eigenlijke veroordeling, die
tot gedwongen tenuitvoerlegging aanleiding kan geven, bestaat dus in de
dwangsom.
Hieruit volgt dat, hoewel de Raad van
State zich nauwlettend ervan onthoudt
een eigenlijke veroordeling uit te spreken, hij niettemin de beslissing treft die,
hoe ook genaamd, de grondslag voor de
toepassing van de dwangsom vormt. De
dwangsom zou geen zin hebben indien
er geen verplichting bestond tot het verrichten van een bepaalde daad of het
verwezenlijken van een bepaalde rechtshandeling of rechtstoestand.
9. De vraag is dus of de Raad van State bevoegd is om die verplichting op te
leggen, in dier voege dat zij bij niet-uitvoering aanleiding kan geven tot betaling van een dwangsom, welke vervolgens tot een gedwongen uitvoering kan
lei den.
Dit is dan ook de kern van het vraagstuk dat we heden te behandelen hebben.
De Raad van State beslist uitdrukkelijk dat verweerster recht heeft op rechtsherstel en dat dit herstel erin bestaat
een nieuwe beslissing te bekomen, overeenkomstig de normen en binnen een
termijn die de Raad vaststelt.
Afgezien van de vraag, in abstracto gesteld, of het de Raad geoorloofd is aan
de administratie een bevel te geven, rijst
ten deze de vraag of de Raad vermag
een rechtsherstel te bevelen op de manier die hij bepaald heeft.
Dat aspect van het probleem hangt
nauw samen met de vraag naar de
bevoegdheid van de rechtbanken der
Rechterlijke Macht en hier rijst precies
het probleem of de veroordeling tot een
dwangsom niet nauw verbonden is met
de vraag of de Raad de bevoegdheid
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heeft het rechtsherstel te bevelen op de
wijze die hij ter zake heeft toegepast.
Behoort die bevoegdheid niet uitsluitend
aan de rechtbanken van de Rechterlijke
Macht?
Wil men dit probleem nader onderzoeken, dan moet men een blik werpen op
de jurisprudentie van het Hof en de
doctrine.

.

..

*

10. Het Hof nogmaals te herinneren
aan de lange evolutie die het vraagstuk
van de aansprakelijkheid van de administratie heeft meegemaakt, mag ik gevoeglijk achterwege laten. Die ontwikkelingsgang werd immers reeds herhaaldelijk voor het Hof geschetst en ik moge
hiernaar verwijzen (17).
Maar in de loop van de laatste twintig
jaar heeft dit vraagstuk merkelijke aanpassingen en vooral verfijningen ondergaan die precies van het grootste belang
zijn voor de onderhavige kwestie.
11. Het Hof weet dat met het arrest
van 7 mei 1963, dat gewezen werd op de
conclusie van procureur-generaal Ganshof van der Meersch, toen advocaat-generaal, het Hof heeft beslist dat de rechter van de Rechterlijke Macht de
bevoegdheid heeft een controle uit te oefenen op de manier waarop de administratie haar macht uitoefent, o.m. wanm.\er zij tekort schiet aan haar verplichting slechts met de vereiste voorzichtigheid en waakzaamheid te handelen. Het
ging om een openbare weg waarvan het
wegdek in een gevaarlijke staat verkeerde waardoor reeds menig ongeval was
veroorzaakt. U hebt beslist dat de rechter de administratie wettig had veroordeeld wegens de fout die zij begaan had
doordat zij niet de vereiste maatregelen
had genomen om die gevaarlijke toestand te voorkomen of te verhelpen.
In zijn conclusie wees de h. Ganshof
van der Meersch erop : « les tribunaux
(17) Raadpl. cone!. van proc.-gen. Ganshof
van der Meersch, voor Cass., 7 maart 1963 ·
(Bull. en Pas., 1963, I, 744), J.T., 1963, biz. 223
e.v., en de noot van prof. Cambier; cone!. van
adv.-gen. Velu, voor Cass., 26 juni 1980 (Bull.
en Pas., 1980, I, 1348 e.v.); zie ook DELVA, « Het
rechtstreeks bestrijden van overheidsdaden
voor de burgerlijke rechtscolleges », T.P.R.,
1967, biz. 383 e.v.; F. DE VISSCHER, « De controle
van de burgerlijke rechter op de handelingen
van het Bestuur », Handelinge11 van het
Vlaams Rechtsgenootschap, Leuven, 1958,
biz. 70 e.v.

connaissent de la hf!galite des decisions
administratives. Le principe de ce
controle, applique a la matiere reglementaire, est en effet exprime dans !'article 107 de la Constitution. Or, l'acte qui
constitue une faute aquilienne n'est pas
legal (18). II viole les articles 1382 et suivants du Code civil >>. Over deze laatste
zienswijze zullen wij het hierna nog hebben.
Het merkwaardigste van dit arrest is
dat het een zeer aanzienlijke evolutie
van de rechtspraak van het Hof aankondigt. Reeds met het arrest van 8 juli 1943
(19) lag het zwaartepunt in de overweging dat, al beslist de administratie dan
soeverein over de te nemen maatregelen,
zij niettemin de rechtssubjecten niet in
hun wettig vertrouwen mag teleurstellen.
Terecht merkte procureur-generaal
Ganshof van der Meersch op dat hierdoor een belangrijke beperking werd gesteld aan de soevereine beoordeling van
de overheid.
Met het arrest van 7 maart 1963 hebt
u beslist dat de rechter niet aileen op de
uitvoering van de beslissing die de administratie neemt een controle uitoefent,
maar ook op die beslissing zelve, wanneer blijkt dat zij onwettig is. Die onwettigheid kan o.m. bestaan in het teleurstellen van het wettig vertrouwen dat de
rechtssubjecten in de beslissingen van
de overheid mogen hebben. Zij kan
uiteraard ook bestaan in de schending
van een verplichting die de wet uitdrukkelijk op de overheid heeft gelegd.
De rechter bezit dus een rechtstreekse
en uitdrukkelijke toetsingsbevoegdheid
t.a.v. de wettigheid van de overheidsbeslissingen. Voor die toetsing biedt artikel 107 van de Grondwet het nodige houvast (20).
12. Hetzelfde vraagstuk kwam zeer
duidelijk in het licht te staan in het arrest van 26 april 1963 (21). U hebt toen
(18) Bull. en Pas., 1963, I, 744; J.T., 1963,
biz. 226.
(19) Arr. H. Verbr., 1943, 161, en Bull. en
Pas., 1943, I, 291.
(20) Raadpl. M.A. FLAMM~, « Pour un ~o.n
trille juridictionnel plus eff1eace de l'Admmtstration », J.T., 1972, biz. 417; W. LAMBRECHTS,
Geschillen van Bestuur, biz. 76 e.v.; ALEN, « De
raadsels van artikel 107 van de Belgische
Grondwet », R. W., 1983-1984, kol. 1729.
(21) Bull. en Pas., 1963, I, 905; J.T., 1963,
biz. 433; vgl. DELVA, « Evolutie van de recht(Zie vervolg nota volgende biz.)
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beslist dat, zo de rechter geen macht
heeft om de opportuniteit der overheidsbeslissingen te beoordelen, het hem wel
geoorloofd is over de wettigheid van die
beslissingen uitspraak te doen.
En in dit verband heeft het Hof geoordeeld dat de Uitvoerende Macht alleszins
niet vrijgesteld is van· de verplichtingen
die uit de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek voortvloeien.
Dit is de toepassing van de regel dat
de Staat evengoed als eenieder aan het
recht is onderworpen. Zoals procureurgeneraal Dumon, toen eerste advocaatgeneraal, v66r uw arrest van 23 april
1971 verklaarde, « beslist de administratie zonder voogdij van de rechter, maar
indien haar beslissing een rechtsregel
schendt, zal de juridische sanctie dienen
in te treden » (22).
In dezelfde gedachtengang onderstreepte procureur-generaal Ganshof van
der Meersch in zijn conclusie v66r uw
arrest van 9 november 1972 (23), dat ten
onrechte beweerd werd dat de Koning
een onaantastbare beoordelingsmacht
bezit, zodat van de Uitvoerende Macht
geen rekenschap van haar beslissingen
mag worden verlangd. Die stelling had u
reeds uitdrukkelijk verworpen in het arrest van 5 november 1920 en procureurgeneraal Leclercq verduidelijkte dit nog
met zoveel woorden in de conclusie v66r
uw arrest van 12 juli 1921 (24) en in een
voetnoot bij uw arrest van 11 mei 1933
(25).

die zij onder haar bewaring heeft, voortspruiten (art. 1384 van het Burgerlijk
Wetboek).
12. De arresten van 7 maart en 26
april 1963 zijn aldus baanbrekend geweest voor een reeks beslissingen waarbij de beginselen die in 1963 werden
vastgelegd, verder werden uitgediept.
Ik moge o.m. verwijzen naar de arres~
ten van 16 juni 1966 (26), 12 december
1968 (27), 11 april en 5 september 1969
(28), 2 juni 1970 (29) en 4 januari 1973
(30). In deze laatste zaak werd beslist
dat de administratie die inlichtingen verstrekt aan een rechtssubject betreffende
de draagwijdte van zijn rechten, een fout
begaat die haar aansprakelijkheid meebrengt, wanneer het antwoord werd gegeven zonder voorafgaand voldoende
nauwkeurig onderzoek van het geval.
Een soortgelijk geval was het voorwerp
van uw arrest van 20 juni 1974 (31).
Telkens werd aldus de klemtoon gelegd
op de verplichting die op de overheid
rust en waarvan de rechter de niet-naleving beoordeelde. De tekortkoming kan
een fout zijn in de zin van de artikelen 1382, 1383 en 1384 en roept dus aansprakelijkheid in het leven wegens de
ontstane .schade.
Zoals eerste advocaat-generaal Paul
Mahaux v66r uw arrest van 12 december
1968 beklemtoonde : « er bestaat geen
recht zonder samenhangende verplichtingen », Wat de administratieve overheid
betreft volgt uit de aanzienlijke, haar
toegekende machten dat zij ook de verplichting heeft de door haar schuld veroorzaakte schade te vergoeden.
14. Het arrest van 16 december 1965
(32) is bijzonder belangrijk, daar het de

Uit het aldus vastgestelde beginsel dat
de administratie de verplichting heeft de
burgerlijke rechten der burgers te eerbiedigen, mits die rechten niet onverenigbaar zijn met de door de wet voorge(26) Bull. en Pas., 1966, I, 1320.
schreven bestuurlijke handelingen, volgt
dat de administratie moet instaan voor
(27) A.C., 1969, 368, en Bull. en Pas., 1969, I,
de schadelijke gevolgen die uit de zaken 343.

-------------------------1
•. (Venrolg nota van vorige biz.)
spraak inzake de fundering van de overheidsaansprakelijkheid », T.B.P., 1969, biz. 80; SUETENS, « De rechtstreekse aanvechting van
overheidsdaden voor de burgerlijke rechter »,
in Misc. Ganshof van der Meersch, 1972,
biz. 673.
(22) R. W., 1971-72, kol. 1820.
(23) A.C., 1973, 243, en Bull. en Pas., 1973, I,
237.
(24) Bull. en Pas., 1921, I, 311.
(25) Bull. en Pas., 1933, I, 226.

(28) A.C., 1969, 745, en Bull. en Pas., 1969, I,
702, en 1970, I, 9.
(29) A.C., 1970, 919, en Bull. en Pas., 1970, I,
867.
(30) A.C., 1973, 452, en Bull. en Pas., 1973, I,
434.
(31) A.C., 1974, 1162, Bull. en Pas., 1974, I,
1083. Raadpl. in dit verband GYSSELS, « De
overheidsaansprakelijkheid in verband met informatie •, R. W., 1979-80, kol. 1219-1220;
W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, biz. 94
en 95.
(32) Bull. en Pas., 1966, I, 513.
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bevoegdheidsgrenzen tussen de Raad
van State en de rechtbanken van de
R:echterlijke Macht scherp aflijnt. Het
gmg om een behandeling (beslissing)
van een bestuurlijke overheid die aan de
eiser schade had berokkend. De rechter
in feitelijke aanleg had geoordeeld dat
hij, om over de fout die aan de overheid
werd verweten te beslissen, de geldigheid va~ de handeling moest toetsen,
hetgeen m de bevoegdheid van de Raad
van State valt. Die beslissing werd door
uw ·college vernietigd omdat elk geschil
dat loopt over een geldelijke vergoeding
van de krenking van hetzij een burgerJijk hetzij een politiek recht tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken behoort. Noch de beoordeling van de
fout, noch die van de schade mogen aan
de kennisneming van de Rechterlijke
Macht worden onttrokken, ook al vindt
de rechtskrenking haar oorsprong in de
machtsoverschrijding die een bestuurlijke overheid zou hebben begaan en die
tot vernietiging van de handeling door
de Raad van State aanleiding zou kunnen geven.
In de conclusie die aan dit arrest voorafgaat, heeft procureur-generaal Ganshof
van der Meersch, toen eerste advocaatgeneraal, uitgelegd hoe de verhouding
tussen de Raad van State en de rechtbanken is, naar gelang de Raad van State met een vordering tot vernietiging van
d~ bestu1;1rlijke handeling is geadieerd of
met. Indien geen vordering bij de Raad
werd aanhangig gemaakt, ligt het niet op
de weg van de rechtbank die rechtshandeling nietig te verklaren, maar moet zij,
met toepassing van artikel 107 van de
Grondwet,. onderzoeken of die handeling
al dan met een machtsoverschrijding
vormt en ingeval zij bevindt dat op die
vraag bevestigend dient te worden geantwoord, dan zal ze, op grond van haar
vaststellingen, mogen beslissen dat die
machtsoverschrijding een fout uitmaakt
die de schade heeft veroorzaakt. Er is in
dat geval geen voorafgaande beslissing
van de Raad van State nodig.
Heeft daarentegen de Raad van State
over de mac!J.toverschrijding reeds uitspraak gedaan, dan is de rechtbank gebond en door het gezag van gewij sde dat
~ie. beslissing bezit (33}. Zowel de verniehgmg van de handeling als de verwerping van het verzoek zijn voor de rechter geboden.

Maar in elk geval blijft de beoordeling
van de gevolgen van de bestreden handeling op geldelijk vlak uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht
behoren.
15. Het Hof heeft dit vraagstuk nader
bepaald in het arrest van 7 november
1975 (34}. Dit arrest beslist uitdrukkelijk
dat de Rechterlijke Macht kennis neemt
v~n de vordering. tot schadevergoeding
die het rechtssubJect tegen de administratieve overheid instelt wegens schade
gele~e~ ten gevo~ge van een onwettelijke
beshssmg van die overheid. De rechter
onderzoekt bij die gelegenheid of de betwiste beslissing wettelijk is. Dit onderzoek houdt niet op tot de bevoegdheid
van de hoven en rechtbanken te behoren, aldus de rechtspraak van het Hof,
doordat die administratieve beslissing
aanleiding kan geven tot een beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State·
van die bevoegdheid doet evenmin iet~
af de omstandigheid dat tegen die administratieve beslissing zulk beroep ingesteld werd dat echter tot geen nietigverklaring leidde wijl het door de Raad
wegens te late instelling niet ontvankelijk werd verklaard, noch doordat de administr~tieve beslissing voor geen nietigverklarmg meer vatbaar is en dus definitief is geworden.
16. Het arrest van 23 april 1971 (35}
houdt de bevestiging in van de in de
voorgaande arresten reeds aangehaalde
regels, doch ditmaal met betrekking tot
een zeer bijzonder en leerrijk geval.
De eiser stelde een vordering tot schadevergoeding tegen de Belgische Staat in
omdat de Regering nagelaten had de
vereiste uitvoeringsmaatregelen te treffen met het oog op een kosteloze huisvesting die, luidens een koninklijk besluit van 30 november 1950, aan het
personeel van het ministerie in bepaalde
omstandigheden moest worden verschaft. Dit verzuim werd als schuldig beschouwd en zou voor de eiser schadelijk
geweest zijn.
U hebt toen beslist : dat « niet slechts
de krenking van een burgerlijk recht,
maar ook die van een politiek recht de
schade kan veroorzaken, welke in de
l_v_o_o_rw_a_a_r_d_e_n_b_e_p_a_a_l_d_d_o_o_r__
d_e_a_r_h_'k_e_-

(34) A.C., 1976, 316, en Bull. en Pas., 1976, I,
306. Zie noot VAN WELKENHUYZEN, R.C.J.B.,
- - - - - - - - - - - - - - - - - ! 1 9 7 7 , blz. 417 e.v.
(35) A.C., 1971, 786, en Bull. en Pas., , 1971,
(33) Cass., 13 mei 1982, J.T., 1982, blz. 784. I, 752.
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len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek tot de verplichting van schadeloosstelling aanleiding geeft;
» dat geen grondwettelijke of wettelijke bepaling de Uitvoerende Macht in
de uitoefening van haar opdrachten' en
handelingen inzake verordening aan de
door de artikelen 1382 en 1383 bepaalde
verplichting onttrekt de schade te vergoeden welke zij door haar schuld onder
meer door onvoorzichtigheid of nalatigheid aan een ander veroorzaakt;
» dat zelfs in de gevallen waarin de
Uitvoerende Macht geen termijn door
een wetsbepaling is voorgeschreven om
een verordening uit te vaardigen, het
verzuim een verordening te treffen, bij
toepassing van gezegde artikelen 1382 en
1383, tot schadeloosstelling aanleiding
kan geven, wanneer schade erdoor werd
veroorzaakt. >>
Het zwaartepunt van dit arrest ligt in
de vaststelling dat, hoewel de rechtbanken zich niet in te laten hebben met de
beoordeling van de opportuniteit van de
maatregelen die de Uitvoerende Macht
neemt, zij niettemin bevoegd zijn om na
te gaan of de gedraging van de administratie al dan niet een fout uitmaakt en of
die fout de oorzaak was van een door
een rechtssubject geleden schade.

onderscheid gemaakt tussen de beslissingsvrijheid van de administratie omtrent de te nemen maatregelen, waarop
de rechter geen toezicht uit te oefenen
heeft, en het toezicht op de naleving van
de voorzichtigheidplicht bij de uitoefening van het gezag dat de administratie
toekomt.
In het toen behandeld geval had een
effectenmakelaar zijn ontslag aangeboden onder omstandigheden die bij de
beurscommissie argwaan hadden moeten
wekken. De beurscommissie aanvaardde
dit ontslag doch kwam tekort aan haar
verplichting na te gaan of de afgetreden
wisselagent werkelijk geen nieuwe verrichtingen meer afsloot.
Het Hof oordeelt dat de rechter wettig
beslist dat hij niet te oordelen heeft of
de beurscommissie al dan niet terecht
een disciplinaire maatregel had moeten
toepassen (afzetting), maar dat, gelet op
de genomen beslissing (toestaan van het
vrijwillig ontslag), de rechter wel bevoegd was om na te gaan of in de gegeven omstandigheden de beurscommissie
niet had nagelaten het vereiste toezicht
op die afgetreden effectenmakelaar uit
te oefenen. De opportuniteit en zelfs de
doelmatigheid van de beslissing mag
door de rechter niet worden beoordeeld,
doch de wetmatigheid van de gedraging
Die gedraging kan zelfs bestaan in het van de administratie staat wel onder het
verzuimen een maatregel ter uitvoering toezicht van de rechter.
van een reglementaire bepaling te nemen. Wellicht heeft de administratie te
18. Twee zaken hebben daarna het Hof
oordelen of zij al dan niet een maatregel de gelegenheid geboden het begrip fout
zal nemen en, zo ja, wanneer en welke dat de administratie ten laste wordt gemaatregel, doch bij die beoordeling is zij legd, verder te verfijnen.
gebonden, zeals elk ander rechtssubject,
Het arrest van 19 december 1980 (38)
door de regel dat zij geen schade mag had betrekking op een scheepvaartzaak.
veroorzaken door gebrek aan vooruit- De hoofdingenieur-directeur van bruggen
zicht of voorzorg, of zelfs door nalatig- en wegen had een verordening voor het
heid.
scheepsverkeer op de Ringvaart en het
Hier treedt dus wel op de voorgrond kanaal Gent-Terneuzen uitgevaardigd.
de macht van de rechter om ook de be- Naar aanleiding van een aanvaring werd
slissing of de gedraging van de adminis- opgeworpen dat die ambtenaar zijn
tratie te beoordelen. De beslissing of het bevoegdheid had overschreden en zoverzuim een beslissing te nemen kan doende een £out had begaan die de ooreen fout uitmaken (36).
zaak van de geleden schade was.
17. Op het toezicht dat de rechter alDe Belgische Staat voerde daartegen
dus uitoefent op het gebrek aan voor- aan dat als de ambtenaar een rechtszichtigheid van de administratieve over- dwaling had begaan, zulks geen £out
heid werd o.m. de aandacht gevestigd in uitmaakte. Hierop werd door de tegenuw arrest van 9 december 1975 (37). In partij geantwoord dat het enkele feit dat
deze uitspraak werd zeer duidelijk het een rechtssubject een onwettelijke daad
stelt, een fout in de zin van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek oplevert.

------------------!
(36) Zie proc.-gen. Dumon, conclusie voor·
Cass., 23 april1971 (R.W., 1971-72, kol. 1807).

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

(37) A.C., 1976, 442, en Bull. en Pas., 1976, I,
436.

(38) A.C., 1981, 449, en Bull. en Pas., 1981, I,
454, R. W., 1981-82, kol. 1061 e.v.

- 960 Deze stelling stoelt aldus op de overweging dat de schending van een rechtsregel reeds op zichzelf een fout uitmaakt (39).
In zijn conclusie v66r dit arrest heeft
procureur-generaal Dumon betoogd dat
deze laatste stelling wellicht in de thans
heersende omstandigheden te streng is.
Hij stelde de vraag : « Kan een dergelijke absolute stelling nog aangenomen
worden nu vooralsnog de opdrachten die
aan de overheid worden gegeven door
nationale en internationale regels, of die
haar o.m. door internationale of Europese beslissingen onttrokken worden, zo
complex en talrijk zijn? >> Hij aanvaardde
dan ook dat een onoverkomelijke dwaling tot gevolg kan hebben dat de begane
wetsschending (o.m. door machtsoverschrijding) niet foutief is (40).
Het Hof, na te hebben herinnerd aan
de algemene regel « de Uitvoerende
Macht foutief optreedt wanneer zij de bij
de wet bepaalde perken van haar verordenende bevoegdheid overschrijdt », beslist evenwel impliciet dat de aansprakelijkheid van de overheid voor de bestreden handeling kan worden opgeheven,
wanneer de vermeende fout het gevolg is
van overmacht, een onoverkomelijke
dwaling of een noodtoestand.
19. Een soortgelijke vraag werd in het
arrest A.R. nr. 6434 van 13 mei 1982 behandeld. Hier was sprake van gemeentebelastingen, geheven op grond van gemeenteverordeningen die door de voog. dijoverheid waren goedgekeurd. Die ver-.
ordeningen werden evenwel wegens
machtsoverschrijding door de Raad van
State vernietigd. De gemeente moest dus
de belastingen die ter uitvoering van die
vernietigde verordeningen waren geheven, teruggeven. De belastingplichtige
eiste bovendien betaling van interesten
vanaf de dag van de onverschuldigde betaling. Hier ook werd opgeworpen dat
noch de gemeente noch de voogdijoverheid een fout hadden begaan, zodat zij
niet tot schadevergoeding (hier de interesten) mochten worden veroordeeld.
Uw arrest bevat in dit opzicht een zeer
duidelijke stelling betreffende het vraagstuk dat ons bezighoudt : u hebt beslist
dat, onder voorbehoud van de onoverko(39) Zie DELPEREE, « Responsabilite et reparation des dommages », Edit. du Jeune Barreau, 1983, blz. 91. Vgl. R. DALcQ, noot bij
Brussel, 4 juli 1955, R.GA.R., 1957, nr. 5997.
(40) R. W., 1981-82, kol. 1061 e.v.

melijke dwaling of van een andere oorzaak van aansprakelijkheidsontheffing,
de wetsovertreding door een administratie begaan een fout uitmaakt, die haar
aansprakelijkheid tot gevolg heeft, indien die fout een schade veroorzaakt
(41).
Aan dit arrest was een belangrijke
conclusie van advocaat-generaal Velu
voorafgegaan, die de verschillende stelsels, welke zowel door de jurisprudentie
als door de doctrine op dit gebied werden ontwikkeld, heeft samengevat (42).
Uit die twee arresten blijkt aldus zeer
duidelijk dat het Hof oordeelt dat, in beginsel, elke schending van een rechtsregel door een administratie (bewust beperken we hier de regel tot het vraagstuk van de overheidsaansprakelijkheid)
een fout uitmaakt die, wanneer daaruit
schade ontstaat, de aansprakelijkheid
van de administratie met zich brengt.
Maar de strengheid van die regel wordt
gemilderd wanneer vaststaat dat de
wetsschending te wijten is aan overmacht. Het begrip fout werd aldus door
het Hof nader bepaald.
20. Ik zou dit overzicht van 's Hofs
rechtspraak in verband met bepaalde
aspecten van de aansprakelijkheid van
de overheid willen besluiten met het arrest van 26 juni 1980, dat rechtstreeks
aansluit bij het vraagstuk dat ons thans
bezighoudt.
Het ging om een vordering gericht tegen de Staat, omdat militaire installaties
gebouwd waren met miskenning van de
regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de rechtstreekse uitzichten op
het eigendom van de eisers (artt. 552,
lid 1, en 675 tot 682 van het Burgerlijk
Wetboek). Ook aan dit arrest ging een
belangwekkende conclusie van advocaatgeneraal Velu vooraf (43).
Opvallend was in deze zaak dat de eisers geen geldelijke schadevergoeding
eisten doch wei het herstel van de schade in natura, d.w.z. door afbraak van de
onwettig gebouwde installaties.
Het Hof heeft aangaande die eis beslist « dat het herstel in natura mag worden toegestaan wanneer het mogelijk is
en zulks geen rechtsmisbruik uitmaakt ».
(41) Raadpl. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, biz. 92-93.
(42) J.T., 1982, blz. 772.
(43) Bull. en Pas., 1980, I, 1348.
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De rechter heeft dus de macht om dit
herstel in natura te bevelen.
Het arrest voegt hieraan toe dat die
regeling ook toepasselijk is op een administratieve overheid die door een onrechtmatige daad de burgerlijke rechten
van een persoon schendt en zodoende
schade veroorzaakt. Het Hof oordeelt dat
de rechter zich niet inmengt in de uitoefening van de machten die aan die overheid toekomen, als hij haar oplegt
maatregelen te treffen om de schadelijke
gevolgen van haar optreden in natura te
vergoeden. Het Hof oordeelt derhalve
dat de rechter wettig heeft beslist dat de
Staat verplicht is de toestand te herstellen door de ten onrechte opgerichte gebouwen in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van de artikelen 676,
677 en 678 van het Burgerlijk Wetboek.
Hierbij moeten wij zeer bijzonder oog
hebben voor de overweging dat het Hof
de mogelijkheid voor de rechter om de
administratie een bevel te geven, niet
uitsluit.
Dit vraagstuk dient echter met uiterste
zorgvuldigheid te worden behandeld. De
rechter mag nooit de plaats van het bestuur innemen. F. De Visscher maakt
derhalve het onderscheid (44) tussen de
gevallen waarin de administratie een
gebonden bevoegdheid heeft en de gevallen waarin zij een discretionaire beoordeling bezit. Weliswaar bestaat de grens
van die soevereine beoordeling in de
vaststelling dat de administratie geen
subjectieve rechten mag krenken, maar
dit belet toch niet dat zij zelve zal te oordelen hebben hoe zij haar macht uitoe- ·
fent. Te dien aanzien heeft de rechter
dan ook geen bevel te geven.
Evenwel, zoals prof. Delperee (45) opmerkt, is het bevel om een schade in natura te herstellen geen inmenging in de
uitoefening van het overheidsgezag. Hoe
dit herstel in natura ten uitvoer zal worden gelegd, moet de overheid uitmaken.
Dit zou wellicht door de rechter niet beslist kunnen worden. Maar het bevel om
de schade in natura te herstellen is niets
anders dan de toepassing van een gemeenrechtelijke regel die een onderdeel
is van de regels vervat in de bepalingen
(44) F. DE VISSCHER, J.T., 1981, blz. 682 e.v.;
vgl. het standpunt van een ander auteur,
DE VISSCHERE, in zijn interessante bijdrage in
het Jaarboek van het Vlaams Rechtsgenootschap, Leuven, 1958, o.m. blz. 69.
(45) DELPEREE, noot onderaan Cass., 26 juni
1980, Rev. crit. jur., 1983, biz. 177 e.v.

van het Burgerlijk Wetboek (art. 1382 en
vlg.). Zoals die geleerde auteur schrijft :
« ... S'il y a faute continue et dommage
permanent, l'idemnisation procuree en
un moment precis a la victime ne peut
etre que difficilement evaluee et ne procure, de toute fat;on, a la partie prejudiciee qu'une satisfaction illusoire. Dans ce
cas precis, la seule reparation utile est
celle qui, s'attaquant a la racine du mal,
supprime le dommage » (46).
21. Uit dit beknopt en overigens noodgedwongen oppervlakkig overzicht van
de rechtsspraak van het Hof wil ik vooral onthouden dat in de loop van de
laatste twintig jaren de bevoegdheid van
de Rechterlijke Macht ten aanzien van
de aansprakelijkheid der administratie
aanzienlijk nader werd bepaald, zodat
een sluitend geheel van regels is tot
stand gekomen, waarbij de rechten van
de justitiabelen op doelmatige wijze worden gewaarborgd.
De rechter moet nagaan of de betwiste
overheidsbeslissing of gedraging wettig
is en stelt hij de onwettigheid ervan
vast, dan !evert de beslissing, in de regel, een fout op die, wanneer zij iemands
subjectief recht krenkt, zij dit een burgerlijk of een politiek recht (47), en deswege schade veroorzaakt, de aansprakelijkheid van de overheid in het
leven roept waardoor de overheid tot
herstel van de schade gedwongen is. De
rechter is bevoegd om dit herstel te bevelen, zowel in natura als in geld, al
naar gelang hetgeen door de schuldeiser
vvordt gevorderd.
22. Mag ik daaraan toevoegen dat somtijds, bij die bevoegdheid van de Rechterlijke Macht, ook een beroep wordt gedaan op de bevoegdheid van de rechter
in kort geding, welke bevoegdheid erin
bestaat ten spoedigste voorlopige maatregelen te bevelen om de rechten der
partijen te vrijwaren. Die bevoegdheid
wordt niet tot burgerlijke zaken beperkt;
zij strekt zich ook uit tot de gedragingen
en beslissingen van de administratie.
(46) DELPEREE, noot onderaan Cas., 26 juni
1980, Rev. crt. jur. 1983, biz. 185. Zie in dezelfde zin DEOM, « De !a reparation en nature du
prejudice cause par les pouvoirs publics »,
A.P.T., 1980-81, blz. 127 e.v.; zie ook LEBRUN en
DEoM, « L'Execution des creances contre les
pouvoirs publics », J.T., 1983, biz. 261 e.v.
(47) Zie HUBERLANT, « Le controle des actes
administratifs par les cours et tribunaux, en
Belgique >>, Rapports belges au IXe Congres de
l'Academie internationale de droit compare,
1974, biz. 468.
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Reeds voor het van kracht worden van
het Gerechtelijk Wetboek wendden de
rechtzoekenden zich zeer vaak tot de
rechter in kort geding. Het optreden van
de rechter in kort geding vond algemene
instemming in de doctrine (48). Raadsheer Delva (49) heeft in een studie, die
reeds in 1967 verscheen, op het belang
van dat instituut gewezen.
Het Gerechtelijk Wetboek heeft die
stelling kracht bijgezet doordat het aan
de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg uitdrukkelijk volheid van
rechtsmacht toekende, d.w.z. ook op bestuurlijk vlak (50). Onlangs wees prof.
Suetens eveneens op het belang van het
vraagstuk (51).
Die bevoegdheid is te verklaren, enerzijds, doordat de Rechterlijke Macht niet
enkel ten opzichte van de burgerlijke
rechten, maar ook op het stuk van de politieke rechten bevoegd is, en anderzijds,
doordat geen andere rechter een gelijkaardige bevoegdheid bezit, zodat de re"
gel van artikel 93 van de Grondwet zijn
volle uitwerking krijgt.
Maar dit aspect van het vraagstuk
wijst precies uit dat voor de zaak die het,
Hof thans te beslechten heeft, het weinig
nut oplevert. De bevoegdheid van de
rechter in kort geding sluit niet noodzakelijk de bevoegdheid van een administratief rechtscollege uit, alleszins wat de
politieke rechten betreft (52). Wellicht is
het niet wenselijk dat aan de huidige
toestand getornd zou worden. Hij
schenkt immers voldoening en de volheid van rechtsmacht van de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg is

een waarborg voor de eenheid van de
rechtspraak (53).
Doch ten deze dient precies te worden
uitgemaakt of de bevoegdheid van de
rechter van de Rechterlijke Macht de bevoegdheid van elk ander administratief
gerecht en o.m. van de Raad van State
uitsluit.
Wij hebben tot nog toe kunnen constateren dat een zeer ruime en eensluidende rechtspraak de bevoegdheid van
de Rechterlijke Macht erkent.

23. Er rest ons dus te bepalen of die
rechtsmacht exclusief is en daartoe de
grondslag ervan bepalen.
Luidens artikel 92 van de Grondwet
zijn de rechtbanken van de Rechterlijke
Macht uitsluitend bevoegd om kennis te
nemen van alle geschillen betreffende
burgerlijke rechten. Ze zijn evenwel ook
bevoegd wat de politieke rechten betreft,
tenzij de wet anders beslist.
Het vraagstuk van de begripsomschrijving van de burgerlijke rechten heeft
reeds tot een zeer uitgebreide literatuur
aanleiding gegeven.
Het werd reeds meermaals voor het
Hof behandeld, o.m. in 1920 (54), 1921
(55), 1933 (56) en 1956 (57). In zijn conclusie v66r het belangrijk arrest van 21 december 1956 (58) heeft procureur-generaal Ganshof van der Meersch een
overzicht gegeven van de toen in verband met dit vraagstuk geldende rechtspraak en rechtsleer. Hij wees er o.m. op
dat, naar een vrijwel algemeen aanvaarde opvatting, als burgerlijke rechten
gelden al de prive-rechten vastgesteld en
geregeld in het Burgerlijk Wetboek en in
de wetten die dit wetboek aanvullen. De
(48) DE VISSCHERE, VJ. Rechtsgenootschap, Op. h. Ganshof van der Meersch oordeelde
cit., 1958, biz. 77 e.v.; W. LAMBRECHTS, Geschil- echter dat die bepaling te eng was en

-------------------1
len van bestuur, biz. 78 e.v.; zeer recent : LIN-

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

(f.\9) Het rechtstreeks best~i.jden van overheidsdaden voor de burgerhJke rechtscolleges, T.P.R., 1967, biz. 383-48.9.

(53) Vgl. overigens in dezelfde zin het wetsvoorstei ingediend op 4 jan. 1984, St. Senaat,
nr. 635 (zitt. 1983-84), strekkende tot aanvuiling van art. 584 van het Gerechtelijk Wethoek.

(50) Versiag van de Koninklijke Commissaris, St. Senaat, zitt. 1963-1964, nr. 60, biz. 139.

(54) Cass., 29 april 1920 (Bull. en Pas., 1920,
I, 130).

(51) Miscellanea Ganshof van der Meersch,
1972, biz. 673 e.v. Die stelling werd oniangs
door het Hof uitdrukkelijk goedgekeurd in het
arrest nr. 6636 van 21 oktober 1982 (A.C.,
1982-83, op zijn datum, en Bull. en Pas., 1983,
I, 251).

(55) Cass., 14 april 1921 (Bull. en Pas., 1921,
I, 136).
(56 ) Cass., 11 mei 1933 (Bull. en Pas., 1933, 1,
223 )·

DEMANS, « Het kart geding tegen de overheid »,
R. W., 1983-84, kol. 209 e.v.

(52) Vgl. cone!. van proc.-gen. Ganshof van
der Meersch, voor het arrest van 22 mei 1969
(Bull. en Pas., 1969, I, 864).

(57) Cass., 21 dec. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I,
430
)·
(58) Arr. H. Verbr., 1957, 279, en Bull. en
Pas., 1957, I, 446 en 447.
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gaf de voorkeur aan de omschrijving die op 16 december 1965 (63) en 23 april 1971
prof. Dabin ervan gegeven heeft, te we- (64).
ten : « les droits civils sont les droit naturels ou artificiels reconnus ou institues
Zij wordt door de doctrine meestal
par la loi au profit de tout individu hu- beaamd. Ik moge in dit verband verwijmain, national ou etranger, en dehors de zen naar F. De Visscher (65), Delva (66),
sa qualite de citoyen et dont !'objet im- Suetens (67). Zij werd evenwel bestreden
mediat est le bien propre et prive de l'in-. door prof. Goossens (68). Deze rechtsgedividu • (59).
leerde gaat ervan uit dat het niet te veEen soortgelijke redenering vinden wij rantwoorden is dat schending van een
in de conclusie v66r het arrest van 16 de- politiek recht tot gevolg zou hebben dat
cember 1965 (60). In dit arrest werd o.m. het politiek recht in een burgerlijk recht
beslist dat een geschil dat over het gel- omgezet wordt. Prof. Goossens oordeelt
delijk herstel van de schending van een derhalve dat het herstel van de schade
recht loopt, tot de uitsluitende bevoegd- ontstaan ten gevolge van de schending
heid van de rechtbanken behoort.
van een politiek recht eveneens een poliIn zijn conclusie v66r uw arrest van tiek recht uitmaakt (69).
22 mei 1969 (61) heeft procureur-generaal
Ganshof van der Meersch hieraan toege24. Ik zou evenwel willen opmerken
voegd dat, benevens het reeds aangehaalde criterium, ook een organisch cri- dat, hoe dit ook zij, burgerlijk of politiek
terium mag worden ingeroepen, te weten recht, zulks de bevoegdheid van de
dat wanneer de wetgever een bepaalde rechtbank van de Rechterlijke Macht
bevoegdheid heeft toegekend aan een ge- niet uitsluit. De wet heeft in elk geval
recht dat geen deel uitmaakt van de aan de Raad van State geen bevoegdheid
'Rechterlijke Macht, zulks uitwijst dat toegekend om uitspraak te doen over het
het niet om burgerlijke rechten gaat, om- herstel van de schade die uit een foutiedat de wetgever geacht moet worden de ve handeling of beslissing van de overGrondwet te eerbiedigen en dus wil dat heid ontstaat.
burgerlijke rechten uitsluitend tot de beDit blijkt des te meer, nu de wetgever
veegdheid van de Rechterlijke Macht bein 1971 aan de Raad van State een bijhoren.
Wat men over dat criterium ook moge zondere bevoegdheid heeft verleend om
denken, dit aspect van het vraagstuk is kennis te nemen van de vorderingen tot
echter voor de onderhavige zaak zonder vergoeding van de schade die niet uit
belang, nu de bepaling van de aard van een fout van de administratie is onthet besproken recht niet op het organiek staan. Artikel 11 is in dat opzicht zeer
duidelijk : als geen ander rechtscollege
criterium steunt.
bevoegd is, doet de afdeling administraIn zijn merkwaardig proefschrift be- tie naar billijkheid en met inachtneming
treffende de burgerlijke, politieke en ad- van aile omstandigheden van openbaar
ministratieve rechten heeft advocaat-ge- en particulier belang bij wege van arrest
neraal Lenaerts het vraagstuk nauwkeu- uitspraak over de eisen tot herstelverrig behandeld (62). Hij wijst erop dat, zo goeding voor buitengewone, morele of
de vordering tot schadevergoeding op
grond van artikel 1382 van het B u r g e r - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - lijk Wetboek een burgerlijk recht is, het
{63) Bull. en Pas., 1966, I, 528.
recht waarvan de schending aanleiding
geeft tot die schadevergoeding, ook geen
{64) A.C., 1971, 786, en Bull. en Pas., 1971, I,
ander dan een burgerlijk recht kan zijn.
752.
Die stelling werd door het Hof uitdruk{65) J.T., 1981, blz. 683.
kelijk bevestigd in tal van arresten. o m
{66) Loc. cit., blz. 436.
{59) DABIN, • Lesion d'interet ou lesion de
droit », Ann, de droit et de sciences politiques,
1948, blz. 36.
{60) Bull. en Pas., 1966, I, 520 e.v.
{61) Bull. en Pas., 1969, I, 865.
(62) Blz. 98 tot 141; zie in het bijzonder het
besluit blz 140-141.

{67) Loc. cit., blz. 677 en 678.
(68) R.C.J.B., 1969, blz. 331 e.v.
(69) Op 4 jan. 1984 werd bij de Senaat een
wetsvoorstel ingediend ten einde artikel 581
van het Gerechtelijk Wetboek aan te vullen
met het oog op het schorsen van een adminis
tratieve handeling biJ beschikking van de
voorzitter van de rechtbank in kort geding
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materiEHe schade, veroorzaakt door een
administratieve overheid (70).
De Raad van State heeft dus geen bevoegdheid om tot rechtsherstel te veroordelen als hij vaststelt dat de schade uit
een fout van de overheid is ontstaan,
fout die o.m. in een wetsschending is gelegen. Dit valt buiten zijn bevoegdheid.
Hij heeft enkel bevoegdheid om de bestreden handeling te vernietigen.

.

•

"

25. Dit brengt ons tot het probleem dat
het Hof te beslechten heeft.
De eisers doen een middel gelden. Het
bestaat uit twee onderdelen.
In het eerste onderdeel doen zij gelden
dat de Raad geadieerd werd met een eis
strekkende tot veroordeling van de overheid om een specifiek rechtsherstel te
verlenen; dat deze vordering gebaseerd
is op de schending van een politiek
recht.
De eisers werpen op dat de Raad geen
bevoegdheid heeft om over dergelijke
vordering uitspraak te doen, daar die bevoegdheid uitsluitend aan de gewone
rechtbanken behoort. De Raad is enkel
bevoegd om de aangevochten akten te
vernietigen, zodat dat college geen
rechtsherstel vermag te bevelen, en derhalve geen veroordeling mag uitspreken
in de zin van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek.
In het tweede onderdeel werpen de
eisers op dat de Raad bij het uitspraak
doen over een beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling
niet de bevoegdheid heeft om tot uitbetaling van een geldsom te veroordelen.
In beide gevallen kan derhalve door de
Raad geen dwangsom worden uitgesproken.
Uit de ontleding van het arrest is gebleken dat de Raad, enerzijds, de beslissing van de examencommissie vernietigt en, anderzijds, de leden van die
examencommissie, te weten de leden die
deel uitmaakten van de commissi.e toen
de vernietigde beslissing werd genomen,
veroordeelt om, binnen een tijdsbestek
en overeenkomstig de criteria die de
Raad bepaalt, een nieuwe beslissing te
nemen. Bij niet-uitvoering van die verplichting, zowel binnen het tijdsbestek
(70) P. CHARLIER, « La responsabilite des
pouvoirs publics devant le Conseil d'Etat ou le
contentieux de l'idemnite », J.T., 1980, blz. 381.

als op de voorgeschreven manier, lopen
de leden van de commissie in solidum
een dwangsom op waarvan het bedrag
per week vertraging wordt bepaald.
De studie van de rechtspraak van het
Hof en van de rechtsleer wijst uit dat de
Raad van State geen bevoegdheid heeft
om zich over het rechtsherstel uit te
spreken, al bestaat dit herstel erin de onwettige toestand recht te zetten.
Wanneer dus, ten deze, de Raad van
State zich uitspreekt over de eis tot
rechtsherstel van verweerster, dan gaat
hij zijn bevoegdheid te buiten. Hij mag
alleen uitspraak doen over de wettigheid
van de beslissing van de commissie en,
desgevallend, de nietigheid ervan uitspreken. De beslissing waarbij de nietigheid wordt uitgesproken geldt erga
omnes en zou dus ook moeten worden
geeerbiedigd door de rechter bij wie een
eis tot rechtsherstel aanhangig zou worden gemaakt (71).
Hieruit volgt dat, als de Raad ·van
State met een eis tot vernietiging van
een overheidsbeslissing wordt geadieerd,
dat college geen rechter is in de zin van
artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wethoek. Hij mag immers geen veroordeling
uitspreken in de zin van die wetsbepaling.
Een dergelijke veroordeling kan alleen
door een rechter van de Rechterlijke
Macht worden uitgesproken.
Nu kan die rechter zowel een rechtstreeks als een onrechtstreeks rechtsherstel bevelen.
Bij het rechtstreeks rechtsherstel rijst
evenwel de vraag omtrent de inhoud van
de veroordeling die de rechter mag uitspreken. In dat verband zijn de rechtbanken, trouwens zowel als de Raad van
State, onbevoegd om in de plaats van de
bevoegde overheid de gewettigde beslissing te nemen. In dat opzicht is de beslissing van het bestreden arrest ook vatbaar voor kritiek, doch hierover mag het
Hof zich niet uitspreken.
Dit neemt niet weg dat het aileen de
rechter staat een echte veroordeling uit
te spreken, voor zoveel hij zich niet
rechtstreeks mengt in de discretionaire
beoordeling van de zaak, die aan de
overheid toebehoort. Hij mag dan samen
met die veroordeling een dwangsom uitspreken.
(71) Zie DE VISSCHER, J.T., 1981, blz. 682 e.v.;
zie ook conclusie van adv.-gen. Velu, J.T., 1982,
blz. 772.
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Hieruit volgt dat, nu de Raad van
State waarbij een eis tot vernietiging is
aangebracht, geen veroordeling tot
rechtsherstel mag uitspreken, hij evenmin bevoegd is om een veroordeling tot
een dwangsom uit te spreken. Immers,
hij heeft daartoe geen bevoegdheid, niet
slechts omdat hij niet voldoet aan de
voorwaarden gesteld in artikel 1385bis
van het Gerechtelijk Wetboek, maar
vooral omdat de bevoegdheid om een
veroordeling tot rechtsherstel uit te
spreken aileen aan de gerechten van de
Rechterlijke Macht behoort.
Mag ik hieraan nog toevoegen dat het
stelsel zelf van de dwangsom, zoals het
in de beslissing van de Raad van State
werd toegepast, mank loopt. De Raad veroordeelt immers tot betaling van een
dwangsom, niet enkel voor het geval de
beslissing niet wordt genomen binnen
het door de Raad vastgestelde tijdsbestek, maar ook voor het geval de beslissing niet mocht getroffen worden overeenkomstig hetgeen de Raad voorschrijft
(zoals reeds gezegd gaat de Raad hier
zeer ver in de bepaling van hetgeen de
examencommissie zou moeten beslissen).
Welnu, wat gebeurt er met de dwangsom
indien de examencommissie wei beslist
binnen het gegeven tijdsbestek, maar
niet in overeenstemming met het voorschrift van het arrest (bv. niet het aantal
punten geeft dat de Raad heeft bepaald)? Op welk ogenblik houdt de
dwangsom op te lopen ?
Overigens verkrijgt de verweerster in
dat geval het gevraagde rechtsherstel
niet.
Dit ailes is te wijten aan het feit dat
het door de Raad gehanteerde stelsel
wettelijke grondslag mist, doordat de
Raad geen bevoegdheid heeft om het
geschil in zijn geheel te beslechten. Dat
is overigens zijn taak niet. Die taak behoort aileen aan de Rechterlijke Macht,
met toepassing van artikel 92 van de
Grondwet.
Het eerste onderdeel is dus gegrond.
26. Dit is eveneens het geval met het
tweede onderdeel.
De Raad van State veroordeelt de !eden van de examencommissie in solidum
om de dwangsom te betalen. Hij legt uit
waarom die dwangsom niet ten laste van
de overheid zelve wordt gelegd. Hij twijfelt immers aan de doelmatigheid van
zulke veroordeling omdat zij niet hoog
genoeg kan zijn om werkelijk een toereikend pressiemiddel uit te maken. Er zou

trouwens nog een vraag kunnen rijzen
omtrent de eigenlijke uitvoering van zodanige veroordeling (72).
Doch in dit verband moet een belangrijke procedurekwestie worden opgelost.
De leden van de examencommissie die
aldus worden veroordeeld, blijken niet
voor de Raad te zijn opgeroepen en ook
. niet in persoon noch door een raadsman
te zijn verschenen. Wei is de eerste
eiseres, in haar hoedanigheid van voorzitter van de jury, in persoon voor de
Raad verschenen en heeft zij namens
« de commissie » besluitschriften overgelegd. Maar dit waren geen verweermid,delen voor de andere leden persoonlijk.
Werden in die omstandigheden de rechten van de verdediging niet erg miskend? (73).
Weliswaar hoeft het Hof dienaangaande geen controle uit te oefenen.
Maar zulks wijst eens te meer uit dat we
ons hier bevinden op een terrein dat niet
tot de bevoegdheid van de Raad behoort.
Bij de Raad van State werd een eis tot
vernietiging aanhangig gemaakt. Dat college is niet bevoegd om een geldelijke
veroordeling ten laste van ambtenaren
uit te spreken. Dit is een aantasting van
het privaat patrimonium van deze ambtenaren, d.w.z. dat eens te meer hier een
burgerlijk recht ter sprake komt, hetgeen ontegensprekelijk niet aileen buiten het bevoegdheidsgebied van de Raad
van State ligt, doch bovendien uitslui-

(72) Zie o.m. K. BAERT, « De uitvoeringsimmuniteit van de publieke rechtspersonen »,
R. W:, 1976-1977, kol. 2369 e.v.; LEBRUN en DEON,
« L'execution des creances contre les pouvoirs
publics », J.T., 1983, biz. 261.
(73) Misschien hadden de eisers 2 tot en
met 10 derdenverzet kunnen instellen tegen
het hier bestreden arrest, zoals de artikelen 47
e.v. van het K.B. van 23 aug. 1948 die rechtspleging regelen. Ret is evenwel niet zeker dat
ze daarin zouden geslaagd zijn, omdat luidens
artikel 48, tweede lid, dit rechtsmiddel ontzegd
wordt aan a! wie de gelegenheid had vrijwillig
tussen te komen, wanneer hij van het bestaan
van het geding kennis had.
Doch in elk geval, a! stond dit rechtsmiddel
voor die partijen open, neemt dat niet weg dat
ze ook cassatieberoep mochten instellen, nu
artikel 1124 van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk bepaalt dat het niet instellen van
derdenverzet voor de derde geen verlies medebrengt van de hun toebehorende rechten,
rechtsvorderingen en excepties. De eisers 2 tot
en met 10 mochten dus het cassatieberoep instellen. Zulks dringt zich des te meer op daar
het opgeworpen vraagstuk de bevoegdheid van
de Raad van State aangaat.
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tend tot de beoordeling van de Rechter- van de onjuiste beoordeling in aanlijke Macht behoort.
merking genomen, in haar geheel
Het tweede onderdeel is derhalve ook gevitieerd te zijn »;
gegrond.
c) « (het arrest van 12 mei 1981)
Besluit : Cassatie.
expliciteert ten gerieve van de exa-

ARREST

(A.R. nr. 3800)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juli 1982 gewezen
door de Raad van State, afdeling administratie;
Overwegende dat het bestreden
arrest constateert :
a) Nicole Zoete, verweerster, verscheen in 1980 in eerste en tweede
zittijd voor de Centrale Examencommissie ingesteld bij artikel 17 van
het koninklijk besluit van 16 april
1965 tot regeling van de studien leidend onder meer tot het diploma
van gegradueerde in de kinesitherapie; zij was niet geslaagd; voor de
tweede zittijd werd de beslissing genomen op 21 oktober 1980;
b) de Raad van State, afdeling administratie, heeft bij arrest van
12 mei 1981 de beslissing van 21 oktober 1980 van de Centrale Examencommissie tenietgedaan, inzonderheid omdat in een afstudeerscriptie, ingediend om het diploma
van gegradueerde in de kinesitherapie te verkrijgen, hoofdzaak is niet
het beschrijven van de wetenschappelijke grondslag van de therapie
maar het beschrijven van al wat de
praktische toepassing van een in
het bijzonder bestudeerde behandeling betreft; de Raad van State leidt
daaruit af dat de beslissing van
21 oktober 1980 « niet de rechtens
vereiste grondslag had, aangezien
de te beoordelen prestatie van (verweerster) voor een belangrijk gedeelte - op de scriptie stonden 200
punten op 500 - aan de hand van
een rechtens niet toelaatbaar criterium op haar werd getoetst, wat die
beoordeling als kennelijk onredelijk
deed voorkomen met het gevolg dat
de beslissing geacht werd, de impact

mencommissie ten dele - omdat
verwacht werd dat de examencommissie positief zou zijn ingesteld, en
ze op de goede weg zetten voldoende zou zijn - wat zij te doen had
om het arrest uitvoering te geven, te
weten zo spoedig als mogelijk bijeen
te komen met als enige opdracht de
scriptie van verzoekster te toetsen
aan de hand van de juiste, in rechte
toelaatbare criteria, om dan het globale examenresultaat opnieuw vast
te stellen, rekening houdend met de
v:erbeterde beoordeling van de scriptie. Met dezelfde bekommernis een
foutloze nieuwe beslissing mogelijk
te maken, was overigens in het arrest ook erop gewezen aan welke
voorwaarden de notulen van de examencommissie moeten voldoen en,
meer bepaald, dat aan die notulen
een schriftelijk verslag moet worden
toegevoegd waarin de leden van de
commissie die een afstudeerscriptie
hebben gelezen en beoordeld, doen
weten wat hun oordeel, vooral wat
hun bijzonder ongunstig oordeel
heeft bepaald »;
d) op 22 oktober 1981 beslist de
examencommissie opnieuw dat verweerster niet geslaagd was;
e) verweerster dient een nieuw
annulatieberoep in; op het einde van
de terechtzitting van 20 april 1982
gaf de Raad van State « aan de partijen ter overweging (... ) of het
opleggen van een dwangsom kon
worden beschouwd als een wettig en
adequaat middel om de uitvoering
van een eventueel annulatiearrest
zeker te stellen »; verweerster heeft
met een aanvullende memorie een
dwangsom gevorderd; de toen verwerende, nu eisende partijen « hebben doen gelden dat de Raad van
State niet bevoegd is om een
dwangsom uit te spreken »;
Overwegende dat het bestreden
arrest beslist : 1o dat de beslissing
van 22 oktober 1981 genomen door
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de
Centrale
Examencommissie · te veroordelen tot bet verrichten
wordt vernietigd; 2° dat verweerster van een bepaalde handeling volgt
een dwangsom bekomt tegen de tien noodzakelijkerwijs de onmogelijkleden van de examencommissie in- heid om aan de administratie een
dien deze « er niet toe gekomen is, , dwangsom op te leggen »;
ten laatste op vrijdag 1 oktober · Dat het bestreden arrest ver1982, om bij een door haar te nemen klaart : << de verwerende partijen
beslissing aan (verweerster) het vol- (thans de eisers) bebben doen gelledig rechtsherstel te geven dat haar den dat de Raad van State niet beuit kracht van de aangenomen ver- voegd is om een dwangsom uit te
nietigingsgronden verschuldigd is; spreken »;
de dwangsom wordt telkens, na verOverwegende dat de eisers derhalloop van een week te rekenen van
1 oktober 1982, per week met twin- ve stelden dat de beslissing tot
tigduizend frank vermeerderd »; · rechtsherstel en het opleggen van
3° de kosten van het proces komen een dwangsom tot de bevoegdheid
in solidum ten laste van de tien !e- van de justitiele rechters en niet tot
den van de Centrale Examencom- die van de administratieve rechter
behoort;
missie;
Overwegende dat het bestreden
Over het middel van niet-ontvankelijkheid opgeworpen door ver- arrest afwijzend beschikt op die declinatoire exceptie; dat bet middel
weerster :
Overwegende dat artikel 33, eer- van niet-ontvankelijkheid niet kan
ste lid, van de bij koninklijk besluit · worden aangenomen;
van 12 januari 1973 gecoi::irdineerde
Over het middel, afgeleid uit de scherrwetten op de Raad van State de ge- ding van de artikelen 92 en 93 van de
vallen bepaalt waarin cassatiebe- Grondwat, artikel 14 van de wetten op
roep tegen arresten van de Raad de Raad van State, gecoordineerd bij
tran State kan worden ingesteld; dat koninklijk besluit van 12 januari 1973, de
ten deze moet worden onderzocht of artikelen 1385bis tot 1385octies van het
de Raad van State in het bestreden Gerechtelijk Wetboek, zoals die artikelen
arrest beschikt op een declinatoire in dat wetboek werden ingevoegd bij wet
31 januari 1980 houdende goedkeuexceptie, hierop gegrond dat de eis 'van
ring van de Benelux-Overeenkomst van
tot de bevoegdheid van « de rechter- '26 november 1973 tot opneming in de
lijke overheden » behoort;
. wetgeving van de partijen van een eenOverwegende dat de Centrale Exa-· vormige wet betreffende de dwangsom,
mencommissie, in haar aanvullende
doordat in het bestreden arrest, na
memorie, voor de Raad van State · vastgesteld te hebben dat de beslissing
neergelegd op 4 mei 1982, tegen het ·van de Centrale Examencommissie van
toekennen van een dwangsom op- 22 oktober 1981 het gezag van gewijsde
kwam in deze bewoordingen : << door van het arrest van 12 mei 1981 schond,
de wetgever werd aan de afdeling de afdeling administratie van de Raad
State zich ten onrechte bevoegd veradministratie, in het raam van het . van
klaarde om kennis te nemen van de eis
annulatiecontentieux, slechts de be- van verweerster welke er in werkelijkperkte bevoegdheid gegeven om de : heid toe strekte de eisers bij wijze van
aangevochten akten te vernietigen · hoofdveroordeling te horen veroordelen
... Derhalve kan de Raad, zonder : tot het verlenen aan verweerster binnen
zijn bevoegdheid te overschrijden, 'een vastgestelde termijn van het door
aan de administratie geen bevel ge- haar gevraagde rechtsherstel onder de
ven iets te doen. De lege ferenda . vorm van het opnieuw beoordelen en het
(lees : lata) kan hij dus de adminis- · toekennen van een verhoogd aantal punvoor haar afstudeerscripti~, en bij
tratie niet veroordelen tot dergelijke ten
wijze van bijkomende veroordeling tot
vorm van rechtsherstel (... ) Uit deze betaling van een dwangsom indien het
wettelijke onmogelijkheid voor de gevraagde rechtsherstel niet zou worden
Raad van State om de administratie verleend binnen de vastgestelde termijn,
1
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zulks op grond : dat de vernietiging van Raad van State aan dat rechtscolleeen onrechtmatig bevonden weigering ge bevoegdheid toekent om uiteen voordeel toe te kennen, in werkelijk- spraak te doen over de eisen tot
heid in rechte ook een echte veroordeling inhoudt, te weten de vaststelling van herstelvergoeding en dan nog enkel
de bindende rechtsplicht voor de over- voor buitengewone schade veroorheid om een beslissing te nemen waar- zaakt door een administratieve
van de inhoud precies bepaald is en alzo · overheid;
oplegt het voordeel toe te kennen; dat de
Dat ten deze de Raad van State
Raad van State derhalve in het raam uitspraak doet in het kader van artivan
het
annulatiecontentieux
de kel 14 van dezelfde wetten;
bevoegdheid heeft om de overheid te verOverwegende dat, luidens het aroordelen tot het nemen van een bepaalde concrete beslissing waarvan de in- rest, « de Staatscommissie verplicht
houd precies bepaald is in het arrest (is) ter uitvoering van het vernietiderwijze dat de overheid niet de minste gingsarrest een herstelmaatregel ten
discretionaire bevoegdheid meer over- gunste van (verweerster) te nemen
houdt en dat, nu hij bevoegd is om een die als volgt wordt bepaald :
dergelijke « hoofdveroordeling » uit te
spreken, de Raad van State derhalve ook
6.1. De Staatscommissie, in l;laar
bevoegd is om aan de overheid een samenstelling van 22 oktober 1981,
dwangsom op te leggen voor het geval de
zal zo spoedig mogelijk - en in rehoofdveroordeling niet wordt uitgevoerd,
terwijl, eerste onderdeel, de kennisne- delijkheid is dat ten laatste op 1 okming van een eis strekkende tot de ver- •tober 1982 - in buitengewone zitoordeling van de overheid om specifiek ting bijeenkomen om opnieuw een
rechtsherstel te verlenen, ook al is deze beslissing te nemen ten aanzien van
vordering gebaseerd op de schending (verweerster).
van een politiek recht, behoort tot de uit6.2. Wat de Staatscommissie meer
sluitende bevoegdheid van de gewone bepaald te doen staat is de afsturechtbanken (schending van de artikelen 92 en 93 van de Grondwet) en de deerscriptie van (verweerster) - enRaad van State in het raam van het an- kel die - opnieuw te beoordelen
nulatiecontentieux slechts de beperkte met als maatstaf die welke onder de
bevoegdheid heeft om aangevochten ak- punten 3.2.1 en 3.2.3 en bij verwijten te vernietigen zodat hij, zonder zijn zing ook onder de punten 1.3.1 tot
bevoegdheid te overschrijden, aan de ad- 1.3.3 is bedoeld, om dan het resulministratie geen bevel kan geven iets te taat van die nieuwe, verbeterde bedoen en dus de administratie niet kan oordeling uit te drukken in een ververoordelen tot dergelijke vorm van
rechtsherstel (schending van artikel 14 hoogd aantal punten, verhoging die
van de gecoordineerde wetten op de niet minder mag zijn dan die welke
Raad van State), waaruit volgt dat, nude onder punt 3.2.4 naar redelijkheid is
Raad van State geen hoofdveroordeling bepaald als het minimum aantal
kan uitspreken, hij evenmin een daaraan · punten dat moet worden toegevoegd
gekoppelde dwangsom kan opleggen :aan de punten welke de commissie
(schending van de artikelen 1385bis tot : op 21 oktober 1980 aan (verweerster)
1385octies van het Gerechtelijk Wet- , voor haar scriptie had toegekend.
hoek);
6.3. Tot slot dient de examencomtweede onderdeel, de Raad van State
missie
het globale examenresultaat
in het raam van een beroep tot nietigverklaring van een administratieve hande- opnieuw vast te stellen, rekening
ling niet de bevoegdheid heeft om te ver- ·houdend met het resultaat van de
oordelen tot betaling van een geldsom, verbeterde, nieuwe beoordeling van
zodat hij geen dwangsom kan opleggen de scriptie, om dan, op grond van
(schending van alle in het middel ver- dat globale resultaat, te beslissen
melde wetsbepalingen) :
over de toekenning van het einddi-

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat aileen artikel 11
van de gecoi:irdineerde wetten op de

ploma van (verweerster) »;
Overwegende dat de Raad van
State ook oordeelt : « Wordt een vernietigingsarrest uitgesproken we-
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gens schending van het gewijsde
van een vorig vernietigingsarrest,
dan zal de Raad van State uiteraard
de vernietigingsgrond van het eerste
arrest met nog grotere, strakker
bindende nauwkeurigheid opnieuw
bepalen en alzo bevestigen en dus
ook, in de daartoe dienende bijzondere considerans, de verplichting tot
rechtsherstel nauwkeuriger en concreter bepalen. Dat zal ook gebeuren met betrekking tot de vaststelling van de uiterste redelijke termijn om dat rechtsherstel te geven.
Wat voorafgaat resumerend, kan
men stellen dat, ook al blijft het dispositief van een vernietigingsarrest
beperkt tot de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een beslissing,
de onverbrekelijke band tussen het
dictum en de vernietigingsgrond die
het dictum van het arrest de noodzakelijke ondersteuning geeft, tot
gevolg heeft dat, indien de vernietigingsgrond behoort tot de soort als
hiervoor is aangegeven, een vernietigingsarrest juridisch in werkelijkheid neerkomt op de veroordeling
van de overheid om aan de verzoekende partij rechtsherstel te geven
door het nemen van een bepaalde
concrete beslissing, veroordeling die
als zodanig formeel nog zichtbaarder wordt indien, wat als verplichting voor de overheid in de vernietigingsgrond vervat ligt, in een afzonderlijke considerans uitdrukkelijk geexpliciteerd wordt »;
Overwegende dat het arrest aldus
in werkelijkheid rechtsherstel beveelt door zijn consideransen omtrent de vernietigingsgrond en omtrent de wijze waarop het herstel
overeenkomstig de wet zou moeten
geschieden om gepast en volledig te
zijn, verkeerdelijk te verheffen tot
een beslissing tot rechtsherstel die
in de vernietiging besloten zou zijn;
Overwegende evenwel dat elk geschil betreffende het herstel van een
op onrechtmatige wijze gekrenkt
recht, hetzij burgerlijk, hetzij politiek, tot de uitsluitende bevoegdheid
van de rechtbanken van de Rechterlijke Macht behoort;

Overwegende derhalve dat de
Raad van State niet bevoegd was
om over het door verweerster gevorderde rechtsherstel uitspraak te
doen; dat de Raad van State bijgevolg evenmin bevoegd was om de eisers tot een dwangsom te veroordelen voor het geval dat zij zich niet
naar die uitspraak zouden gedragen;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest, uitgezonderd de
nietigverklaring van de beslissing
van 22 oktober 1981, genomen door
de Centrale Examencommissie; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerster in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Raad van State, afdeling administratie, uit andere leden samengesteld, om te handelen overeenkomstig artikel 33 van de gecoordineerde wetten op de Raad van
State.
2 maart 1984 - Verenigde Kamers Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Janssens, af,delingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Nelissen Grade,
(:;laeys Bouuaert.
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KOOPVERNIETIGENDE GEBREKEN - TERMIJN BINNEN WELKE DE VORDERING DOOR DE KOPER MOET WORDEN INGESTELD - BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE
RECHTER.
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2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER - KOOP - KOOPVERNIETIGENDE GEBREKEN - TERMIJN BINNEN WELKE DE VORDERING DOOR DE KOPER
MOET WORDEN INGESTELD.
1o en 2o De rechter beoordeelt vrij de
« korte tijd » binnen welke de koper de
rechtsvordering op grand van verborgen gebreken moet instellen, rekening
houdende met alle omstandigheden
van de zaak, met name de aard van
het verkoc_hte, de aard van het gebrek,
de gebrUJken, de hoedanigheid van
partijen en de door hen verrichte buitengerechtelijke en gerechtelijke handelingen, zoals het vorderen van een
gerechtelijk deskundigenonderzoek (1).
(Art. 1648 B.W.)

(BLOMME T. FORT)
ARREST
(A.R. nr. 4132)

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder « zich niet duidelijk uitspreekt over de rechtsgrond van
zijn verweer - hij heeft het over de ongegrondheid van de eis, over de ongeschiktheid van de koopwaar, over de exceptio non adimpleti contractus en zelfs
over bedrog - >>, dat het « slechts in zijn
laatste besluiten in hoger beroep (is) dat
hij de nietigverklaring eist van de verkoop », de zaak uitsluitend vanuit het
oogpunt van een tegenvordering van verweerder tot vrijwaring wegens verborgen
gebreken beslecht, en doordat het arrest,
na het bestaan van een verborgen gebrek van de koopwaar te hebben vastgesteld, en na de vraag te hebben gesteld
of verweerder « tekort (is) gekomen aan
het voorschrift van artikel 1648 van het
Burgerlijk Wetboek om binnen korte tijd
een vordering in te stellen », beslist dat
« niets hem (verweerder) belette zijn eis
tot nietigverklaring van de verkoop bij
wijze van tegenvordering in te stellen ,,
e? da~. verweerder zijn « vordering uitemdehJk strekkende tot vernietiging van
de verkoop tijdig (heeJ.t) ingesteld »,

HET HOF; - Gelet op het bestreterwijl, eerste onderdeel, verweerder .
den arrest, op 6 mei 1982 door het koper van de koopwaar, nergens - noch
in zijn conclusie, noch in zijn verHof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317 1319
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet:
boek, 702, 807 en 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt
uitspraak te doen over niet gevorderde ·
zaken, van het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbiediging van de rechten van
de verdediging, van artikel 6 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 van het alge-.
meen rechtsbeginsel krachtens hetwelk
de rechter in burgerlijke zaken geen aan
de openbare orde vreemde door de conclusies van partijen uitgesloten betwisting mag opwerpen,

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

(1) DE PAGE, bd. IV, biz. 212 tot 214, nr. 182,
A. en C. - I'LANIOL, bd. III, nr. 1256 - LAu. ;
RENT, bd. XXIV, nr. 299, biz. 294 AUBRY en
RAU, BASTIN, bd. V, nr. 355bis, biz. 80 DEK·
KERS, bd. II, nr. 829, biz. 475 LIMPENS, Rep.
prat. dr. beige, v" Vente, nr. 403; noot W.G.,
C:ass,, 7 sept. 1962 (Bull. en Pas., 1963, I, 31),
zJe Cass., 19 mei 1983, AR. nr. 6768)
(A.C., 1982-83, nr. 522).

zoekschrift tot hoger beroep - een tegenvorderi_z;g t~t ontbinding van de koop
wegens VriJWarmg wegens verborgen gebreken heeft ingesteld en zelfs, in zijn
verzoekschrift in hoger beroep, in antwoord op het beroepen vonnis, luidens
hetwelk de koper geen verborgen gebreken als exceptie op de eis tot betaling
kon inroepen, maar zelf binnen zeer korte termijn een geding moest instellen,
heeft gesteld dat ten deze « het in feite
niet (ging) om verborgen gebreken zodat
de speciale procedure niet diende ingesteld » (verzoekschrift in hoger beroep,
P· ?• voo.rlaa.~ste alinea, in fine) en uitslmtend m ZIJn laatste conclusie (conclusie in beroep, pag. 1, laatste en voorlaatste alinea, en p. 2, in fine) de nietigverklaring van de verkoop heeft gevorderd
hoofdens een beweerd wilsgebrek, namelijk een bedrieglijk stilzwijgen; zodat het
arrest, door te oordelen dat verweerder
tijdig een tegenvordering strekkende tot
nietigverklaring van de verkoop wegens
verborgen gebreken, gegrond op artikel
1648 van het Burgerlijk Wetboek heeft
ingesteld, aan de conclusie in hager beroep en aan het verzoekschrift in hoger
beroep van verweerder een uitleg geeft
die onverenigbaar is met de bewoordmgen, zin en draagwijdte van deze stuk-
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ken (schending van de artikelen 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, ten grondslag van
de tegenvordering van verweerder strekkende tot de nietigverklaring van de verkoop - voorwerp van de tegenvordering
bij conclusie in hager beroep ingesteld
- niet het bestaan van verborgen gebreken - die in het verzoekschrift tot hager beroep uitdrukkelijk werden uitgesloten - (biz. 2 in fine) maar de verkoop
door de tegenpartij van ondeugdelijke
waren met een voor de koper determinerend geacht bedrieglijk stilzwijgen nopens de toestand van de waren, werd
ingeroepen (verzoekschrift in hager beroep, biz. 2, al. 3, conclusies in hager beroep, biz. 1 en blz. 2, in fine), zodat valgens verweerder zijn toestemming met
een wilsgebrek was aangetast;
en terwijl verweerder ook een « ondeugdelijke levering » opwierp, namelijk
de levering van « rotte » aardappelen in
de plaats van aardappelen van minstens
middelmatige kwaliteit en, in dit verband, het niet protestloos aanvaarden
van de goederen liet gelden en aldus impliciet - hoewel dan niet de nietigheid
maar de ontbinding van de overeenkomst had moeten gevorderd worden op het bestaan van een « niet conforme
levering » had gewezen (verzoekschrift
in hoger beroep blz. 9, al. 4, en conclusies in beroep, biz. 2); zodat het arrest,
door de beslissing niet te laten steunen
op voormeld wilsgebrek of niet conforme
levering maar op het, volgens het hof
van beroep, tijdig instellen van een vordering tot vrijwaring wegens verborgen
gebreken, onwettig de oorzaak van de tegenvordering van verweerder wijzigt en
derhalve schending inhoudt van de artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk
Wetboek;
derde onderdeel, in zijn verzoekschrift
in beroep verweerder uitsluitend gewag
maakte van een nietigheid van de koop
wegens een beweerd wilsgebrek (bedrog)
- de nietigverklaring wegens bedrog
werd slechts later in de conclusies in beroep voor de eerste maal gevorderd en het bestaan van verborgen gebreken
en het instellen van de zogenaamde
« speciale procedure » namelijk de
vordering tot vrijwaring wegens verborgen gebreken (artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek) - uitdrukkelijk uitsloot
(blz. 2, voorlaatste alinea, in fine); zodat
het arrest, door de beslissing niettemin
te laten steunen op een verborgen gebrek en de tegenvordering toe te staan

op grand van een vordering tot vrijwa. ring wegens verborgen gebreken, een
door partijen uitdrukkelijk uitgesloten
betwisting opwerpt en aldus het algemeen rechtsbeginsel schendt dat de
rechter verbiedt uitspraak te doen over
niet gevorderde zaken, zoals onder meer
in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek is vastgelegd (schending van dit
artikel), alsook het algemeen rechtsbeginsel schendt krachtens hetwelk de
rechter in burgerlijke zaken geen aan de
openbare orde vreemde, door de conclusies van partijen uitgesloten betwisting
mag opwerpen;
vierde onderdeel, verweerder zich noch
op het bestaan van een « verborgen » gebrek noch op een desbetreffende tegenvordering tot vrijwaring wegens verborgen gebreken heeft beroepen, doch die
vordering zelfs uitdrukkelijk heeft uitgesloten (verzoekschrift, blz. 2, voorlaatste
alinea, in fine), zodat, zelfs indien een
verborgen gebrek uit de gegevens van
het dossier kan worden afgeleid, quod
non, de verkoper, eiser, niet in de gelegenheid is geweest dit middel te betwisten, nu dit door verweerder niet ter staving van zijn tegenvordering was aangevoerd; zodat het arrest niet vermocht,
zonder eiser de gelegenheid te geven
dienaangaande te concluderen, de gegrondheid van een tegenvordering strekkende tot de nietigverklaring van de verkoop wegens verborgen gebreken (toepassing van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek) toe te staan en, door dit
wel te doen, het recht van verdediging
. van eiser en artikel 6 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest
geenszins oordeelt dat verweerder
in zijn verzoekschrift in hoger beroep of in zijn daaropvolgende conclusie « een tegenvordering heeft
· ingesteld tot ontbinding wegens verborgen gebreken "• alsof dit de termen waren van die procesakten,
maar wel omtrent die stukken oordeelt als volgt : « Het is juist dat
. (verweerder) zich niet duidelijk uitspreekt over de rechtsgrond van
zijn verweer. Hij heeft het over de
ongegrondheid van de eis, over de
ongeschiktheid van de koopwaar,
over de exception non adimpleti con-
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het is slechts in zijn laatste besluiten in hoger beroep dat hij de nietigverklaring eist van de verkoop »;
Dat het arrest vervolgens oordeelt : Dit gebrek aan precisie moet
de rechter nochtans niet beletten
het recht toe te passen dat hij
meent ter zake toepasselijk te zijn.
Naar analogie met wat artikel 702
van het Gerechtelijk Wetboek inzake de dagvaarding voorschrijft, volstaat het dat verweerder in zijn besluiten een korte samenvatting geeft
van zijn middelen. Hij is niet verplicht zich bij een middel te houden
en er bestaat geen bezwaar tegen
dat onderscheiden middelen met elkaar tegenstrijdig zijn. Het behoort
de rechter deze middelen op hun
waarde te toetsen en er de gepaste
conclusie uit te trekken »;
Dat eiser het door het arrest vastgestelde gebrek aan duidelijkheid
niet betwist;
Dat het arrest ten slotte zelf de
juridische aar d van d e d oor verweerder ingestelde tegenvordering
bepaalt aan de hand van de aangevoerde feiten, de verrichte proceshandelingen en de onduidelijke processtukken van verweerder, en besluit dat hij een tegenvordering
heeft ingesteld tot vernietiging van
de koop wegens verborgen gebreken, zijnde « koopvernietigende »
gebreken;
'
Dat het arrest aldus van de genoemde processtukken geen uitlegging geeft die onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede, het derde en het
vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat de
rechters niet de oorzaak van de vordering, zijnde de feiten die daaraan
ten grondslag liggen, wijzigen, maar
de rechtsgrond van de vordering
kwalificeren; voorts dat, nu zij dat
hebben kunnen doen zonder de bewijskracht van de processtukken te

'

miskennen, zij ook niet hebben geoordeeld over een niet gevorderde
zaak, noch daardoor het recht van
verdediging, neergelegd in artikel 6
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, hebben miskend;
Dat de onderdelen feitelijke
grondslag missen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1648 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, in antwoord op de
vraag of verweerder « tekort (is) gekomen aan het voorschrift van artikel 1648
van het Burgerlijk Wetboek om binnen
korte tijd een vordering in te stellen »,
beslist dat verweerder « ( ... ) zijn vordering uiteindelijk strekkende tot vernietiging van de verkoop tijdig (heeft) ingesteld »,
terwijl, uit de in het arrest vermelde
feitelijke vaststellingen dat : - op 12 november 1976 verweerder de goederen bij
eiser heeft afgehaald; - op 2 december
1976 de koper de verkoper heeft aangemaand de koopwaar terug af te halen,
gezien deze volgens de koper « na wassen volledig ongeschikt zijn voor consumptie »; - op 8 december 1976 de koper de verkoper in kort geding dagvaardt
met het oog op de aanstelling van een
deskundige; - de dagvaarding tot betaling van de koopwaar van 24 februari
1977 dateert; - het beroepen vonnis dateert van 18 maart 1980; - slechts in
zijn laatste conclusie in hoger beroep
van 16 september 1981 de koper de nietigverklaring van de verkoop (bij wijze
van tegenvordering) heeft ingesteld, en
na te -hebben geoordeeld : « dat wanneer
een koper dadelijk na het ontdekken van
het gebrek en na het afspringen van de
onderhandelingen en meer bepaald door
het ontvangen van de factuur, dadelijk
de aanstelling van een deskundige vordert en de verkoper, vooraleer het verslag van de deskundige neerligt, ten
grande dagvaardt, er niets (is) dat hem
belet zijn eis tot nietigverklaring van de
verkoop bij wijze van tegenvordering in
te stellen », het arrest niet wettelijk
heeft kunnen besluiten dat verweerder
zijn « vordering uiteindelijk strekkende
tot vernietiging van de verkoop tijdig
ingesteld (heeft) '' omdat aan de voorwaarde gesteld door artikel 1648 van het
Burgerlijk Wetboek een vordering tot
vrijwaring binnen « een korte tijd » in te
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stellen, niet kan voldaan zijn wanneer
dit bij wijze van tegenvordering op een
hoofdvordering tot betaling van de koopprijs gebeurt, meer dan vier jaren na de
ontdekking van het beweerd gebrek en
meer dan vier jaren na de inleiding van
de hoofdvordering en zonder dat het bestaan van onderhandelingen tijdens de
periode volgend op de inleiding van deze
hoofdvordering wordt vastgesteld (scherrding van artikel 1648 van het Burgerlijk
Wetboek) :

Overwegende dat de rechter de
korte tij d » binnen welke de koper
de rechtsvordering op grond van
verborgen gebreken moet instellen,
vrij beoordeelt, rekening houdende
met alle omstandigheden van de
zaak, met name de aard van het
verkochte, de aard van het gebrek,
de gebruiken, de hoedanigheid van·
partijen de de voor hen verrichtte
buitengerechtelijke en gerechtelijke
handelingen, zoals het vorderen van
een gerechtelijk deskundigenonderzoek; dat het arrest in deze, zonder
schending van artikel 1648 van het
Burgerlijk Wetboek, heeft kunnen
oordelen dat de vordering binnen
een korte tijd is ingesteld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
<<

AAN HAAR VERPLICHTINGEN - DOET OP
ZICHZELF DE ARBEIDSOVEREENKOMST NIET
EINDIGEN.

Op zichzelf doet een tekortkoming van
een partij aan haar verplichtingen de
arbeidsovereenkomst niet eindigen (1).
(« CLINCKSPOOR ACCOUNTANTS» P.V.B.A.
T. PATHE)
ARREST

(A.R. nr. 4264)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1982
door het Arbeidshof te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 32, 35, inzonderheid eerste en tweede lid, en 39, § 1, van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest vaststelt dat verweerster op 14 april 1980 aan eiseres
heeft geschreven, ter attentie van haar
zaakvoerder, dat << ten gevolge van de
ernstige feiten die zich voordeden op het
werk op 11 april 1980, namelijk gewelddadigheden door (de zaakvoerder van ei-'
seres) gepleegd op (haar) persoon », zij
haar arbeidsovereenkomst als bediendesecretaresse op genoemde datum als verbroken beschouwde door de handelswijze van eiseres; het arrest, zonder te
Om die redenen, verwerpt de betwisten dat, zoals eiseres het had laten
voorziening; veroordeelt eiser in de gelden in haar akte van hager beroep, de
arbeidsdag van verweerster slechts einkosten.
digde omstreeks 17 uur, met bevestiging
23 maart 1984 - 1' kamer - Voorzit- van het beroepen vonnis, eiseres tach
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter veroordeelt tot betaling van een opzeg- Verslaggever : de h. Soetaert - Ge- gingsvergoeding en de tegenvordering
lijkluidende conclusie van de h. Krings, van eiseres strekkende tot het bekomen
procureur-generaal - Advocaten : mrs. van een opzeggingsvergoeding ten nadeDe Gryse en van Heeke.
le van verweerster niet gegrond verklaart, op grond : « dat, welke ook de
omstandigheden waren, die aan de feiten
van 11 april 1980 voorafgingen of ertoe
aanleiding gaven, vaststaat dat (eiseres),
door toedoen van haar zaakvoerder, op
die datum tegenover (verweerster) conNr. 425
tractbreuk pleegde; dat de eerste rechter,
op grand van de overwegingen die het
arbeidshof overneemt, terecht van oor3' KAMER - 26 maart 1984
deel was dat (verweerster) op 11 april
ARBEIDSOVEREENKOMST GING -

BEEINDI·
TEKORTKOMING VAN EEN PARTIJ

(1) Cass., 21 nov. 1983, A.R. nr. 4000 (A.C.,
1983-84, nr. 155).
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1980 door de zaakvoerder van (eiseres),
met aanwending van geweld, ertoe werd
gedwongen een brief te hertypen en op
het kantoor te blijven tot 17 uur; dat de
eerste rechter terecht dit feit aanzag als
een essentiele en opzettelijke wijziging
van de normale arbeidsvoorwaarden van
(verweerster) en derhalve als een contraktbreuk, ook indien (eiseres) ontkent
dat zij contractbreuk wilde plegen; dat
die contractbreuk niet ongedaan werd
gemaakt door de aanmaning tot werkhervatting op 15 april 1980 door (eiseres)
aan (verweerster) toegestuurd "•
terwijl het feit dat de werkgever
slechts eenmaal zijn toevlucht heeft genomen tot geweld om een bediende te
verplichten haar contractuele verplichtingen na te komen, eventueel door deze
bediende kan worden aangevoerd als een
dringende reden die het haar mogelijk
maakt zelf het initiatief te nemen om
zonder opzegging de arbeidsovereenkomst te beeindigen, maar op zichzelf
geen wijziging uitmaakt van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst en evenmin kan worden beschouwd als een uiting van de wil van de
werkgever voortaan niet langer de arbeidsvoorwaarden of de bepalingen van
de geldende arbeidsovereenkomst in
acht te nemen, zodat dit louter eenmalig
feit niet op zichzelf tot gevolg kan hebben dat de arbeidsovereenkomst verbroken is; het arrest, door erop te wijzen
dat op 11 april 1980 verweerster met geweld ertoe gedwongen werd het typen
van een brief over te doen en op het
kantoor te blijven tot 17 uur, en door louter op grand van deze overweging te beslissen dat de werkgever op dat ogenblik
de arbeidsovereenkomst heeft verbroken,
artikel 32 van de wet van 3 juli 1978
schendt, dat bepaalt in welke gevallen de
wederzijdse verplichtingen voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst een einde
nemen, evenals de artikelen 35 en 39 van
dezelfde wet, die bepalen, respectievelijk,
de formaliteiten die moeten worden vervuld bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden,
en de gevallen waarin een opzeggingsvergoeding verschuldigd is :

Overwegende dat het middel het
arrest aileen aanvecht in zoverre eiseres wordt veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding
aan verweerster en in zoverre de tegenvordering van eiseres niet gegrond wordt verklaard;

Overwegende dat de tekortkoming
van een partij, zelfs aan haar essentiele verplichtingen, op zichzelf de
arbeidsovereenkomst niet beeindigt;
dat de tekortkoming van een partij
aan haar verplichtingen wel een
aanwijzing of een bewijs kan zijn
van de wil van die partij om de
overeenkomst eenzijdig te wijzigen
en aldus te beeindigen, indien het
om een belangrijke wijziging van
een essentieel bestanddeel gaat;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster op 11 april
1980 door de zaakvoerder van eiseres, met aanwending van geweld, ertoe gedwongen werd een brief te
hertypen en op het kantoor te blijven tot 17 uur; dat het die feiten als
« een essentiele en opzettelijke wijziging van de normale arbeidsvoorwaarden » van verweerster beschouwt;
Overwegende dat deze feiten, die
mogelijk als een ernstige tekortkoming van eiseres aan haar verplichtingen ten aanzien van verweerster
kunnen worden aangezien, op zichzelf geen wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst uitmaken en niet doen
blijken van de zekere wil van eiseres om de arbeidsovereenkomst te
beeindigen;
Dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat eiseres eenzijdig de
arbeidsovereenkomst heeft beeindigd;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch aileen in zoverre het eiseres veroordeelt tot betaling van een opzeggingsvergoeding
aan verweerster, de tegenvordering
van eiseres ongegrond verklaart en
uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van het thans gewezen arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
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de feitenrechter over; verwijst de al- · « de onontvankelijkheid van het hoger
dus beperkte zaak naar het Arbeids- beroep opwerpt vermits na de betekening van het vonnis op 24 mei 1982 en
hof te Antwerpen.
het ingestelde hoger beroep op 1 juni
26 maart 1984 - 3' kamer - Voorzit- 1982, {eiseres) op 1 september 1982 is
overgegaan tot de volledige vereffening
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk- van de vordering; dat, ten aanzien van
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, het argument van (verweerster) dat door
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De de betaling van de vergoedingen (eiseres) zou berust hebben in het vonnis, (eiBruyn.
seres) opwerpt dat de betalingen die zij
gedaan heeft, geen berusting of afstand
betekenden doch een verplichting over te
gaan tot de uitbetaling van de vergoedingen, nadat {verweerster) tot betekening
van het vonnis was overgegaan; dat de
stelling van {eiseres) niet kan worden geNr. 426
volgd, vermits uit de betalingen die (eiseres) op 1 september 1982 gedaan heeft,
duidelijk blijkt dat zij berust heeft in het
vonnis en tot de uitvoering ervan is over3' KAMER - 26 maart 1984
gegaan, zelfs indien zij daartoe niet verplicht was na het door haar ingestelde
BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN - hoger beroep; dat berusten in een beslisSPONTANE UITVOERING VAN EEN RECHTER- sing de afstand is van de rechtsmiddelen
die een partij tegen alle of sommige punLIJKE BESLISING.
ten van die beslissing kan aanwenden of
In burgerlijke zaken impliceert de spon- reeds heeft angewend (artikel 1044, eertane uitvoering van een rechterlijke ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek);
beslissing door de veroordeelde partij dat, wanneer die berusting niet uitdrukniet noodzakelijk dat zij daarin berust; kelijk is geschled, de stilzwijgende beuit de gegevens van de zaak moet met rusting alleen kan worden afgeleid uit
zekerheid blijken dat de partij met de bepaalde en met elkaar overeenstembeslissing instemt (1) (Art. 1045 mende akten of feiten waaruit blijkt dat
de partij het vaste voornemen heeft haar
Ger.W.)
instemming te betuigen met de beslissing (artikel 1045, derde lid, van het Ge(ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND rechtelijk Wetboek); dat de beslissing
van (eiseres) om, na het instellen van
N.V. T. GOETHALS)
het hoger hoger beroep, toch onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud
ARREST
over te gaan tot de uivoering van het
vonnis waartegen zij tevoren hoger be(A.R. nr. 4268)
roep heeft ingesteld, duidelijk aanwijst
dat (eiseres) in het vonnis wilde berusHET HOF; - Gelet 0 P het bestre- ten; dat dienvolgens het hoger beroep ter
den arrest, op 26 mei 1983 gewezen zake iedere verdere grond mist en zandoor het Arbeidshof te Gent;
der voorwerp is zodat het niet ontvankelijk is >>,
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 824, 1045 van het
terwijl, ee1·ste onderdeel, het feit dat
Gerechtelijk Wetboek en 67 van de Ar- eiseres, na betekening van het vonnis op
beidsongevallenwet van 10 april 1971 en 24 mei 1982 en het ingestelde hoger hevan het algemeen rechtsbeginsel volgens roep op 1 juni 1982, op 1 september 1982
hetwelk afstand strikt moet worden uit- overgegaan is tot vereffening van de volgelegd,
ledige vordering, niet inhoudt dat eiseres
doordat het arrest het door eiseres op stilzwijgende wijze met het vonnis
ingestelde hoger beroep niet ontvanke- zou hebben ingestemd en afstand van
lijk verklaart op grond : dat verweerster het hoger beroep zou hebben gedaan; het
vonnis van 26 maart 1982, dat door verweerster betekend was geworden, im(1) Cass., 24 nov. 1983, A.R. nr. 6926 mers uitvoerbaar was bij voorraad; eise(A.C., 1983-84, nr. 169).
res aan deze betaling van de vordering
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betaling, die ook door uitvoering van de
wettelijke verplichtingen inzake arbeidsongevallenverzekering, alsmede door
2• KAMER - 27 maart 1984
voorkoming van gedwongen uitvoering
en van gerechtskosten, kan ingegeven
zijn, in de kwestieuze omstandigheden 1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZAniet de zekere en ondubbelzinnige aanKEN RECHTVAARDIGINGSGROND - ONvaarding van het vonnis en de afstand
OVERKOMELIJKE DWALING BESLUITEN
van het hoger beroep inhoudt (schending
DOOR DE RECHTER AFGELEID UIT DE DOOR
van de artikelen 824, 1045 van het GeHEM GEDANE VASTSTELLINGEN- TOEZICHT
rechtelijk Wetboek en 67 van de wet van
VAN HET HOF.
10 april 1971);
2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND
tweede onderdeel, elke verzaking
ONOVERKOMELIJKE DWALING - VASTstrikt en eng moet worden uitgelegd; het
STELLINGEN DOOR DE FEITENRECHTER
arrest, door uit de betaling van de verdeTOEZICHT VAN HET HOF.
ring, ondanks de betekening van het beroepen vonnis en het ingestelde beroep,
af te leiden dat eiseres het ingestelde ho- 3° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND
- ONOVERKOMELIJKE DWALING- BEGRIP.
ger beroep zou hebben verzaakt, het algemeen rechtsbeginsel dat afstand strikt
moet worden uitgelegd, misker.t :
4° RAAD VAN STATE - BOUWVERGUNNING NIETIG VERKLAARD -

GEVOLGEN.

Overwegende dat de tenuitvoerlegging, door de veroordeelde partij, 5° STEDEBOUW - BOUWVERGUNNING NIETIG VERKLAARD DOOR DE RAAD VAN STATE
van een uitvoerbaar vonnis niet
- GEVOLGEN.
noodzakelijk insluit dat die partij in
dit vonnis berust;
1' en 2' Het Hoi van Cassatie gaat na of

Dat het arrest derhalve uit die enkele tenuitvoerlegging niet kon afleiden dat eiseres het vaste voornemen had haar instemming met het
vonnis te betuigen;
Dat het middel gegrond is;

uit de feiten en omstandigheden die de
feitenrechter op onaantastbare wijze
heeft vastgesteld, naar recht een rechtvaardigingsgrond kan worden afgeleid
(1).

3" ·De rechter kan, volgens de omstandigheden, een dwaling als onoverkomelijk
beschouwen, op voorwaarde dat uit die
omstandigheden valt af te Jeiden dat
de beklaagde heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig mens zou
hebben gedaan (2).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit 4' en 5' Het arrest waarbij de Raad van
State een bouwvergunning onwettig
arrest melding zal worden gemaakt
verklaart, heeft tot gevolg dat die
op de kant van het vernietigde arbouwvergunning met terugwerkende
rest; gelet op artikel 68 van de Arkracht nietig is erga omnes (3); ook al
beidsongevallenwet, veroordeelt eiis het gebouw tot stand gekomen ten
seres in de kosten; verwijst de zaak
gevolge van een onoverkomelijke dwanaar het Arbeidshof te Brussel.
ling, toch mag degene die weet dat
zijn bouwvergunning door de Raad
26 maart 1984- a• kamer- V o o r z i t - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - ter : de h. Chatel, eerste voorzitter (1) Cass., 12 sept. 1979 (A.C., 1978-79, 39).
Verslaggever : de h. Poupart - GelijkluiZie Cass., 17 mei 1978 (A.C., 1978, 1096).
(2)
dende conclusie van dde h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houte(3) Zie het arrest waarvan sprake is in voetkier.
noot 2.
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van State nietig is verklaard, niet ver- debouw en de Ruimtelijke Ordening die
der bouwen of het gebouw in stand vergunning niet schorst, kan aangenohouden (4).
men worden, bij gebrek aan tegenbewijs,
dat de vergunninghouder in de overtuiging was dat zijn bouwvergunning niet
strijdig was met het bijzonder plan van
(COLAERT J., COLAERT H. T. COULTER; VELGHE, aanleg en zodoende door de op dit punt
COLAERT A.-M. T. COULIER)
normaal bevoegde persoon in een onoverkomelijke dwaling werd gebracht;
dat weliswaar, wat het college en de geARREST
machtigde ambtenaar niet strijdig met
het bijzonder plan van aanleg bevonden,
(A.R. nr. 7397)
door de Raad van State daarmee wel
strijdig bevonden werd; dat het feit dat
HET HOF; - Gelet op het bestre- de eisers, oorspronkelijk burgerlijke parden arrest, op 8 april 1982 door het tijen, ageerden voor de Raad van State,
Hof van Beroep te Gent gewezen;
niet bewijst dat verweerder, oorspronkeOverwegende
dat
verweerder lijk beklaagde, niet overtuigd zou zijn
werd vervolgd ter zake van, met geweest dat zijn ingediende en goedgekeurde bouwplannen conform waren aan
overtreding van de artikelen 44 en de bepalingen van het bijzonder plan
64 van de wet van 29 maart 1962 van aanleg en hiervan niet overtuigd zou
houdende organisatie van de ruimte- zijn gebleven, zulks op grond van de
lijke ordening en van de stedebouw, dwaling waarin de houding van het collevervangen bij de wet van 22 decem- ge van de gemachtigde ambtenaar hem
ber 1970, a) bouwwerken te hebben gebracht hebben; dat wie in een dergeuitgevoerd en in stand gehouden, lijke dwaling en overtuigd van zijn goed
die strijdig zijn met de bepalingen recht bouwwerken opricht onder dekking
van regelmatig afgeleverde en door het
van een bijzonder plan van aanleg, · Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke
en b) gebouwd te hebben zonder Ord.ening -goedgel{eurde- vergunningen;
bouwvergunning; dat het arrest ver- definitief het recht op bouw en in
weerder van die telastleggingen vrij- stand houden dezer werken heeft verspreekt op grond van onoverwinne- worven, en dit recht hem niet retroactief
lijke dwaling en het hof van beroep kan ontzegd worden door een adminisonbevoegd verklaart om kennis te tratieve beslissing (sic), die valt nadat de
nemen van de civielrechtelijke vor- werken zijn voltooid en die genomen
deringen van de eisers;
werd op grond van een andere zienswijze omtrent zekere bepalingen van het
Over het middel, afgeleid uit de schen- bijzonder plan van aanleg dan deze van
ding van de artikelen 64 van de wet van degenen die de vergunning afleverden
29 maart 1962 houdende organisatie van en goedkeurden; dat overigens ter zake
de ruimtelijke ordening en van de stede- het bewijs niet voorligt dat verweerder,
bouw, 71 van het Strafwetboek en 97 van oorspronkelijk beklaagde, na kennis te
de Grondwet,
hebben genomen van het arrest van de
doordat het hof van beroep verweer- Raad van State van 5 mei 1976, nog onder, oorspronkelijk beklaagde, vrij- dergrondse garages zou gebouwd hebben
spreekt van de overtredingen van de ar- of aan die ondergrondse garages zou getikelen 1, 44, 64, 65 en 69 van de wet van werkt hebben, die strijdig waren met het
29 maart 1962, en zich derhalve onbe- bijzonder plan van aanleg of met de
voegd verklaart om van de burgerlijke tweede hem verleende verguning,
rechtsvorderingen, ingesteld door de eiterwijl, eerste onderdeel, de eisers in
sers, kennis te nemen, op grond dat wan-.
neer, zoals in casu, een persoon een re- hun conclusies inriepen dat verweerder
gelmatige vergunning bekomt vanwege zich niet kon beroepen op een onoverhet college van burgemeester en schepe- winnelijke dwaling in zijnen hoofde, op
nen, zonder dat het bewijs voorligt van grond dat hij van meet a£, en minstens
enige opmerking, en de gemachtigde vanaf de intrekking (lees : vernietiging)
ambtenaar van het Bestuur van de Ste- van de eerste bouwvergunning, zeer
goed geweten had welke onregelmatigheden begaan werden ten opzichte van de
{4) Zie Cass., 8 sept. 1982, A.R. nr. 2221 bepalingen van het bijzonder plan van
(A.C., 1982-83, nr. 20).
aanleg, en alles in het werk gesteld had
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om die onregelmatigheden toch door te
voeren; dat hij beroepshalve vertrouwd
was met de voorschriften inzake stedebouw, plannen van aanleg, enz.; dat hij
door de administratieve diensten van de
gemeente zeer vlug en volledig werd
ingelicht omtrent de bezwaren die door
onder meer de gouverneur van WestVlaanderen en eerste eiseres tegen zijn
bouwplan werden geopperd, zodat het arrest, door niet te antwoorden op het middel gesteund op de kennis door verweerder van de onregelmatigheden waaraan
de bouwvergunningen !eden, of minstens, van de bezwaren die daartegen
waren ingeroepen, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

tweede onderdeel, een dwaling wegens
bepaalde omstandigheden slechts als onoverkomelijk en als een grond van rechtvaardiging in de zin van artikel 71 van
de Strafwet kan worden beschouwd,
wanneer uit bedoelde omstandigheden is
af te leiden dat de beklaagde heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou gedaan hebben; het bewust nemen van een risico, door het
stellen van handelingen die kunnen leiden tot strafbaarheid, onverenigbaar is
met het bestaan van een onoverkomelijke dwaling in hoofde van degene die
de handelingen stelt; de houder van een
bouwvergunning die werken uitvoert, alhoewel de aan hem afgeleverde vergunning het voorwerp uitmaakt van een annulatieberoep bij de Raad van State, een
risico van strafbaarheid op zich neemt,
en zich niet kan beroepen op een onoverkomelijke dwaling die een rechtvaardigingsgrond in de zin van artikel 71 van
het Strafwetboek zou uitmaken, zodat
het arrest, dat beslist dat verweerder
zich kan beroepen op een onoverwinnelijke dwaling, hoewel het vaststelt dat
telkens een annulatieberoep tegen de
aan verweerder afgeleverde bouwvergunningen was ingesteld, schending inhoudt
van artikel 71 van het Strafwetboek:

den ervan, met miskenning van onder
meer titel II van genoemde wet, een misdrijf uitmaakt; de vergumiinghouder,
vanaf het ogenblik dat de Raad van State de vergunning heeft vernietigd, zich
niet meer kan beroepen op enige onoverwinnelijke dwaling omtrent de wettigheid van de vergunning, zodat het arrest,
door te beslissen dat degene die, in dwaling gebracht door de houding van het
college van burgemeester en schepenen
en de gemachtigde ambtenaar van het
Bestuur van de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening, en overtuigd van zijn
goed recht, bouwwerken opricht onder
dekking van regelmatig afgeleverde en
door het Bestuur van de Stedebouw en
de Ruimtelijke Ordening goedgekeurde
vergunningen, definitief het recht op
bouw en in stand houden dezer werken
heeft verworven, en dit recht hem niet
retroactief kan ontzegd worden door een
administratieve beslissing (lees : een arrest van de Raad van State), schending
inhoudt van artikel 64 van de wet van
29 maart 1962 krachtens hetwelk het oprichten of in stand houden van een werk,
onder dekking van een vernietigde bouwvergunning, een misdrijf uitmaakt; het
arrest in elk geval, na vastgesteld te hebben dat de bouwvergunning door de
Raad van State vernietigd was, niet
meer zonder miskenning van artikel 71
van de Strafwet, kon beslissen dat er in
hoofde van de vergunninghouder een onoverwinnelijke dwaling bestond die een
rechtvaardigingsgrond in de zin van bedoeld artikel 71 uitmaakte;

vierde onderdeel, artikel 64 van de wet
van 29 maart 1962 niet aileen het oprichten, maar ook het in stand houden van
een werk, onder dekking van een vernietigde bouwvergunning, strafbaar stelt;
verweerder, oorspronkelijk beklaagde, in
casu vervolgd werd wegens het uitvoeren
en in stand houden van werken, in strijd
met de bepalingen inzake ruimtelijke ordening en stedebouw, zodat het arrest, in
de mate dat het de vrijspraak van verweerder steunt op het loutere feit dat
derde onderdeel, de vernietiging van· niet bewezen zou zijn dat hij, na kennis
een bouwvergunning door de Raad van te hebben genomen van het arrest van
State tot gevolg heeft dat de bouwver- de Raad van State van 5 mei 1976, nog
gunning geacht wordt nooit bestaan te ondergrondse garages zou gebouwd hebhebben; het oprichten of in stand houden ben of aan die ondergrondse garages zou
van de werken, onder dekking van een gewerkt hebben, die strijdig waren met
door de Raad van State vernietigde de beperkingen van het bijzonder plan
bouwvergunning, derhalve strafbaar is van aanleg of van de tweede hem verop grond van artikel 64 van de wet van leende vergunning, zonder zich uit te
29 maart 1962, volgens hetwelk het uit-1 spreken over het in stand houden van
voeren van werken of het in stand hou- bedoelde werken, niet wettelijk verant-
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979 woord is (schending van artikel 64 van de Raad van State dat het bewijs
de wet van 29 maart 1962) :
ligt dat de beklaagde niet overtuigd
Wat het eerste onderdeel betreft : zou zijn geweest dat zijn ingediende
en goedgekeurde bouwplannen conOverwegende dat de eisers conclu- form waren aan de bepalingen van
deerden zoals in het onderdeel is het bijzonder plan van aanleg en
weergegeven, ten betoge dat ver- hiervan niet overtuigd zou zijn geweerder geen onoverwinnelijke dwa- bleven en dit op grond van de dwaling kan inroepen;
ling waarin de houding van het colOverwegende dat het arrest onder lege (van burgemeester en schepemeer releveert : << Wanneer, zoals in nen) en van de gemachtigde ambtecasu, beklaagde een regelmatige naar hem gebracht hebben ... »;
vergunning bekomt vanwege het colOverwegende dat de appelrechters
lege (van burgemeester en schepe- met die consideransen het verweer
nen) zonder dat het bewijs voorligt van de eisers, gesteund « op de kenvan enige opmerking en de gemach- nis door verweerder van de onregeltigde ambtenaar die vergunning niet matigheden waaraan de bouwverschorst, kan aangenomen worden, gunningen leden, of minstens van
bij gebrek aan tegenbewijs, dat be- de bezwaren die daarentegen waren
klaagde in de overtuiging was dat ingeroepen », verwerpen en hun
zijn bouwvergunning niet strijdig conclusie beantwoorden;
was met het bijzonder plan van aanDat het onderdeel feitelijke grandleg en zodoende door de op het stuk
normaal bevoegde persoon in een slag mist;
onoverkomelijke dwaling werd geWat het tweede, derde en vierde
bracht. Beklaagde, alhoewel aanneonderdeel
betreft :
mer van beroep, is geen jurist noch
Overwegende dat de feitenrechter
expert in administratieve tekstexegese. Wijl blijkbaar het college (van op onaantastbare wijze beoordeelt
burgemeester en schepenen) niets of de feiten en omstandigheden
strijdigs heeft bevonden in de bouw- waarvan hij het bestaan constateert,
aanvragen, schrijft het bestuur van onoverwinnelijke dwaling opleveren,
de stedebouw aan de procureur des mits hij daaruit in rechte het beKonings te Veurne ... dat de bouw- staan van die rechtvaardigingsgrond
vergunningen van 21 mei 1974 en kan afleiden, meer bepaald dat de
21 mei 1976 niet werden geschorst, beklaagde heeft gehandeld zoals iewat de eerste betreft : " wellicht der redelijk en voorzichtig persoon
werden geen tegenstrijdigheden met zou hebben gehandeld;
het bijzonder plan van aanleg vastOverwegende dat het arrest de begesteld " en wat de tweede betreft : slissing dat verweerder terecht on" omdat het ontwerp conform bevon- overwinnelijke dwaling inroept, laat
den werd met de aldaar geldende steunen op de hoger aangehaalde
stedebouwkundige
voorschriften ". redenen en op de consideransen :
Nochtans wat het college (van bur- « naar (het) oordeel van het hof (van
gemeester en schepenen) en de ge- beroep) dient aangenomen dat wie
machtigde ambtenaar niet strijdig in dergelijke dwaling en overtuigd
bevonden, werd wel strijdig bevon- van zijn goed recht bouwwerken opden met het bijzonder plan van aan- richt onder dekking van regelmatig
leg door de Raad van State doordat afgeleverde en door stedebouw goedhet college (van burgemeester en gekeurde vergunningen, definitief
schepenen) en de gemachtigde amb- het recht op bouw en in stand houtenaar een andere betekenis aan den dezer werken heeft verworven
sommige bepalingen van hct bijzon- en dit recht hem niet retroactief kan
der plan van aanleg gaven (... ). Het onzegd worden door een administrais niet ter zake in het feit dat de tieve beslising die valt nadat de werburgerlijke partijen ageerden voor ken zijn voltooid en die genomen
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werd op grond van een andere
zienswijze dan deze van degene die
de vergunning afleverden en goedkeurden omtrent zekere bepalingen
van het bijzonder plan van aanleg.
Overigens ligt ter zake het bewijs
niet voor dat beklaagde (verweerder), na kennis te hebben genomen
van het arrest van de Raad van State van 5 mei 1976, nog ondergrondse
garages zou gebouwd hebben of aan
die ondergrondse garages zou gewerkt hebben, die strijdig waren
met de bepalingen van het bijzonder
plan van aanleg of van de tweede
hem verleende vergunning »;
Overwegende dat de vernietiging
van een bouwvergunning door de
Raad van State tot gevolg heeft dat
die onwettig bevonden bouwvergunning met terugwerkende kracht nietig is erga omnes, zodat het opgetrokken of in opbouw zijnde gebouw
moet geacht worden zonder vergunning te zijn tot stand gekomen;
Overwegende dat het oprichten en
in stand houden van bouwwerken in
strijd met de bepalingen van een
bijzonder plan van aanleg - doch
onder de dekking van een door het
college van burgemeester en schepenen uitgereikte bouwvergunning die
niet geschorst werd door de gemachtigde ambtenaar van stedebouw en
vooraleer de beklaagde kennis heeft
gekregen van de beslissing van de
Raad van State waardoor die bouwvergunning nietig wordt verklaard
- weliswaar kan gerechtvaardigd
zijn door onoverwinnelijke dwaling;
dat zulks evenwel niet inhoudt dat
de beklaagde daardoor een definitief
recht heeft verworven om - nadat
hij kennis heeft gekregen van de beslissing van de Raad van State
waardoor de bouwvergunning nietig
is verklaard en dat derhalve aan de
dwaling een einde is gesteld - verder te bouwen of het gebouw dat geacht moet worden zonder vergunning te zijn opgetrokken, in stand te
houden;
Overwegende dat het arrest uit de
feiten en omstandigheden die het
constateert met betrekking tot het

oprichten van het gebouw, heeft
kunnen afleiden dat verweerder in
dat opzicht als een redelijk en voorzichtig persoon heeft gehandeld en
derhalve in een onoverwinnelijke
dwaling verkeerde; dat het zodoende
de beslissing waarbij verweerder
wordt vrijgesproken van de telastleggingen bouwen zonder vergunning en bouwwerken te hebben uitgevoerd die strijdig zijn met de
bepalingen van het bijzonder plan
van aanleg, naar recht verantwoordt;
Overwegende echter dat het arrest, met diezelfde redengeving en
meer in het bijzonder met de consi. derans << het bewijs (ligt) niet voor
dat (verweerder), na kennis te hebben genomen van het arrest van de
Raad van State van 5 mei 1976, nog
ondergrondse garages zou gebouwd
hebben of aan die ondergrondse garages zou gewerkt hebben, die strijdig waren met de beperkingen van
het bijzonder plan van aanleg of
van de tweede hem verleende vergunning », de beslissing waarbij verweerder wordt vrijgesproken van de
telastlegging het opgerichte gebouw
te hebben in stand gehouden nadat
hij kennis heeft gekregen van het
arrest van de Raad van State waardoor de bouwvergunning nietig werd
verklaard, niet naar recht verantwoordt;
Dat de onderdelen in zoverre gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zoverre het beslist dat niet bewezen is
dat verweerder, met overtreding van
artikel 64 van de wet van 29 maart
1962, bouwwerken in stand heeft gehouden die strijdig zijn met het bijzonder plan van aanleg, het hof van
beroep onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de desbetreffende
vorderingen van de eisers en hen
veroordeelt in kosten; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; be-
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OPZET- AANVANG VAN DE VERJARINGSTERveelt dat van dit arrest melding zal
MIJN LAATST GEPLEEGDE STRAFBAAR
worden gemaakt op de kant van het
FElT - VEREISTE.
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat
de kosten van de betekeningen van
de voorzieningen aan verweerder op 5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- MIDDEL WAARIN HET
5 juli 1982 en van de betekeningen
AANVANGSPUNT VAN DE VERJARING VAN DE
van de voorzieningen aan het openSTRAFVORDERING WORDT BETWIST - STRAFbaar ministerie op 11 mei 1982 ten
VORDERING, MEDE GELET OP DE DOOR HET
laste van J ohan Colaert en Herwig· HOF NAGEGANE STUITING VAN DE VERJAColaert en ten laste van Paula
RING, NIET VERJAARD V66R DE DOOR DE
RECHTER VASTGESTELDE DATUM VAN DE
Velghe en Anne-Marie Colaert, ieder
FElTEN - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK BIJ
wat hen betreft; veroordeelt verGEBREK AAN BELANG.
weerder in de helft van de overige
kosten, Johan Colaert en Herwig
Colaert samen in een vierde en 6° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERiNG - EEN ENKELE STRAF
Velghe Paula en Anne-Marie Colaert
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE
samen in een vierde van diezelfde
FElTEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
kosten; verwijst de aldus beperkte
HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN zaak naar het Hof van Beroep te
STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR
Antwerpen.
EEN ANDER MISDRIJF - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

27 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter ·
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge- 7° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
JijkJuidende conc]usie van de h. De- STRAFVORDERING - HOGER BEROEP TEN
clercq, advocaat-generaal - Advocaat
DELE GEGROND - VEROORDELING IN ALLE
mrs. De Gryse en van Heeke.
NOG VERSCHULDIGDE KOSTEN - WETTIGE
VEROORDELING.

8° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VEROORDELING - VERWEER
VAN DE BEKLAAGDE NIET BEANTWOORD BESLISSING NIET MET REDENEN OMKLEED.

Nr. 428

1° en 2o De feitenrechter beoordeelt op
onaantastbare wijze of verschillende
feiten, wegens eenheid van de opzet,
een enkel strafbaar feit opleveren (1).
1° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
3° De regel volgens welke, wanneer verSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - EEN
schillende misdlijven de uitvoering
ENKELE OPZET - ONAANTASTBARE BEOORzijn van een enkele opzet, en zodoende
DELING IN FEITE.
slechts een misdrijf vormen, de verjaring van de strafvordering t.a. v. de gezamenlijke feiten slechts begint te ]o2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
pen vanaf het Jaatste feit, is maar
EEN ENKELE OPZET - ONAANTASTBARE BE·
toepasselijk als het laatste niet verOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
jaarde feit bewezen is verklaard (2).
2'

KAMER -

27 maart 1984

3° VERJARING -

STRAFZAKEN VER·
SCHILLENDE MISDRIJVEN DIE DE U!TVOERING ZIJN VAN EEN ENKELE OPZET - AANVANGSPUNT VAN DE VERJARINGSTERMIJN
VANAF HET LAATSTE STRAFBAAR FElT VEREISTEN.

4° VERJARING -

STRAFZAKEN -

STRAF-

VORDERING - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN
DIE DE UITVOERING ZIJN VAN EEN ENKELE

4° Wanneer de rechter beslist dat de ten

Jaste van de beklaagde bewezen verklaarde feiten de uitvoering zijn van
een enkele opzet en slechts een enkel
(1) Cass., 8 april 1981,
1980 81
457
- • nr.
)·
(2) Cass., 23 dec. 1980,
(A.C., 1980-81, nr. 248).

A.R.

nr.

1400

A.R.,

nr.

6238

(A.C.,
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feit vormen, begint de verja.ring van de strafvordering slechts te
./open vanaf het laatste feit, op voorwaarde evenwel dat, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, ieder vroeger gepleegd strafbaar feit
.niet van het daaropvolgende feit gescheiden is door een langere termijn
dan de verjaringstermijn (3). (Artt. 21
en 25 wet van 17 april 1878.)

geven op een regelmatig door hem bij
conclusie voorgedragen verweer (7) .
(Art. 97 Gw.)

5° Niet ontvankelijk, wegens·gebrek aan

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 september 1982
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

;~trafbaar

belang, is het middel waarin het aanvangspunt van de verjaringstermijn
van de strafvordering wordt betwist,
als uit de door de rechter vastgestelde
datum van de feiten en de door het
Hoi nagegane stuiting van de verjaring, valt af te leiden dat de verjaring
niet was ingegaan op het tijdstip dat
de rechter zijn beslissing heeft gewezen.
6° Wanneer wegens verschillende mis-

drijven een enkele straf is uitgespl'Oken, is niet ontvankelijk, bij gebrek
aan belang, de voorziening tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, gegrond op een middel dat enkel betrekking heeft op een van die
misdrijven, als de uitgesproken straf
naar recht is verantwoord door een ander misdrijf(4). (Artt. 411 en 414 Sv.)
7° De appelrechter die de telastlegging

bewezen verklaart, kan de beklaagde,
eiser in hager beroep, veroordelen in
aile verschuldigde kosten op de straf-·
vordering, oak al verandert hij, ten
voordele van de beklaagde, sommige
punten van de door de eerste rechter
uitgesproken veroordeling (5); die beslissing houdt in dat de misdrijven
waaraan hij schuldig is verklaard aile
kosten
hebben
veroorzaakt
(6).
(Artt. 194 en 211 Sv.; art. 3, tweede lid,
wet van 1 juni 1849.)
8° Niet met redenen omkleed is de be-

slissing waarbij de beklaagde op de
strafvordering wordt veroordeeld, zonder dat daarin een antwoord wordt ge.(3} Cass., 28 april 1981,
(A.C., 1980-81, nr. 487).

A.R.

nr.

6168

(4} Cass., 14 dec. 1983,
(A.C., 1983-84, nr. 204}.

A.R.

nr.

3213

(5} Cass., 19 april 1977 (A.C., 1977, 859).
(6} Cass., 26 sept. 1939 (Bull. en Pas., 1939, I,
396}.

(PASSCHIJN, DRABBE)
ARREST

(A.R. nr. 7628)

I. Op de voorziening van Roland
Passchijn :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
· Grondwet en 65 van het Strafwetboek,
en luidend als volgt : het arrest stelt zonder enige motivering dat de diverse teTastleggingen-de uiting zijn van een zelfde strafbaar opzet, en dit terwijl eiser in
besluften lief gelden dat er tussen de diverse telastleggingen een meerdaadse
samenloop bestond. De eendaadse samenloop onderstelt dat eenzelfde feit
verschillende misdrijven uitmaakt, minstens dat er een duidelijke intrinsieke
samenhang moet bestaan tussen deze
feiten. Dat er meerdere feiten zijn blijkt
afdoende uit de indeling van de telastleggingen in de rubrieken : valsheid in geschrifte, eenvoudige bankbreuk, bedriegIifke bankbreuk, en inbreuk. op de clie·quewet, zodat de eendaadse samenloop
bijgevolg uitgesloten is. Maar ook de
eventuele intrinsieke samenhang werd
betwist, want hoe kan er een samenhang
bestaan tussen de beweerde chequevervalsing in de akte van 20 december 1974,
waarbij het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd (telastlegging A/1)
en het feit dat de R.M.Z. niet tijdig betaald werd, dat sommige schuldeisers begunstigd werden, dat de verklaring van
staking van betaling niet tijdig werd gedaan (telastlegging B/1 + 2 + 3), feiten
die zich situeren in 1976-1977. De eerste
daad heeft precies tot doe! de vennootschap ruimere mogelijkheden te bieden,
terwijl de tweede daad de ondergang van
de vennootschap beoogt. Tussen deze
, twee daden bestaat er geen zelfde misdadig opzet, want zij hebben een totaal

.

(7) Cass., 19 jan. 1982,
(A.C., 1981-82, nr. 302}.
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tegenstrijdig oogmerk, zodat er evenmin
een intrinsieke samenhang bestaat. De
enige samenhang tussen al de feiten bestaat erin dat eiser op de data van de telastlegging steeds ook afgevaardigde-beheerder van de vennootschap was. Nochtans is de hoedanigheid van de dader
geen element om tot de eendaadse samenloop te besluiten van al de daden die
hij in deze hoedanigheid stelt. Enkel de
feiten zelf zijn determinerend. Het arrest
maakt bijgevolg een verkeerde toepassing van het begrip eendaadse samenloop daar waar het duidelijk om een
mee~daadse samenloop gaat, zodat artikel 65 van het Strafwetboek geschonden
werd. Het arrest antwoordt bijgevolg
niet op deze argumenten van eiser, zodat
het onduidclijk blijft of het hof van beroep van oordeel is dat om te besluiten
tot een eendaadse samenloop het voldoende is dat de diverse feiten gesteld
werden door een persoon in een bepaalde hoedangheid (in casu afgevaardigdebeheerder), of op welke andere gronden
het oordeelt dat deze feiten met een totaal verschillend en zelfs tegenstrijdig
oogmerk toch een intrinsieke samenhang en eenzelfde misdadig opzet kunnen hebben. Nu het bestreden arrest op
dit punt geen antwoord geeft, steunt het
op dubbelzinnige motieven, hetgeen gelijkstaat met de afwezigheid van motieven, zodat het arrest om deze redenen
moet vernietigd worden :
Overwegende dat eiser bij conclusie aanvoerde : Er bestaat duidelijk
een meerdaadse samenloop tussen
de diverse telastleggingen, zodat elke telastlegging, voor wat de verjaring betreft, afzonderlijk moet onderzocht worden;
Overwegende dat het arrest releveert : De feiten die het voorwerp
uitmaken van de telastleggingen A.l
en 2, B.l, 2 en 3, C.l, 2 en 3, en E
zijn, voor zoveel zij zijn bewezen, in
hoofde van de beklaagde Roland
Passchijn te aanzief! a!s je. uitil!.g
"van een zelfde strafbaar opzet, zodat
zij een voortgezet misdrijf uitma-.
ken;
Overwegende dat het arrest, met
die considerans, de niet gemotiveerde bewering van eiser tegenspreekt
en zodoende zijn conclusie beantwoordt;

Overwegende dat,
in zoverre
schending van artikel 65 van het
Strafwetboek wordt aangevoerd, de
feitenrechter op onaantastbare wijze, in feite, oordeelt of ve:scheidene
misdrijven wegens eenhe1d van opzet een enkel strafbaar feit opleveren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 21 tot 25 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, en luidend als volgt :
eerste onderdeel, bij meerdaadse samenloop moet elke telastlegging, voor
wat de verjaring betreft, afzonderlijk onderzocht worden. Bij conclusie, neergelegd op 2 juni 1982, toonde eiser per feit
aan dat de verjaring was ingetreden, of
'minstens dat bij gebrek aan juiste situe··
ring in de tijd niet kon aangetoond wor..
den dat de verjaringstermijn rechtsgeldig gestuit werd. Het arrest heeft de
verjaring van de diverse feiten niet onderzocht, doch enkel dit van feit A/2, en
daarop steunende de verjaringstermijn
van al de feiten rechtsgeldig gestuit verklaard. Het arrest maakt bijgevolg een
verkeerde toepassing van de regels van
verj aring door deze niet onderzocht te
hebben per telastlegging, minstens is het
arrest op dat punt onvoldoende gemotiveerd, zodat het arrest op deze beide
gronden moet vernietigd worden;
tweede onderdeel, de eendaadse samenloop en de twijfel omtrent de situering in de tijd van het feit op 25 augustus 1977, zodat er een verkeerd vertrekpunt is voor de verjaring en dus schending van de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen en bovendien van het
rechtsbeginsel « in dubio pro reo "· Het
arrest heeft als vertrekpunt voor de verjaring van al de telastleggingen het laatste feit genomen, namelijk A/2, dat op
25 augustus 1977 gesitueerd werd. Nochtans had eiser de situering in de tijd be. treffende dit feit bij conclusie betwist,
zodat het arrest deze datum niet als vertrekpunt mocht nemen, zonder te antwoorden op de conclusie van eiser. Nu
' het arrest de datum van 25 augustus
1977 als vertrekpunt voor de verjaring
genomen heeft, moet daaruit besloten
worden dat er zich op deze datum een
strafbaar feit heeft voorgedaan. Nochtans stelde eiser dat hijzelf van het be-
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weerde valse stuk nooit enig gebruik
heeft gemaakt maar ook dat er op 25 augustus · 1977 niemand van dit stuk gebruik heeft gemaakt omdat de Rechtbank van Koophandel te Oostende op
deze datum reeds vonnis heeft geveld,
zodat het gebruik zich noodzakelijkerwijze op een vroeger tijdstip situeert, terwijl noch de dagvaarding noch het strafdossier daaromtrent enige uitleg geven.
Het arrest mist bijgevolg elke motivering
op dit punt en beantwoordt de argumentering van eiser niet, zodat het ingevolge
artikel 97 van de Grondwet moet vernietigd worden. Bij gebrek aan motivering
blijft het onduidelijk of het hof van beroep van oordeel is dat de beweerde feiten, omschreven in A/2, zich inderdaad
voorgedaan hebben op 25 augustus 1977,
dan wel of het van oordeel is dat de loutere bewering van het parket dat het feit
zich op die datum heeft voorgedaan, volstaat om de verjaring vanaf die datum te
laten ingaan. Dat het arrest bijgevolg op
dubbelzinnige motieven steunt, hetgeen
gelijkstaat met de afwezigheid van motieven. Het arrest schendt bovendien het
algemeen rechtsbeginsel « in dubio pro
reo >> door een onzekere en betwiste datum als vertrekpunt voor de verjaring te
nemen, zodat ook op deze gronden het
arrest moet vernietigd worden;

derde onderdeel, een feit waarvoor de
vrijspraak volgt kan niet in aanmerking
genomen worden voor de verjaring; er is
dus schending van de in het middel aangehaalde wetsbeplingen en bovendien
van artikel 191 van het Wetboek vim
Strafvordering. Het arrest duidt het feit
A/2 aan als vertrekpunt voor de verjaring van de strafvordering, terwijl hetzelfde arrest dit feit A/2 in hoofde van
eiser (niet) bewezen verklaart en hem
uit dien hoofde ontslaat van aile rechtsvervolgingen. Nu het arrest het feit
waarvoor de vrijspraak bekomen werd,
terzelfder tijd aanhaalt om te stellen dat
dit feit met de andere feiten een zelfde ·
:strafbaar opzet vormt en bijgevolg een
voortgezet misdrijf uitmaakt, schendt het
arrest artikel 91 van het Wetboek van
Strafvordering volgens hetwelk bij vrijspraak voor een feit, de rechtbank het
onderzoek betreffende dit feit vernietigt,
alsook de dagvaarding en alles wat erop .
gevolgd is, zodat op hct onderzoek betreffende dit feit niet meer kan gesteund
worden om de verjaring van de andere
feiten te stuiten. Door dit toch te doen
steunt het arrest op dubbelzinnige en
zelfs tegenstrijdige motieven, hetgeen
gelijkstaat met de afwezigheid van mo-

tieven, zodat het arrest ook om deze reden moet vernietigd worden :

Overwegende dat, nu het arrest
eiser vrijspreekt van de telastleggingen A.l en 2, C.l en 34, en E, de data waarop die feiten gesitueerd werden - en meer bepaald de datum
van 25 augustus 1977 met betrekking tot de telastlegging A.2 - niet
·meer in aanmerking kunnen worden
genomen om het vertrekpunt van de
verjaring van de strafvordering te
bepalen;
Overwegende evenwel dat de vrijspraak van die telastleggingen niet
wegneemt dat, naar het oordeel van
de appelrechters, de bewezen verklaarde telastleggingen B.l en 2, en
C.2 een enkel strafbaar feit opleveren, zodat de verjaring van de strafvordering een aanvang neemt vanaf
het laatste van die zonder onderbreking van meer dan drie j aar ertussen gepleegde feiten;
Overwegende dat het arrest constateert - zonder op dit punt te
worden aangevochten - enerzijds,
dat sommige van de feiten die het
voorwerp uitmaken van de telastleggingen B (eenvoudige bankbreuk)
gepleegd werden van april 1976 tot
27 januari 1977 (telastlegging B.1,
ten ondergang leidende middelen te
hebben gebruikt om zich geld te verschaffen) en van 30 september 1976
tot 27 januari 1977 (telastlegging
B.2, begunstiging van schuldeisers
ten nadele van de massa}, en dat de
feiten die het voorwerp uitmaken
van de telastlegging C.2 (bedrieglijke bankbreuk) gepleegd werden
op 3 december 1976, anderzijds dat
de verjaring van de strafvordering
rechtsgeldig gestuit werd op 21 november 1979 door de opdracht van
de onderzoeksrechter tot ondervraging van eiser; dat uit die vaststellingen blijkt dat de verjaring van de
strafvordering, met betrekking tot
de telastleggingen B.l, 2 en 3, en C.2
die het collectief misdrijf opleveren
waaraan eiser schuldig wordt verklaard, gestuit werd binnen de bij
de artikelen 21 en 22 van de vooraf-

-

985 -

gaande titel van het Wetboek van
Strafvordering gestelde termijn;
Dat mitsdien het middel, dat aanvoert dat de datum van 25 augustus
1977 niet mag worden in aanmerking genomen als vertrekpunt van
de verjaring, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 577, 2", van het Wetboek van
Koophandel, 489 van het Strafwetboek
en van het rechtsbeginsel " non bis in
idem », en luidend als volgt : Artikel 577,
2", van het Wetboek van Koophandel
stelt strafbaar de gefailleerde handelaar
die een gedeelte van zijn aktiva heeft
verduisterd of verborgen. Een verduistering van aktiva veronderstelt het definitief doen verdwijnen van dit aktief uit
het patrimonium zonder tegenprestatie.
Het arrest gewaagt in de motivering
nochtans duidelijk van een verkoop van
de kwestieuze goederen, het stelt zelfs
dat deze goederen betaald werden, maar
dat de gelden vervolgens terugbetaald
werden in afkorting van de bestaande en
dus vroegere schuld. Het arrest omschrijft de kwestieuze goederen enerzijds als een betaling in natura, hetgeen
betekent dat het passief van de vennootschap tegenover deze persoon in gelijke
mate verminderde, hetgeen een gelijkwaardige tegenprestatie impliceert, terwijl hetzelfde arrest anderzijds stelt dat
deze gelijkwaardige tegenprestatie toch
een verduistering van aktiva is. Een dergelijke motivering is totaal tegenstrijdig,
zodat het arrest op deze gornden moet
vernietigd worden. Het arrest bevat nog
een tweede tegenstrijdigheid aangaande
dit feit, doordat het dit feit enerzijds
weerhoudt als een eenvoudige bankbreuk (telastlegging B.2, punt 8 - begunstiging van schuldeiser Drabbe door
de levering van 90.800 kg aardappelen
met een tegenwaarde van 860.640 frank
op 3 december 1976), maar anderzijds dit
zelfde feit weerhoudt als een bedrieglijke
bankbreuk (telastlegging C.2, verduistering van 90.800 kg aardappelen op 3 december 1976). Nochtans kan een -zelfde
'feit geen twee verschillende juridische
kwalificaties hebben en kunnen deze beide kwalificaties in geen geval tegelijk
behouden worden, zoniet zou dit feit
tweemaal bestraft kunnen worden, hetgeen strijdig is met het rechtsbeginsel
« non bis in idem >>, zodat ook op deze
gronden het arrest moet vernietigd wor-

den. In zijn conclusie liet eiser ook nog
gelden dat deze betaling in natura helemaal geen misdrijf was, laat staan een
verduistering van aktiva, maar enkel
kon omschreven worden als een betaling
uitgevoerd in de verdachte periode van
het faillissement, zodat daarop, overeenkomstig artikel 445 van het Wetboek van
Koophandel, hoogstens de burgerlijke
sanctie van nietigheid van de betaling
kon toegepast worden. Het arrest heeft
deze motivering niet beantwoord, zodat
het arrest ook op deze gronden moet vernietigd worden :
Overwegende dat het middel enkel betrekking heeft op een van de
feiten vermeld onder de telastlegging B.2 en op de telastlegging C.2;
Dat, nu de tegen eiser uitgesproken enkele straf wettelijk verantwoord blijft door de overige feiten
waaraan eiser schuldig wordt verklaard, het middel, dat niet tot cassatie kan leiden, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 162 en 194 van het Wetboek
van Strafvordering, en luidend als volgt :
het arrest spreekt eiser vrij van de telastleggingen A.1 en 2, C.1 en 3, en E,
met de uitdrukkelijke vermelding « zonder kosten >>. Bij nazicht van de kostenstaten in het strafdossier wordt vastgesteld dat al de kosten in eerste aanleg
omzeggens uitsluitend op de telastleggingen slaan waarvoor eiser uiteindelijk
vrijgesproken werd, zodat het arrest het
· beroepen vonnis op dit punt 1.iet mocht
bevestigen, en eiser derhalve niet mocht
veroordelen tot 3/5 van al de kosten in
· eerste aanleg, zijnde 20.586 frank. Immers deze breuk van 3/5 slaat niet op
het feit dat slechts een gedeelte van de
· telastleggingen weerhouden werd, maar
.wel op het feit dat een tweede en derde
verdachte in eerste aanleg ook elk tot
1/5 van de kosten veroordeeld werden.
Nu het arrest eiser veroordeelt tot de
kosten, veroorzaakt voor het onderzoek
1
van feiten waarvoor hij vrijgesproken
werd, heeft dit arrest de wet geschonden, en meer bepaald de artikelen 162 en
· 194 van het Wetboek van Strafvordering,
a contrario, zodat het arrest op deze
. gronden moet vernietigd worden. Boven. dien bestaat er een tegenstri;jdigheid in
het arrest waar het eiser vrij spreekt van
een ganse reeks feiten " zonder kosten >>,
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maar anderzijds eiser tach veroordeelt
tot al de kosten zoals in eerste aanleg
begroot toen al de feiten als bewezen
weerhouden werden. Oak om deze redenen moet het arrest verbroken worden :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben geconstateerd dat de verschillende telastleggingen wegens
eenheid van opzet slechts een enkel
misdrijf opleveren, eiser vrijspreekt
van sommige van die telastleggingen, hem schuldig verklaart aan de
overige telastleggingen en hem tot
een enkele straf veroordeelt; dat het
arrest voorts, met bevestiging van
het beroepen vonnis, eiser veroordeelt in drie vijfde van de kosten;
Overwegende dat de appelrechters, door te · beslissen dat eiser
wordt vrijgesproken << zonder kosten » van sommige telastleggingen
begrepen in het enig strafbaar feit,
alleen te kennen geven dat hij in zoverre niet in kosten wordt veroordeeld en dat de veroordeling in de
kosten die zij uitspreken, alleen betrekking heeft op de overige bewezen verklaarde telastleggingen;
Dat derhalve de aangevoerde
tegenstrijdigheid niet bestaat;
Overwegende, voor het overige,
dat de rechters op onaantastbare
wijze, in feite, beoordelen in welke
mate de telastleggingen waaraan zij
een beklaagde schuldig verklaren,
de kosten van de strafvordering
hebben veroorzaakt; dat de beslissing waarbij een beklaagde in alle
kosten of in een deel ervan wordt
verwezen, inhoudt dat de rechters
oordelen dat die kosten door de
strafvordering zijn veroorzaakt; dat
ten deze de beslissing, waarbij eiser
wordt verwezen in drie vijfde van
de kosten van eerste aanleg hoewel
hij, op zijn hoger beroep en met wijziging van het beroepen vonnis,
slechts veroordeeld wordt ter zake
van enkele van de telastleggingen
begrepen in het enige strafbaar feit,
inhoudt dat de appelrechters oordelen dat die kosten veroorzaakt zijn
door de strafvordering met betrekking tot die telastleggingen;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van Cornelis
Drabbe :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 21 tot 25 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 191 van het Wetboek van Strafvordering en van het rechtsbeginsel « in dubio pro reo » en luidend als volgt : Het
bestreden arrest stelt : De feiten die het
voorwerp uitmaken van de telastleggingen A.1 en 2; B.1, 2 en 3; C.1, 2 en 3, en
E zijn, voor zoveel zij zijn bewezen, in
hoofde van de beklaagde Passchijn Roland te aanzien als de uiting van een zelfde strafbaar opzet, zodat zij een voortgezet misdrijf uitmaken. De verjaring van
de strafvordering met betrekking tot deze feiten heeft derhalve in zijn hoofde
eerst een aanvang genomen van het laatste der zonder onderbreking van meer
dan drie jaar ertussen gepleegde feiten,
zijnde op 25 augustus 1977 (A.2). Ten
aanzien van de beklaagden Passchijn
'Roland, Lamaire Willy en Drabbe Carnelis is de verjaring van de Strafvordering
tijdig en rechtsgeldig gestuit door de
apostille van de onderzoeksrechter d.d.
21 november 1979 houdende de opdracht
van verhoor van de beklaagde Passchijn,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest aldus de verjaring van de diverse feiten in
hoofde van beklaagde Passchijn niet
heeft onderzocht en zelfs voor eiser zich
beperkt tot een touter constateren van
de verjaring van de strafvordering is gestuit door de apostille die een verhoor
betrof van een andere beklaagde, met
name Passchijn, zodat het niet antwoordt op het door eiser in zijn regelmatig voor het hof van beroep genomen
conclusie ingeroepen middel inzake de
samenloop en inzake de samenhang
waarin onder meer wordt gesteld dat,
daar de betichting lastens €iser enkel
verband houdt met de betichting van bedrieglijke bankbreuk in hoofde van Passchijn Roland, zo:1der het begrip "samenhang " tE> sche,riden, niet kan gezegd
worden of implldet aanvaard dat deze
samenhang aanwezig was met de betichting lastens Passchijn en/of Lamaire on-
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987 schijn in drie vierde van de kosten
en laat de overige kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

der A.2, en meer bepaald waar deze feiten gepleegd zouden zijn tussen 8.2.1977
en 25.8.1977 en dat het feit een valse akte te gebruiken na een faillissementsvonnis niet door de vereiste intrinsieke samenhang verbonden kan zijn met een
beweerde handeling van mededaderschap of medeplichtigheid aan de bedriegelijke bankbreuk, handeling van v66r
het faillissementsvonnis, en het arrest
derhalve niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet) noch wettelijk verantwoord, daar
het schending inhoudt van de artikelen 21 tot 25 van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering, inzake de verj aring;

27 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. D'Haenens- GeJijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Dierk Verbiest, Gent.

'Nr. 429

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser bij conclu2' KAMER - 27 maart 1984
sie het in het onderdeel aangehaalde verweer voerde; dat hij daaruit
de gevolgtrekking afleidde dat een
daad van stuiting van de verjaring 1° BETEKENING VAN EXPLOTEN
STRAFZAKEN - ZATERDAG, ZONDAG OF EEN
ten aanzien van Roland Passchijn
WETTELIJKE FEESTDAG - BETEKENINGSVERgeen stuiting van de verjaring te zijBOD NIET TOEPASSELIJK IN STRAFZAKEN.
nen opzichte tot gevolg kan hebben;
Overwegende dat het arrest met
de considerans << ... Ten aanzien varr 2° DAGVAARDING - STRAFZAKEN - BEde beklaagde Passchijn Roland, LaTEKENING VAN DE DAGVAARDING- ONJU!STE VERMELDING VAN DE HOEDANIGHEID
maire Willy en Drabbe Cornelis is
VAN DE PERSOON AAN WIE HET AFSCHRIFT
de verjaring van de strafvordering
IS TER HAND GESTELD - SANCTIE.
tijdig en rechtsgeldig gestuit door de
apostille van de onderzoeksrechter
d.d. 21 november 1979 houdende de 1o De regel volgens welke geen betekening mag worden gedaan op zaterdag,
opdracht van verhoor van de bezondag of een wettelijke feestdag vindt
klaagde Passchijn » noch met enige
geen toepassing in strafzaken (1).
andere redengeving eisers conclusie
(Art. 47, 2°, Ger.W.; wet van 17 thermibeantwoordt;
dor jaar VI.)
Dat onderdeel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het eerste en het derde middel, en het
tweede en derde onderdeel van het
tweede middel, aangevoerd door
tweede eiser, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het Cornelis
Drabbe veroordeelL wegens de telastlegging D.2; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; verwerpt de voorziening van Roland
Passchijn; veroordeelt Roland Pas-

:2° Niet nietig is de betekening van een
dagvaarding in strafzaken waarin -de
gerechtsdeurwaarder per vergissing
vermeldt dat de persoon aan wie het
afschrift is ter hand gesteld, de echtgenote is van de geadresseerde van het
exploot, wanneer die vergissing te wijten is aan de verklaring van de persoon zelf en aan de geadresseerde van
het exploot niet kon ontgaan (2).
(Art. 43, 4°, Ger.W.)

1---------------(1) Cass., 25 april 1939 (Bull. en Pas., 1939, I,
211).

(2) Zie Cass., 26 mei 1975 (AC., 1975, 1014);
18 nov. en 8 dec. 1977 (ibid., 1978, 324 en 421)
en 4 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 1).

0

0

988 Overwegende dat het vonnis aldus
de redenen aangeeft waarom het eiARREST
sers verweer verwerpt en voldoet
aan het vormvoorschrift van arti(A.R. nr. 7982)
kel 97 van de Grondwet;
Dat het middel feitelijke grandRET HOF; - Gelet op het bestre- slag mist;
den vonnis, op 10 februari 1983 op
Over het tweede middel, afgeleid uit
verzet in hager beroep gewezen de schending van de artikelen 2, 43, 4°,
door de Correctionele Rechtbank te 47 2° en 862, § 1, 3° en 9°, en § 2 van het
Leuven;
G~re~htelijk Wetboek, zakelijk weergege(BELLEN)

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, zakelijk weergegeven als volgt : Tegen het verstekvonnis in hager beroep
gewezen op 30 september 1982 door d~
Correctionele Rechtbank te Leuven heeft
eiser, bij gemotiveerde akte van verzet
van 24 december 1982, aangevoerd dat de
betekening van de dagvaarding om te
verschijnen voor de correctionele rechtbank, zitting houdende in h~ger beroep,
onregelmatig was omdat : 1 de betekening geschiedde op 21 juli 1982, dit is op
een wettelijke feestdag, wat in strijd is
met artikel 47, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, en 2° een afschrift van de bekende dagvaarding werd ter hand gesteld van Georgette Mortier, met de v~r
melding dat het zij~ echt~enot~. 1~,
hetgeen niet het geval 1s, wat m stnJd 1s
met artikel 43, 4°, van het Ge:echtelijk
Wetboek- uit dit verweer had e1ser afgeleid dat 'de betekening nietig was ingevolge artikel 862, § 1, 3o en 9°, en § ~ van
het Gerechtelijk Wetboek; het vonms beantwoordt dit verweer niet en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed :

Overwegende dat het vonnis onder meer releveert dat : « ••• een dag-,
vaarding in een strafzaak ·:· enkel
nietig is indien een essent1eel bestanddeel ontbreekt of als de onregelmatigheid de rechten van de verdediging aantast; (... ) luidens artikel 861 van het Gerechtelijk Wethoek immers de rechter enkel dan
de procedurehandeling nietig kan
verklaren indien het aangeklaagde
verzuim of onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de
exceptie opwerpt; ( ... ) de beklaagde
niet bewijst dat de door hem ingeroepen onregelmatigheden zijn belangen hebben geschaad »;

ven als volgt : 1o de betekening van de
dagvaarding om te versch.ijz:.en voor de
correctionele rechtbank, z1ttmg houdende in hager beroep, geschiedde op 21 juli
1982, dit is op een wettelijke feestdag,
zonder dat daartoe verlof was gegeven
door de voorzitter van de rechtbank; de
betekening werd derhalve verricht in
strijd met artikel 47, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek; naar luid van artikel 862,
§ 1 3° van dat wetboek is de vermelding
va~ d~ datum van de akte, wanneer die
noodzakelijk is om de gevolgen van de
akte te beoordelen, een substantiele
vormvereiste waarop artikel 861 van het
Gerechtelijk Wetboek niet toepasselijk
is· ten deze was de vermelding van de
d~tum van de betekening van essentieel
belang vermits die datum invloed heeft
op de termijn van dagvaarding en op een
eventuele stuiting van de verjaring va~
de strafvordering; op grond van artlkel 862, § 2, van het Gerechtelij~ Wethoek had de rechtbank de nietighetd van
de betekening van de dagvaarding moeten vaststellen, zelfs ambtshalve; 2° de
alde van betekening van de dagvaarding
vermeldt dat een afschrift werd ter hand
gesteld aan Georget:t~ M?rtier, echtge~.o
te van eiser, terwtJl d1e persoon ZlJn
echtgenote niet is; de afgift_e vai_J- het ~f
schrift werd derhalve verncht m stnJd
met de artikelen 35, eerste en tweede lid,
en 43, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
naar luid van artikel 862, § 1, 9 , van dat
wetboek is de vermelding dat de exploten betekend zijn aan de persoon of op
de plaats die de wet bepaalt, een substantiele vormvereiste waarop artikel 861
van het Gerechtelijk Wetboek niet toepasselijk is; op grond van artikel 862, § 2,
van dat wetboek had de rechtbank de
nietigheid van de afgifte van het afschrift van de onregelmatig betekende
dagvaarding moeten vaststellen, ze~s
ambtshalve; bovendien - ongeacht dte
nietigheden - hebben beide aangeklaagde onregelmatigheden eisers b~langen
geschaad zodat ook met toepassmg van
artikel 8!il van het Gerechtelijk Wetboek
0
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de nietigheid had dienen te worden uitgesproken :
Overwegende dat het middel hierop neerkomt dat _ hoe dan ook _
de betekening van de dagvaarding
nietig was, zodat tegen eiser geen
vonnis bij verstek kon worden uitgesproken en dat, op zijn ontvankelijk
verklaard verzet, de rechters enkel
vermochten vast te stellen dat de
betekening van de dagvaardig nietig
was en geen uitspraak konden doen
over de grond van de telastlegging;
dat hieruit volgt dat het middel, zoals het is gesteld, niet opkomt tegen
het verstekvonnis dat door het ontvankelijk verklaard verzet is tenietgedaan, maar tegen het vonnis op
verzet waartegen cassatieberoep
werd ingesteld;

Overwegende dat de onjuiste vermelding aangaande de hoedanigheid
van de persoon aan wie het afschrift
van de betekende dagvaarding werd
ter hand gesteld, berust op een vergissing die haar oorsprong vindt in
de onjuiste verklaring door Georgette Mortier aan de gerechtsdeurwaarder afgelegd; dat die vergissing niet
aan eisers aandacht is kunnen ontgaan; dat hij evenmin beweert dat
het afschrift van de aan zijn woonplats betekende dagvaarding hem
niet zou zijn overhandigd;

Overwegende dat ingevolge artikel 43, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek een exploot van betekening alleen dan door nietigheid is aangetast wanneer het geen vermelding
inhoudt van de naam, de voornaam
W at de eerste grief betreft. :.
en, in voorkomend geval, de hoedaOverwegende dat ingevolge arti- nigheid van de persoon aan wie afkel 2 van de wet van 17 thermidor schrift is ter hand gesteld; dat evenjaar VI, die niet is opgeheven, het · wel een louter verkeerde aanduiding
verbod van betekening van akten op Van de hoedanigheid van de persoon
zaterdag, zondag of een wettelijke ·aan wie het afschrift werd ter hand
feestdag, bepaald bij artikel 47, 2°, gesteld, een vergissing die de gevan het Gerechtelijk Wetboek, niet adresseerde van het exploot niet
van toepassing is in strafzaken; dat kon ontgaan, niets afdoet aan de rehieruit volgt dat evenmin de artike- gelmatigheid van de betekening; dat
len 861 en 862, § 1, 3", en § 2, van de betekening van een dagvaarding
datzelfde wetboek toepassing vin- niet ongeldig is doordat het afschrift
den;
van de akte ter hand werd gesteld
aan een ander persoon dan die
Wat de tweede grief betreft :
waarvan sprake is in artikel 35,
Overwegende dat de dagvaarding tweede lid, van het Gerechtelijk
om te verschijnen voor de correc- Wetbciek, wanneer niet blijkt dat die
tionele rechtbank, zitting houdende onregelmatigheid het recht van verin hoger beroep, overeenkomstig ar- dediging heeft geschaad;
tikel 35, eerste en tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek werd beteOverwegende dat ten deze het exkend op 21 juli 1982 aan eisers ploot van betekening van de dagwoonplaats; dat aldaar afschrift van vaarding de door artikel 43, 4°, van
de dagvaarding werd ter hand ge- het Gerechtelijk Wetboek vereiste
steld aan Georgette Mortier die, blij- vermeldingen bevat; dat aileen de
kens de vermelding op het exploot vermelding met betrekking tot de
·van betekening, verklaard heeft de hoedanigheid van de persoon aan
vrouw te zijn van eiser; dat de ver- wie het afschrift is ter hand gesteld
melding << ••• zijn vrouw, aldus ver- op een vergissing berust, die enkel
~laard » niet van valsheid wordt be- is te wijten aan de verklaring van
ticht; dat in de akte van verzet van de vrouw zelf die met eiser samen24 december 1982 eiser aanvoerde woont op zijn domicilie; dat die verdat voornoemde Georgette Mortier gissing eiser niet is kunnen ontgaan
niet zijn echtgenote is maar de en zijn recht van verdediging niet
vrouw met wie hij samenwoont;
. heeft geschonden;

- 990 Dat het middel niet kan worden 'Nr. 430
aangenomen;
Over het derde middel, zakelijk weergegeven als volgt : de correctionele rechtbank verklaarde de feiten bewezen en
liet die beslissing uitsluitend steunen op
de vaststellingen van de verbalisanten;
er bestaat een flagrante tegenstrijdigheid, wat de beweerde dronkenschap van
eiser betreft, tussen enerzijds de beoordeling door de verbalisanten en anderzijds de beoordeling door de geneesheer
die de bloedafname verrichtte; de correctionele rechtbank meent die tegenstrijdigheid te kunnen oplossen door te verwijzen naar het tijdsverloop tussen de
beide vaststellingen; er moet echter worden opgemerkt dat tussen de beide vaststellingen slechts 45 minuten tijdsverschil bestaat, hetgeen absoluut onvoldoende is om een dergelijke verandering
teweeg te brengen in de physische toestand van eiser; de verbalisanten beschrijven allerlei symptomen die op
dronkenschap moeten wijzen, terwijl de
geneesheer niets van dat alles blijkt te
kunnen vaststellen :

Overwegende dat in strafzaken
wanneer de wet, zoals ten deze,
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt,
de rechter in feite en derhalve op
onaantastbare wijze de bewijswaarde beoordeelt van de gegevens
waarop hij zijn overtuiging laat
steunen en waarover de partijen
tegenspraak hebben kunnen voeren;
Dat het middel, dat opkomt tegen
de onaantastbare beoordeling van
de feiten door de rechter, niet ontvankelijk is;
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;
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1° WEGVERKEER -

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

2° WEGVERKEER -

BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - BESTUREN MOGELIJK MEDE OORZAAK
VAN FOUTIEF RIJGEDRAG.

1" De verplichting voor de bestuurder die

de rijbaan volgt, om zo dicht mogelijk
bij de rechterrand van die baan te blijven, sluit niet de verplichting in om
uiterst rechts te houden en wordt beoordeeld volgens de omstandigheden
van de zaak (1). (Art. 9.3 Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.)
2" Het besturen van een voertuig instaat

van alcoholintoxicatie kan mede oorzaak zijn van foutief rijgedrag. (Art.
34, 1", K.B. van 16 maart 1968.)
(CNUDDE, " HARTMANN BELGIE • N.V., « GROEP
EAGLE STAR » N.V. T. DE CALUWE, NEIRYNCK M.,
DE MUYNCK, NEIRYNCK M., NEIRYNCK E.)
ARREST

(A.R. nr. 8079)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 maart 1983 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Eric
Cnudde :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6.2 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van
Rechten van de Mens en de FundaOm die redenen, verwerpt de de
mentele Vrijheden en 97 van de Grand· voorziening; veroordeelt eiser in de wet,
kosten.
doordat het arrest stelt dat eiser een
27 maart 1984 - 2' kamer - Voorzit- fout zou hebben begaan in causaal verter : de h. Boon, waarnemend voorzitter band met het ongeval, door te dicht te
- Verslaggever: de h. D'Haenens Jijkluidende conclusie van de h. De(1} Cass., 4 dec. 1972 (A.C., 1973, 323} en
clercq, advocaat-generaal - Advocaat : 6 jan. 1983, A.R. nr. 6717 (ibid., 1982-83,
nr.
264}.
mr. K. De Trog, Leuven.
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rijden met de auto op slechts 45 em., afstand van een smal en min of meer druk
bereden fietspad, .dat op de rijba~~
s~echts afgebakend Is door twee evenWIJ-·
dige onderbroken strepen, als gebrek
aan voorzorg en voorzichtigheid te beschouwen omdat een autobestuurder er
zich steed's moet aan verwachten dat een
inhalende fietser of bromfietser een beweging naar links kan uitvoeren, wa:=trbij
bet stuur, de arm of de bagage als mtstekend gedeelte over de rijb~a:r: komt en
geen voldoende afstand vnJ 18 .?m alle
gevaar voor ongevallen te vermiJden,
t
·'I
t
d d 1 .
. h
er tal van vermoedens aanwezig waren
dat wijlen Martine Neirynck werd aangereden, toen zij zich net na de uitwijking
naar links in evenwijdige toestand bevond met het fietspa.~ ~n dus bij ~e aanvang van de rechthJmge bewegmg, en
het ongeval alsdan onvermijdbaa.r vy:as,
en dat er ':JOk tal van and~re feitehJ~e
elementen m het strafdoss1er aanwez1g
waren, die ten sterkste bevestigden dat
de verantwoordelijkheid van eiser was
uitgesloten, zoals onder meer : de plaats
van de aanrijding, in een niet verlichte
strook, dit wegens het uitvallen van de
openbare verlichting over ongeveer 140
meter, het feit dat het niet vaststaat dat
het achterlicht van de bromfiets brandde, de kleding van de bestuurder van de
bromfiets; het arrest op deze middelen
niet antwoordt (schending van de artikelen 6.2. van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden en 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, het niet mogelijk is
uit te maken of het arrest met al deze
vermoedens heeft rekening gehouden of
de vermoedens onvoldoende geoordeeld
werden, terwijl vermoedens, zelfs de verklaring van de beklaagde, in strafrecht
toelaatbaar zijn, en de motieven van het
vonnis in elk geval duister en dubbelzinnig zijn (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :

rijbaan uitwijkende bromfietsster
Neirynck, is het rijden per auto op
slechts 45 em afstand van een smal
en min of meer drukbereden fietsd
..
pa • dat op de riJhaan slechts .afgebakend is door twee evenwijdige
witte onderbroken strepen, als een
gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid te beschouwen, omdat een autobestuurder er zich steeds moet
aan verwachten dat een inhalende
fietser of bromfietser een beweging
. k k
'tv
b"
naar 1m s an m oeren waar IJ
h~t stuur of de bagage of de a:~ als
Uitstekend gedeelte over de riJbaan
ko.J:?~ en er geen voldoende afstand
vrlJ IS om aile gevaar voor ongevallen te vermijden. Ook ter zake had
(eiser), indien hij had opgelet, zich
er kunnen aan verwachten dat
bromfietsster Neirynck de fietser
Deryckere zou inhalen op het 1 me.
ter bre~e !le~spad en ~at ee~ eventuele mtwiJkmg naar hnks ziCh kon
voordoen ... Op de 3,50 meter brede
rijstrook had (eiser) de mogelijkheid
aan weerszijden van zijn 1,71 meter
brede auto een ruimte van 90 em te
laten »'
'
, . Overwege11:de dat het arrest door
me redengevmg te kennen geeft dat,
welke ook de omstandigheden waren waarin de aanrijding plaatsgreep de rijwijze van eiser alleszins
foutief was·
'
.
Dat het arrest derhalve met meer
moes~ an~oorden op het verweer
van e1ser m verband met de omstandigheden van de aanrijding zelf, nu
dat verweer ingevolge de aan het
geschil gegeven oplossing doelloos
was geworden·
'
.
Dat het onderdeel met kan aangenomen worden;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt : « Afgezien van de betwisting
die bestaat tussen de deskundigen
R. De Poorter en W. Beel, enerzijds
en Ch. De Meulemeester, anderzijds, omtrent de te berekenen afstanden, tijden en snelheden, en aldus omtrent de al dan niet vermijdbaarheid van de naar links op de

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel blijkt dat
het arrest zonder duisterheid of dubbelzinnigheid beslist dat het verweer van eisers, gesteund op vermoedens in verband met de omstandigheden van de aanrijding zelf,
zonder belang is, nu, afgezien daar-

gere~;o~;e~ft%r~:k:~j:e~a~~~~~J~ d~t
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van, de rijwijze van eiser alleszins
foutief was;

Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de veprlichting
Dat het onderdeel feitelijke grondvoor de bestuurder, die de rijbaan
slag mist;
volgt, om zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van die baan te blijven,
Over het tweede middel, afgeleid uit de verplichting niet insluit om
de schending van de artikelen 9.1.2 en
uiterst rechts te houden en beoor9.3 van het Wegverkeersreglement en
deeld wordt volgens de omstandig1382 van het Burgerlijk Wetboek,
heden van de zaak;
doordat het arrest stelt dat eiser een
fout zou hebben begaan, in causaai verband met het ongevai, door te dicht te
rijden met de auto op siechts 45 em afstand van een smal en min of meer druk
bereden fietspad, dat op de rijbaan
slechts afgebakend is door twee evenw!jdige witte onderbroken strepen, als een
gebrek aan voorzorg en voorzkl1tigheid
te beschouwen, omdat een autobestuurder er zich steeds moet aan verwachten
dat een inhalde fietser of bromfietser
een beweging naar links kan uitvoeren,
waarbij het suur, de arm of de bagage
als uitstekend gedeelte over de rijbaan
komt, er geen voldoende afstand vrij is
om aile gevaar voor ongevallen te vermijden,

terwijl, eerste onderdeel, eiser in hoger beroep aantoonde en dat het onbetwistbaar vaststond dat wijlen Martine
Neirynck zich plots bevond op de openbare weg, waar zij zich niet mocht bevinden (schending van artikei 9.1.2 van het
Wegverkeersreglement);
tweede onderdeel, eiser in hoger beroep aantoonde, en wat onbetwistbaar
vaststond, dat eiser zich bevond op de
plaats waar hij zich moest bevinden, nl.
zo dicht mogelijk bij de rechterkant van
de rijbaan (schending van artikei 9.3 van
het Wegverkeersreglement);
derde onderdeel, men geen fout kan
begaan wanneer men de wet strikt naIeeft (schending van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest in de
bekritiseerde redengeving de rijgedraging van eiser beoordeelt en niet
die van het slachtoffer; dat het op
-civielrechtelijk gebied overigens een
fout vanwege het slachtoffer aanneemt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

Dat de
:falen;

onderdelen naar recht

Over 11et derde middel,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
. Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 65 van het Strafwetboek,
doordat het arrest oordeelt dat de feiten A en C het gevolg waren van een
strafbare handeling, nl. de hoge graad
van alcoholintoxicatie waarin eiser zich
bevond (nl. 2,43 gr/I), en welke toestand
wijst zoals gesteid door deskundige apothek~r Moerman, op een vermindering
van aandacht en reflexen en dus het
waarnemings- en reactievermogen bij aile normale personen, en bij toepassing
van artikei 65 van het Strafwetboek aileen de zwaarste straf, bepaald voor het
feit A, uitspreekt; dat anderzijds het arrest oordeeit dat het feit B niet bewezen
is,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zij~
conclusie uitdrukkelijk stelde dat het khnisch onderzoek uitwees, en dit ook onbetwistbaar bewezen was, dat er bij eiser geen enkele onhandigheid was, dat
er geen verlies van tijd en plaats was,
dat hij op een rechte lijn kon lopen, een
muntstuk kon oprapen, dat hij een rekenproef correct kon uitvoeren, d~t er
geen verwijding was van de oogpup1llen,
zodat dit klinisch onderzoek uitdrukkelijk aanwees dat hij niet in staat van
dronkenschap verkeerde; het arrest hem
ook voor dronkenschap, nl. het feit B,
vrijspreekt en aldus oordeelt dat hij,
hoewel hij gedronken had, toch normaal
reageerde doch hem anderzijds voor de
feiten A en C samen tot een straf veroordeelt en aldus toch steit dat de drank,
hoewei hij zelfs met drank volledig normaal reageerde, medeoorzaak was van
het ongeval (schending van artikei 65
van het Strafwetboek);
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tweede onderdeel, de motieven van het
arrest in elk geval duister en dubbelzinnig zijn, vermits eiser vrijgesproken
wordt voor dronkenschap, doch anderzijds toch tot een enkele straf veroordeeld wordt wegens volgende feiten : A.
Bij een verkeersongeval dat aan zijn
persoonlijk toedoen te wijten is, bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
maar zonder het oogmerk om de persoon
aan te randen, onopzettelijk de dood te
hebben veroorzaakt van Martine Neirynck; C. op een openbare plaats een
voertuig te hebben bestuurd, nl. een personenauto Volvo, na alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid te hebben
gebruikt dat het alcoholgehalte in zijn
bloed op het ogenblik dat hij bestuurde
ten minste 0,8 gr/1 bedroeg, het misdrijf
aan het persoonlijk toedoen van de dader te wijten zijnde; zodat het niet mogelijk is uit te maken of het arrest tech impliciet dronkenschap aanneemt als medeoorzaak van het ongeval, terwijl het
arrest eiser juist voor dronkenschap vrijspreekt, zodat te motieven in alle geval
duister, dubbelzinnig en tegenstrijdig
zijn (schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 65 van het Strafwetboek) :

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, dat
eiser van dronkenschap vrijspreekt
en wegens alcoholintoxicatie veroordeelt, zonder duisterheid, dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid beslist
dat niet de dronkenschap maar de
alcoholintoxicatie medeoorzaak is
van het ongeval;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat dat niet slechts
dronkenschap maar ook alcoholintoxicatie de medeoorzaak kan zijn van
het foutieve rijgedrag van een be-,
stuurder;
Overwegende dat het arrest ten
deze oordeelt : « Dat beklaagde bovendien geen onderbreking in de
openbare verlichting heeft gezien en
geen fietser Deryckere en ook niet
heeft gereageerd door even naar
links uit te wijken of te remmen,
kan alleen verklaard worden door
de graad van alcoholintoxicatie.

waarin hij zich bevondt (nl. 2,34,
gr/1) en welke toestand wijst, zoals ·
gesteld door deskundige apotheker
Moerman, op een vermindering van
aandacht en de reflexen en dus van
het waarnemings- en reactievermogen bij alle normale personen. Deze
toestand ligt eveneens aan de basis
van het ongeval en is een bestanddeel van zijn gebrek aan voorzichtigheid >>;
Overwegende dat het arrest derhalve, in tegenstelling met wat het
middel voorhoudt, niet beslist dat eiser normaal reageerde; dat het op
grond van voormelde vaststellingen
vermocht te oordelen dat eiser, zonder aanhoudend en blijvend de controle over zijn daden te verliezen,
zich bevond in een toestand van vermindering van aandacht en reflexen
en dus van het waarnemings- en reactievermogen, en dat die toestand
medeoorzaak was van zijn foutief
rijgedrag;
Dat het onderdeel 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;
II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap HartmannBelgiC:\ :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
· slaan, niet blijkt dat eiseres, civielrechtelijk
aansprakelijke
partij,
haar voorziening heeft doen betekenen aan de partijen tegen wie ze gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

III. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap Eagle Star :
Overwegende dat
middel aanvoert;

eiseres

geen

-

994 Om die redenen, verwerpt de (VANSINTJAN T. MEERT S., RINGOET, MEERT F.)
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
ARREST
voorziening.
(A.R. nr. 8399}
27 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boon, waarneHET HOF; - Gelet op het bestremend voorzitter - Gelijkluidende con- den
vonnis, op 6 oktober 1983 in hoclusie van de h. Declerq, advocaat-generaal - Advacaten : mrs. Ivan Dewever, ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Kortrijk; A. De Bruyn.
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiseres :
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Over het ambtshalve aangevaerde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 162, 176, 194, 211 van het Wet-

1° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- TWEE BEKLAAGDEN VERVOLGD WEGENS
VERSCHILLENDE FElTEN - VEROORDELING
VAN DE ENE EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDERE - VEROORDELING VAN DE EERSTGENOEMDE IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING- VOORWAARDE.

hoek van Strafvordering en 3 van de wet
van 1 juni 1849 op de herziening van het
tarief in strafzaken :

Overwegende dat het beroepen
vonnis eiseres, rechtstreeks gedaagde, vrijspreekt zonder kosten en de
verweerders, die waren gedagvaard
door het openbaar ministerie, veroordeelt in de kosten;

2° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- HOGER BEROEP VAN DE VEROORDEELDE
- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN DE VEROORDEELDE EN TEGEN EEN VRIJGESPROKEN MEDEBEKLAAGDE
- BEVESTIGING DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP - VEROORDELING VAN DEVEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP - ONWETTIGE VEROORDELING.

1o Wanneer twee beklaagden wegens

Overwegende dat, op het hoger
beroep van het openbaar _ministerie
en van de verweerders, het bestreden vonnis de eerste verweerster
vrijspreekt en de tweede en derde
verweerders buiten de zaak stelt;
dat het eiseres, rechtstreeks gedaagde, veroordeelt in de kosten van de
beide aanleggen, waarin begrepen
zijn de kosten van dagvaarding van
de verweerders voor de politierecht. bank door het openbaar ministerie;

verschillende feiten vervolgd worden
en de ene veroordeeld en de andere
vrijgesproken wordt, kan de rechter de
gezamenlijke kosten van de strafvordering slechts ten laste van de veroordeelde leggen, mits hij vaststelt dat ze
alle veroorzaakt zijn door het misdrijf
dat de veroordeelde heeft gepleegd (1).
Overwegende dat, nu eerste ver(Artt. 162 en 176 sv.)
weerster voor een ander feit werd

vervolgd

en

vrijgesproken

werd,

2° Wanneer een veraardeelde hager be- laatstvermelde kosten niet ten laste

raep instelt en het openbaar ministerie
in hager beraep kamt tegen hem en tegen een vrijgesproken medebeklaagde,
maeten de kosten van het hager beraep van het openbaar ministerie tegen de laastgenaemde, in geval van bevestiging van de vrijspraak, ten laste
van de Staat blijven (2}. (Art. 3. wet
1 juni 1849}.

-----------------1.
(1) en (2) Cass., 19 sept. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 38).

van eiseres mochten worden gelegd
zonder vast te stellen dat ze veroorzaakt werden door het misdrijf dat
ten laste van eiseres werd bewezen
verklaard;
En overwegende dat, voor het ove.rige, de substantiele of op straf,fe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
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II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de verweerders tegen eiseres :
Overwegende dat
middel aanvoert;

eiseres

geen

III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres
tegen de verweerders :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, burgerlijke partij, haar voorziening heeft
doen betekenen aan de verweerders;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiseres veroordeelt in de kosten van de
beide aanleggen; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
eiseres in drie vierde van de kosten;
laat het overige vierde ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting houdende in
hoger beroep.
27 maart 1984 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelifkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- STRAFZAKEN- INDIENEN VAN EEN MEMORIE - VERZOEKSCHRIFT DOOR DE ElSER, BE-

KLAAGDE, INGEDIEND TER GRIFFIE VAN HET
GERECHT DAT DE BESTREDEN BESL!SSING
HEEFT GEWEZEN - INDIENING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BIJ ART. 422 SV. GESTELDE
TERMIJN - VERZOEKSCHRIFT OVERGEZONDEN AAN DE GRIFFIE VAN HET HOF - VASTSTELLING DOOR DE GRIFFIER VAN HET HOF
HOUDENDE VERMELD!NG VAN DE ONTVANGST VAN HET VERZOEKSCHRIFT VOOR
HET VERSTR!JKEN VAN DE B!J ART. 420 SV ..
GESTELDE TERMIJN.

Ontvankelijk is het als memorie geldend
verzoekschrift dat de beklaagde tot
staving van zijn cassatieberoep, na het
verstrijken van de bij art. 422 Sv. gestelde termijn, heeft ingediend op de
griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen, wanneer
de grittier van het Hoi de ontvangst.
·van dat verzoekschrift vaststelt, ter
griffie van het Hoi, v66r het verstrijken van de bij art. 420 bis Sv. gestelde
termijn (1). (Impliciet.)
(1) De raadsman van de beklaagde had tot
staving van het op 9 nov. 1983 ingediende cassatieberoep, op 2 dec. 1983 ter griffie van de
rechtbank, die de bestreden bes!issing had gewezen, een geschrift onder de titel « memorie » doen toekomen, waarin hij cassatiemiddelen voordroeg.
Als verzoekschrift, in de zin van art. 422 Sv.,
was die akte te laat ingediend en, derhalve,
niet ontvankelijk. Maar de griffier van de
rechtbank liet het stuk toekomen aan de procureur des Konings, die het doorstuurde aan
de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, die het zelf overzond aan de griffie van het
Hof. De griffier van het Hof heeft in een ondertekende kanttekening, als datum van ontvangst, de 16e dec. 1983, geschreven. Aangezien de zaak op de algemene rol was geschreven op de datum van 21 nov. 1983, was het
stuk ter griffie ingekomen binnen de bij
art. 420bis, tweede lid, Sv. voorgeschreven termijn van twee maanden. De indiening ter griffie van een memorie tot staving van het cassatieberoep van de beklaagde is aan geen enkel
vo.cmvoorschrift onderworpen en behoeft evenmi 11 de medewerking van een advocaat bij het
Hd van Cassatie, zodat het « verzoekschrift »,
dat volgens art. 422 Sv. te laat was ingediend,
echter als « memorie » wei als ontvankelijk
werd beschouwd, overeenkomstig art. 420bis
Sv.
Dezelfde oplossing zou moeten worden aangenomen als het verzoekschrift dat ter griffie
van de rechtbank of van het Hof, dat de bestreden beslissing heeft gewezen, door het
openbaar ministerie wordt ingediend, buiten
de termijn van vijftien dagen, voorgeschreven
bij art. 422 Sv. Het openbaar ministerie behoeft, immers, geen beroep te doen op de me(Zie vervolg nota volgende biz.)
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(VAN DEN BOSSCHE F., VAN DEN BOSSCHE B.,
VAN HOLSBEECK T. DE PAUW, DELVAUX, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUAL!TEITEN,
« UTRECHT » N.V.)

(A.R. nr. 8410)
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WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ARTT. 2.6 EN 12.3.l.B - AARDEWEG - BEGRIP.

27 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boon, waarne- Naar recht verantwoord is de beslissing
mend voorzitter - Gelijkluidende convan de rechter, wanneer hij vaststelt
clusie van de h. Declercq, advocaat-genedat een openbare weg slechts bij zijn
raal Advocaat : mr. W. 't Kint,
aansluiting is verhard, dat die weg
Dendermonde.
niet voor het voertuigenverkeer in het
algemeen is ingericht en uit die onaantastbare vaststellingen in Ieite afleidt
dat die weg een aardeweg is (1).
(Artt. 2.6 en 12.3.1.b Wegverkeersregle(Vervolg nota van vorige biz.)
ment 1 dec. 1975.)
dewerking van een advocaat bij het Hof, om
een memorie neer te leggen op de griffie van
het Hof van Cassatie; hetzelfde geldt voor de
minister van FinanciE'm, als vervolgende partij
(voetnoot R.H.; Cass., 11 juni 1951 [Bull. en
Pas., 1951, I, 703]).
Zulks onderstelt evenwel dat de ontvangst
van de akte ter griffie van het Hof behoorlijk
is vastgesteld in een kanttekening van de griffier. Zo niet, dan is het zeker dat het verzoekschrift, in het Iicht aileen van art. 422 Sv.,
zonder meer niet ontvankelijk is. (Cass., 12 en
19 juni 1979 [A.C. 1978-79, 1213 en LH6]).
Wat de burgerlijke partij betreft, is de toestand anders. Zo weliswaar de burgerlijke par,tij, zelf of met medewerking van haar raadslman, binnen vijftien dagen na de indiening
van het cassatieberoep, ter griffie..van het gerecht dat de beslissing heeft gewezen, (Cass.,
21 jan. 1981, A.R., nr. 1302, [A.C., 1980-81,
nr. 2951), een verzoekschrift kan indienen, in
de memorie die ter griffie van het Hof van
Cassatie, overeenkomstig art. 420bis Sv. is
ingediend, s!echts ontvankelijk indien zulks is
geschied met medewerking van een advocaat
bij het Hof van Cassatie (Art. 425 Sv.; Cass.,
28 maart 1979, [A.C., 1978-79, nr. 890]). Een « te
laat ingediend » verzoekschrift kan dus niet
als een ontvankelijke « memorle » worden beschouwd als het uitgaat van een burger!ijke
partij; dat onderscheid is van belang wanneer
iemand zich in cassatie voorziet, in die dubbele hoedanigheid van beklaagde en van burgerlijke partij (Cass., 25 mei 1976 [A.C., 1976,
1065]).

{DEWEZE T. « BOUWSERVICE " P.V.B.A.; DE CUBBER, DEWEZE T. VAN DEN BOSSCHE, « BOUWSERVICE " P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8440)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 oktober 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
Overwegende dat de voorziening
van Franscine Deweze gericht is tegen de beslissingen op de tegen
haar ingestelde strafvordering en op
de door de personenvennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid
Bouwservice tegen haar ingestelde
civielrechtelijke vordering; dat de
voorzieningen van de echtgenoten
Herman De Cubber en Franscine
Deweze gericht zijn tegen de beslissing op de door hen tegen Etienne
Van den Bossche en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwservice ingestelde
civielrechtelijke vordering;

De regel volgens welke de tekst van art. 425
betrekking heeft op de burgerlijke partij is
door de rechtspraak uitgebreid tot de burger- 1-----------~------
rechtelijk aansprakelijk partij. Cass., 20 mei
(1) Zie Cass., 7 sept. 1970 (A. C., 1971, 18) en
1980, A.C., 1979-80, nr. 591). Die regel geldt ook
:yoor de tot tussenkomst opgeroepen partij of 9 okt. 1972 {ibid., 1973, 140); 1 okt. 1974
(ibid., 1975, 153) en 27 mei 1980 (ibid., 1979-80,
de vrijwillig tussengekomen "partij.
nr. 604) en 16 feb. 1982, A.R. nr. 7091
(ibid., 1981-82, nr. 358).
R.D.
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Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2.6, 12.3.1, 12.4
van het Wegverkeersreglement en 97 van
de Grondwet,
doordat het vonnis beslist dat de Fonteinlos, waaruit b.et voertuig bestuurd
door eiseres Deweze kwam aangereden,
rechts ten opzichte van de op de Stratendries rijdende verweerder Van den Bossche, een aardeweg was in de zin van de
artikelen 2.6 en 12.3.1, tweede lid, b, van
het Wegverkeersreglement, en geen
openbare weg was in de zin van artikel 1
van dit reglement, zodat eiseres Deweze
voorrang verschuldigd was aan verweerder Van den Bossche en niet omgekeerd
- dienvolgens op strafgebied eiseres Deweze veroordeelt we gens overtreding van
artikel 12.4 van gezegd reglement, haar
op burgerlijk gebied veroordeelt tot het
vergoeden der schade door de burgerlijke partij, de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Bouwservice, ten gevolge van de litigieuze
aanrijding ondergaan, zulks met de interesten en de kosten, beslist dat verweerder Van den Bossche zich niet schuldig
heeft gemaakt aan een overtreding van
artikel 12.3.1, eerste lid, van het Wegverkeersreglement, de strafrechter onbevoegd verklaart om te kennen van de
vorderingen door de eisers tegen verweerder Van den Bosse he en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bomvservice gericht, de eisers
in de kosten van hun vorderingen veroordeelt - en zijn beslissing laat steunen op de overwegingen dat vanaf de
aansluiting met de Stratendries de Fonteinlos geasfalteerd is over een afstand
van 40 meter, dat er geen woningen
staan langs de losweg en dat volgens de
verbalisanten de verhardi.ng met asfalt
enkel aangebracht werd om de toegang
tot de hoeve gelegen op de hoek en de
waning aan de andere hoek te vergemakkelijken, zodat de Fontcinlos niet
ingericht was voor het verkeer in het algemeen, zoals bedoeld in artikel 2.6 van
het WeE,JVerkeersreglement,

genomen omstandigheden niet kan worden afgeleid dat de Fonteinlos voorbehouden was voor een bepaalde categorie
van weggebruikers of voertuigen, waaruit volgt dat op grond van artikel 12.3.1,
eerste lid, van het Wegverkeersreglement verweerder Van den Bossche voorrang aan de rechts aankomende eiseres
Deweze moest verlenen, dat deze eiseres
geenszins een overtreding heeft begaan
van de artikelen 12.3.1, tweede lid, of
12.4 van het reglement, en dat het vonnis, door te oordelen en te beslissen zoals hoger gezegd, de voormelde reglementaire bepalingen schendt;
tweede onderdeel, althans de motivering van het vonnis niet toelaat te weten
of de rechters geoordeeld hebben dat de
toegang tot de Fonteinlos aan bepaalde
weggebruikers of voertuigen was voorbehouden en aan de andere weggebruikers
of voertuigen was verboden, dan wel gemeend hebben dat de omstandigheid dat
in feite het asfalteren van de Fonteinlos
slechts belang vertoonde voor de toegang
tot een bepaalde hoeve en een bepaalde
waning, volstond om te beslissen dat het
niet ging om een openbare weg en in aile geval om een aardeweg, in welk geval
de rechters, zoals gesteld in het eerste
onderdeel van het cassatiemiddel, de hager aangeduide reglementaire bepalingen hebben geschonden, waaruit volgt
dat de motivering van het vonnis aan
het Hof niet toelaat de wettigheid van de
beslissing van de rechters na te gaan en
derhalve niet voldoet aan wat door artikel 97 van de Grondwet wordt vereist :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 2.6 van het Wegverkeersreglelnent, << een " aardeweg " een
openbare weg is die breder is dan
een pad en die nlet voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht; een aardeweg zijn hoedanigheid niet verliest zo hij enkel bij
zijn aansluiting met een andere
openbare weg het uitzicht van een
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat rijbaan heeft »;
de Fonteinlos geasfalteerd werd met het
Overwegende dat het vonnis niet
oog op de toegang tot een bepaalde hoeve en een bepaalde waning, geenszins zegt dat de Fonteinlos geen openbaals gevolg heeft dat het niet zou gaan re weg is in de zin van artikel 1 van
om een openbare weg in de zin van arti- het Wegverkeersreglement; dat het
kel 1 van voormeld Wegverkeersregle- enkel zegt dat die weg niet voor het
ment, of dat het zou gaan om cen aardeweg in de zin van artikelen 2.6 en 12.3.1, voertuigenverkeer in het algemeen
tweede lid, b, van dit reglement, aange- is ingericht; dat het middel, in zozien uit de door de verbalisanten aange- verre, op een verkeerde lezing van
duide en door het vonnis in aanmerking het vonnis berust;
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Overwegende dat het vonnis rele- Nr. 434
veert : « ... dat vanaf de aansluiting
met de Stratendries de Fonteinlos
2' KAMER - 27 maart 1984
geasfalteerd is over een afstand van
40 meter tot aan een mesthoop aldaar gelegen; dat er langs de losweg 1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HOgeen woningen staan en dat de verGER BEROEP VAN DE VERDACHTE TEGEN DE
harding met asfalt enkel is aangeBESCHIKKING TOT HANDHAVING VAN DE
bracht om de toegang tot de hoeve
VOORLOPIGE HECHTENIS NA EEN MAAND gelegen op de hoek (nummer 53) en
BESCHIKKING ONREGELMATIG - BEVOEGDde waning aan de andere hoek
HEID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OM HET BEVEL TOT AANHOU(nummer 55) te vergemakkelijken »;
DING TE BEVESTIGEN.

Overwegende dat de appelrechters, zonder de in het middel ver- 2° RECHTEN VAN DE MENS - EUROmelde wetsbepalingen te schenden,
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 5.2- RECHT VAN EEN IEDER DIE IS
rekening houdend met de plaatsgeGEARRESTEERD OM OP DE HOOGTE TE WORsteldheid, uit die vaststellingen die
DEN GEBRACHT VAN DE REDENEN VAN ZIJN
onaantastbar zijn in feite, wettig
ARRESTATIE EN VAN ALLE BESCHULDIGINhebben kunnen afleiden dat die
GEN WELKE TEGEN HEM ZIJN INGEBRACHT.
openbare weg, nu hij slechts bij zijn
aansluiting is verhard en niet voor 1° De kamer van inbeschuldigingsteliing,
het voertuigenverkeer in het algewaarbij het hager beroep van de vermeen is ingericht, een « aardeweg »
dachte aanhangig is tegen een door
onregelmatigheid aangetaste beschikin de zin van artikel 2.6 van het
king tot bevestiging van het bevel tot
Wegverkeersreglement is en dat
aanhouding, kan zelf dat bevel bevestidienvolgens eiseres, bij het verlaten
oak al zijn, op het tijdstip van
gen,
van die aardeweg en het oprijden
haar beslissing, meer dan vijf dagen
van de door Etienne Van den Bosverstreken sedert de ondervraging van
sche gevolgde openbare weg met
de verdachte (1). (Art. 4 Wet Voorlopige
rijbaan, aan deze laatste voorrang
Hechtenis.)
moest verlenen;
2o Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten
Dat het middel niet kan worden
van de Mens, volgens hetwelk iedere
gearresteerde onverwijld en in een
aangenomen;
En overwegende, wat de strafvordering tegen eiseres betreft, dat de
substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

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

taal welke hij verstaat op de hoogte
moet worden gebracht van de redenen
van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht, vereist niet dat in het bevel tot
aanhouding melding wordt gemaakt
van de feitelijke elementen die aan de
telastlegging ten grondslag liggen; aan
het vereiste van de bepaling van het
Verdrag wordt voldaan wanneer de
verdachte, vooraleer tegen hem een
bevel tot aanhouding werd verleend,
door de onderzoeksrechter werd ondervraagd over de feiten van de telastlegging, hem bovendien een afschrift
werd ter hand gesteld van het bevel
tot aanhouding met vermelding van
het misdrijf waarvan hij is verdacht,
alsmede van de plaats en de datum
waarop het is gepleegd.

27 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs (1) Zie Cass., 16 feb. 1982, A.R. nr. 7146
lijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat : (A.C., 1981-82, nr. 359). Zie Cass., 20 juli 1983,
A.R. nr. 8201 (ibid., 1982-83, nr. 609).
mr. Bayart.

Ge-1------------------

999 immers beslist, met aanneming van
de beweegredenen aangehaald in de
ARREST
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie waarin, onder ver(A.R. nr. 8652)
melding van de gegevens eigen aan
de zaak of aan de persoonlijkheid
HET HOF; - Gelet op het bestre- van de dader, nauwkeurig de ernstiden arrest, 'op 14 februari 1984 ge- ge en uitzonderlijke omstandighewezen door het Hof van Beroep te den worden omschreven die de
Gent, kamer van inbeschuldiging- openbare veiligheid raken, dat het
stelling;
bevel tot aanhouding dient te worOver het eerste middel, afgeleid uit de den bevestigd;
Overwegende dat, nu de rechtspleschending van artikel 4 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
ging voor de kamer van inbeschuldidoordat het arrest, met bevestiging gingstelling mede ten aanzien van
van de beroepen beschikking, het bevel het recht van verdediging regelmatot aanhouding bevestigt tegen eiser ver- tig was, de mogelijke schending,
leend op 2 februari 1984, na te hebben voor de raadkamer, van de voorvastgesteld dat voldaan werd aan de schriften van artikel 4, derde en
vormvoorschriften van artikel 4 van de
wet van 20 april 1874 door telefonische vierde lid, van de wet op de voorloverwitting van eisers raadsman dat de pige hechtenis en van het recht van
raadkamer op 3 februari 1984 uitspraak verdediging geen belang meer verzou doen over de bevestiging van het be- toont;
vel tot aanhouding,
Dat het middel niet kan worden
terwijl, eerste onderdeel, de kamer aangenomen;
(CARRIJN)

van inbeschuldigingstelling had dienen
te beslissen dat de oproeping en de vaststelling van de zaak voor de raadkamer
niet was geschied overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, derde en vierde
lid, van de wet van 20 april 1874;
tweede onderdeel, de kamer van inbeschuldigingstelling had dienen vast te
stellen dat de verdediging van eiser voor
de raadkamer onmogelijk was, nu eiser
geen bijstand had van een advocaat en
de verdediging noch kon voorbereid,
noch kon voorgedragen worden :

Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, ongeacht of
de beroepen beschikking van de
raadkamer tot bevestiging van het
bevel tot aanhouding nietig is of
niet, bevoegd is om het bevel tot
aanhouding te bevestigen, zelfs wanneer op het ogenblik van haar beslissing meer dan vijf dagen zijn
verstreken sedert de ondervraging
van de verdachte;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 5.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd door artikel 1 van
de wet van 13 mei 1955,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling minstens impliciet stelt dat
de samenvatting van de wettekst voldoet
aan de voormelde verdragsbepaling die
vereist dat aile beschuldigingen dienen
kenbaar gemaakt te worden, minstens
dat het bevel tot aanhouding samen met
de ondervraging een geheel uitmaken,
terwijl, eerste onderdeel, de kamer
van inbeschuldigingstelling tevens ook
impliciet erkent dat de vermelding van
een samenvatting van een wettekst niet
voldoet aan de bewoordingen van artikel 5.2 van het Verdrag : « aile beschuldigingen »;
tweede onderdeel, eiser bij conclusie
aanvoerde dat er een verbinding tussen
de feiten en de wettekst in het bevel tot
aanhouding diende te worden vermeld :

Overwegende dat de door eiser
aangevoerde nietigheid van de beroepen beschikking zonder invloed
is op de wettigheid van de beslissing
van de kamer van inbeschuldigingstelling; dat dit onderzoeksgerecht

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de vermelding in het
bevel tot aanhouding van de kwalificatie in verkorte vorm van het ten
laste gelegde feit niet voldoet aan de
vereiste gesteld door artikel 5.2 van

het Verdrag en dat het
aanhouding bovendien de
van feitelijke aard waarop
ficatie betrekking heeft,
vermelden;
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Om die redenen, verwerpt de
bevel tot
gegevens voorziening; veroordeelt eiser in de
de kwali- kosten.
dient te

27 maart 1984 - 2' kamer - Vaarzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. D'Haenens- Gelijkluidende canclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advacaat :
mr. J. Van Malleghem, Gent.

Overwegende dat, naar luid van
artikel 5.2 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
de Mens, iedere gearresteerde
onverwijld, en in een taal welke hij
verstaat, op de hoogte moet worden
gebracht van de redenen van zijn
arrestatie en van alle beschuldigin- 'Nr. 435
gen welke tegen hem zijn ingebracht;
Overwegende dat deze verdragsbepaling ·alleen inhoudt dat de verdachte tegen wie een bevel tot aanhouding wordt verleend, in kennis
moet worden gesteld van de tegen
hem ingebrachte beschuldigingen,
doch geenszins dat die kennisgeving
dient te geschieden door de vermelding in het bevel tot aanhouding
van de feitelijke elementen die aan
de telastlegging ten grondslag liggen;
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HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK - HOGER
BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS
- EXPLOOT WAARIN DE DATUM VAN DE BETEKENING VAN HET HOGER BEROEP AAN DE
BEKLAAGDE NIET WOlUJT VERMELD - NIET
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP.

Niet antvankelijk is het, met taepassing
van art. 205 Sv., ingestelde hager beraep van de pracureur des Kanings tegen een vannis van de palitierechtOverwegende dat ten deze uit de
bank, wanneer het explaat van betekevermeldingen van het arrest en uit
ning van het hager beraep aan de
de stukken waarop het Hof vermag . beklaagde de datum niet vermeldt
acht te slaan, blijkt dat eiser, vooralwaarap die betekening is gedaan (1).

eer tegen hem bevel tot aanhouding
werd verleend, door de onderzoeksHELVETIA N.V., WAUTRECQ D., WAUrechter werd ondervraagd over de (QUERAIN T.TRECQ
FRERES P.V.B.A.)
feiten van de telastlegging, dat bovendien hem een afschrift werd ter
ARREST ( vertaJing)
hand gesteld van het bevel tot aanhouding met vermelding,niet enkel
(A.R. nr. 3387)
van het misdrijf waarvan hij is verdacht, maar ook van de plaats en de
RET HOF; - Gelet op het bestredatum waarop het werd gepleegd; den vonnis, op 10 november 1983 in
dat zodoende werd voldaan aan de hoger beroep gewezen door de Corbepaling van artikel 5.2 van het Ver- rectionele Rechtbank te Nijvel;
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de teDat het middel niet kan worden gen eiser ingestelde strafvordering :
aangenomen;
Over het ambtshalve aangevaerde mid-

En overwegende dat de substan- del, afgeleid uit de schending van artitiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
(1) Zie Cass., 8 okt. 1980, A.R. nr. 1086
acht zijn genomen en de beslissing (A.C., 1980-81, nr. 85) en 8 sept. 1981, A.R.
overeenkomstig de wet is gewezen; . nr. 6699 (ibid., 1981-82, nr. 17).

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

-
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kel 205 van het Wetboek van Strafvorde- gen eiser ingestelde
ring :
rechtsvorderingen :
Overwegende dat het bestreden
vonnis op het hoger beroep van het
openbaar ministerie en van de verweerders, burgerlijke partijen, tegen
de beslissing van de politierechtbank waarbij eiser was vrijgesproken van de hem ten laste gelegde
feiten, eiser wegens die telastleggingen veroordeelt tot een geldboete;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het exploot waarbij
het hoger beroep van de procureur
des Konings, met toepassing van artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering, aan eiser is betekend,
buiten de vermelding van het
jaar 1983 niet preciseert op welke
dag de betekening aan beklaagde is
gebeurd, zodat het Hof onmogelijk
kan nagaan of de betekening is geschied binnen de door de wet voorgeschreven termijn, namelijk binnen vijfentwintig dagen te rekenen
van de uitspraak van de beroepen
beslissing;
Dat de bij het bestreden vonnis
vastgestelde omstandigheid dat de
gerechtsdeurwaarder op de voorzijde de vermelding heeft aangebracht
dat het exploot van 29 april 1983,
dus v66r het verstrijken van de beroepstermijn van het openbaar ministerie, aan de procureur des Konings is toegezonden, niet ter zake
dienend is; dat immers de met de
betekening belaste gerechtsdeurwaarder niet heeft vermeld dat het
hoger beroep aan eiser is betekend
en op welke dag de van 21 april
1983 daterende vordering van de
procureur des Konings is uitgevoerd;
Dat de correctionele rechtbank
derhalve niet op grond van de bewijskracht van dat exploot alleen
het hoger beroep van het openbaar
ministerie ontvankelijk kon verklaren;

burgerlijke

Overwegende dat de vernietiging,
op de voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering,
de vernietiging tot gevolg heeft van
de beslissingen op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien;

Om die redenen, ongeacht het
door eiser voorgedragen middel dat
geen ruimere cassatie of cassatie
zonder verwijzing tot gevolg kan
hebben, 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 Brussel, zitting
houdende in hoger beroep.
28 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Dassesse.

Nr. 436
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28 maart 1984

I VERLATING VAN FAMILIE -

OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN DE ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING BIJDRAGE IN HET ONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN - UITKERING TOT
ONDERHOUD VRIJWILLIG IN GEBREKE
BLIJVEN GEDURENDE MEER DAN TWEE
MAANDEN - OVERTREDING VAN ART. 391BIS
SW.

' Art. 391bis Sw. wordt door de beldaagde

II. In zoverre de voorziening is geovertreden wanneer hij gedurende
richt tegen de beslissingen op de te- . meer dan twee maanden vrijwillig in

-
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gebreke is gebleven de termijnen te
kwijten van zijn bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen
en van zijn aan de gewezen echtgenoot verschuldigde uitkering tot onderbaud, zoals zij zijn bepaald bij de overeenkomsten die aan de echtscheiding
door onderlinge toestemm.ing z~fn
voorafgegaan. De opheffing van de
artt. 279 en 280 B. W, waarvan
art. 391bis, tweede lid, Sw. melding
maakt en de vervanging ervan do01· de
artt. 1287 en 1288 Ger. W doen niets af
aan de strafbaarheid van die feiten.

Dat het middel faalt naar recht;
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 is gericht tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen enkel
ander middel aanvoerdt;

(CARlON T. LELEU)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3404)

Om. ~ie redenen, verwerpt de
voorzrenmg; veroordeelt eiser in de
HET HOF; - Gelet op het bestre- kosten.
den arrest, op 30 november 1983
1984
2' kamer - Voorzitdoor het Hof van Beroep te Brussel ter28: maart
de h. Stranard, 'tfdelingsvoorzitter
gewezen;
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
I. In zoverre de voorziening is ge- Bisthoven, advocaat-generaal - Advoricht tegen de beslissing op de straf- caat : mr. Kerkhofs, Namen.

vordering :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9 van de Grandwet,
doordat het arrest eiser, met toepassing van artikel 391 bis van het Strafwetboek, veroordeelt wegens verlating van
familie nu hij meer dan twee maanden
vrijwillig in gebreke is gebleven de termijnen te kwijten van de v66r de echtscheiding door onderlinge toestemming
overeengekomen uitkeringen tot onderhoud,
terwijl artikel 391bis, tweede lid, van
het Strafwetboek melding maakt van de
artikelen 279 en 280 van het Burgerlijk
Wetboek, die door de artikelen 1287 en
1288 van het Gerechtelijk Wetboek opgeheven en vervangen zijn; eiser bijgevolg
is veroordeeld op grand van een bepaling
die naar opgeheven wetteksten verwijst :

Nr.

437
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1° BEVOEGDHEID

28 maart 1984
EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - MISDRIJF
OMSCHREVEN IN DE ARTT. 418 EN 420 SW. SLAGEN EN VERWONDINGEN TEN GEVOLGE
VAN EEN VERKEERSONGEVAL- SAMENHANG
OF ONSPLrl'sBAARHEID, NAAR DE VEREISTEN
VAN ART. 138, 6°BIS, SV., TUSSEN EEN WANBEDRIJF EN EEN OVERTREDING VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN INZAKE WEGVERKEER BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTER BIJ WIE HET WANBEDRIJF AANHANGIG IS GEMAAKT NA DAGVAARDING DOOR DE
PARTIJ DIE ZICH BENADEELD ACHT.

Overwegende dat de opheffing
van de artikelen 279 en 280 van het
Burgerlijk Wetboek door de wet van 2° SAMENHANG - STRAFZAKEN - POLITIERECHTER BIJ WIE EEN IN DE ARTT. 418 EN
10 oktober 1967 en de vervanging er420 SW. OMSCHREVEN WANBEDRIJF, OVERvan door de artikelen 1287 en 1288
EENKOMSTIG ART. 138, 6°BIS, SV. EN NAAR DE
van het Gerechtelijk Wetboek niet
VEREISTEN VAN DIE WETTELIJKE BEPALING,
afdoen aan het strafbaar karakter
AANHANGIG IS GEMAAKT- GEVOLG WAT BEvan de feiten;
TREFT DE BEVOEGDHETD.

-
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3° ONSPLITSBAARHEID -

STRAFZAKEN
POLITIERECHTER BIJ WIE EEN IN DE
ARTT. 418 EN 420 SW. OMSCHREVEN WANBEDRIJF, OVEREENKOMSTIG ART. 138, 6°BIS, SV.
EN NAAR DE VEREISTEN VAN DIE WETTELIJKE BEPALING, AANHANGIG IS GEMAAKT GEVOLG WAT BETREFT DE BEVOEGDHEID.

4° CASATIE -

OMVANG - STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - POLITIERECHTER BIJ WIE EEN IN DE ARTT. 418 EN
420 SW. OMSCHREVEN WANBEDRIJF, NA DAGVAARDING DOOR DE PARTIJ DIE ZICH BENADEELD ACHT, OVEREENKOMSTIG ART. 136,
6°BIS, SV. EN NAAR DE VEREISTEN VAN DIE
WETTELIJKE BEPALING, AANHANGIG IS GEMAAKT - TEN ONRECHTE ONBEVOEGDVERKLARING DOOR DE RECHTER OM KENNIS TE
NEMEN VAN DAT WANBEDRIJF EN VAN DE
HIEROP GEGRONDE BURGERLIJKE RECHTSCASSATIEBEROEP VAN DE
VORDERING DAGENDE BURGERLIJKE PARTIJ - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLUKE RECHTSVORDERING VAN DE ElSER, DAGENDE BURGERLIJKE PARTIJ, TEGEN DE GEDAAGDE - DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING VAN DE GEDAAGDE TEGEN DE ElSER, IN ZOVERRE DE ElSER DAARIN ALLEEN EN VOLLEDIG AANSPRAKELIJK
WORDT VERKLAARD VOOR HET ONGEVAL.

1o De politierechter neemt, na rechtstreekse dagvaarding door de partij
die zich benadeeld acht, kennis van
een in de artt. 418 en 420 Sw. omschreven wanbedrijf, bestaande in het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval, wanneer dat wanbedrijf
samenhangt of een onsplitsbaar geheel
vormt met een misdrijf dat strafbaar
is krachtens dezelfde wettelijke bepalingen en dat naar hem is verwezen
overeenkomstig de artt. 4 of 6 wet van
4 okt. 1867 op de verzachtende omstandigheden of met een misdrijf dat strafbaar is krachtens de wetten of verordeningen inzake wegverkeer en dat bij
hem reeds aanhangig is gemaakt door
het openbaar ministerie of het onderzoeksgerecht (1).

2° en 3° Wanneer een in de artt. 418 en
420 Sw. omschreven wanbedrijf b1j de
politierechter, overeenkomstig art. 138,
6'bis Sv., en naar de vereisten van die
wettelijke bepaling aanhangig is ge(1) en (2) Zie Cass., 12 jan. 1976 (A.C., 1976,
529) en voetnoot R.D. bij Cass., 14 sept. 1982,
A.R. nr. 7568 (ibid., 1982-83, nr. 34).

maakt, kan die rechter zich niet onbevoegd verklaren om kennis te nemen
van dat wanbedrijf en van de hierop
gegronde burgerlijke rechtsvordering,
zonder daarbij vast te stellen dat die
feiten niet samenhangen of geen onsplitsbaar geheel vormen met de overtredingen van het Wegverkeersreglement die bij hem reeds aanhangig zijn
gemaakt (2).
4° Wanneer een in de artt 418 en 420

Sw. omschreven wanbedrijf, na dagvaarding door de partij die zich benadeeld acht, bij de politierechter overeenkomstig art. 138, ff bis, Sv. en naar
de vereisten van die wettelijke bepaling aanhangig is gemaakt, en die
rechter zich ten onrechte onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van dat
wanbedrijf en van de hierop gegronde
burgerlijke rechtsvordering, brengt de
vernietiging van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de eiser, als burgerlijke en dagende partij,
tegen de rechtstreeks gedaagde, vernietiging mede . van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de gedaagde tegen de eiser, in zoverre deze
daarin alleen en volledig aansprakelijk
wordt verklaard voor het ongeval.
(NINANE T. SMEERS, MESSERSI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3414)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 november 1983 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei;
I. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de strafvordering;
A. ten laste van eiser

Overwegende dat het bestreden
vonnis het verval van de tegen eiser
· ingestelde strafvordering vaststelt·
D t d
· ·
·
'
.. ~
~. voorz1enmg met ontvankehJk IS blJ gebrek aan belang;
B. ten laste van de verweerder
Smeers :
Overwegende dat eiser, beklaagde, geen hoedanigheid heeft om zich

1004 tegen die beslissing in cassatie te
voorzien;
Overwegende dat de door eiser,
burgerlijke partij, tegen die beslissing ingestelde voorziening sle~hts
ontvankelijk is, in zoverre ze gencht
is tegen zijn verwijzing in kosten
van die rechtsvordering;
II. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de door
eiser tegen de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvordering en tegen de beslissing waarbij eiser
wordt verwezen in de kosten van de
rechtstreekse dagvaarding en in de
kosten van het door het openbaar
ministerie tegen de verweerders
ingestelde hoger beroep :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 138, 6obis, van bet Wethoek van Strafvordering, aangevuld en
gewijzigd door het enig artikel van de
wet van 21 februari 1959,
doordat het bestreden vonnis verklaart
dat, bij ontstentenis van een beschikking
van contraventionalisering, de politierechtbank niet bevoegd was om kennis
te nemen van de rechtstreekse dagvaarding die door de eiser Ninane tegen de
verweerder Smeers en tegen de voor
laatstgenoemde burgerrechtelijk aansprakelijke partij Messersi was uitgebracht wegens overtreding van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek; dat
bet bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat de strafvordering wegens de
overtredingen van bet Wegverkeersreglement die zowel in de dagvaarding, de vordering van het parket als in de door eiser tegen de beide verweerders uitgebrachte rechtstreekse dagvaarding omschreven waren, door verjaring vervallen
was, beslist het beroepen vonnis op de ,
strafvordering te vernietigen, in zoverre
het uitspraak doet over de in de rechtstreekse dagvaarding vermelde overtre- ,
ding van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek en de zaak, voor zoveel als
nodig, te verwijzen naar de procureur
des Konings, de kosten van de rechtspleging in eerste aanleg ten laste van de
Staat te laten, eiser te verwijzen in de
kosten van het hoger beroep, en bij de
uitspraak over de burgerlijke rechtsvorderingen, bet beroepen vonnis bevestigt
waarbij de rechtsvordering van de verweerder Messersi tegen eiser is toegewezen, eiser is veroordeeld om aan ver- .
1

weerder het bedrag van 47.000 frank,
verhoogd met de compensatoire en de
gerechtelijke interesten alsook met de
kosten, te betalen, met dien verstande
dat de kosten van de rechtstreekse dagvaarding ten laste zullen blijven van eiser,
terwijl, naar luid van het in bet middel
vermelde artikel 138, 6obis, van bet Wethoek van Strafvordering, de politierechter - ongeacht of de zaak bij hem aanhangig wordt gemaakt bij wege van
rechtstreekse dagvaarding uitgaande van
de partij die zich benadeeld acht of van
bet openbaar ministerie - kennis neemt
van de in de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek omschreven misdrijven, bestaande in het naar aanleiding van een
ongeval onopzettelijk toebrengen van
verwondingen, wanneer deze misdrijven
samenhangen of een onsplitsbaar geheel
vormen met een misdrijf dat strafbaar is
krachtens de wetten of verordeningen op
bet wegverkeer en dat bij de rechter
reeds aanhangig is gemaakt door het
openbaar ministerie of het onderzoeksgerecht; nu ten deze de door het openbaar
ministerie tegen eiser wegens overtredingen van het Wegverkeersreglement
ingestelde vervolgingen bij de plitierechtbank reeds aanhangig waren op bet
ogenblik dat eiser bij de exploten van
11 en 13 september 1979 de verweerders
rechtstreeks voor dezelfde rechtbank liet
dagvaarden wegens het onopzettelijk toebrengen van verwondingen en wegens
overtredingen van het Wegverkeersreglement, bet bestreden vonnis dat de politierechter onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de telastlegging van
bet onopzettelijk toebrengen van verwondingen en dat op grond daarvan de
beroepen beslissing vernietigt en de
zaak voor zoveel als nodig, verwijst naar
de p;ocureur des Konings, voormeld artikel 138, 6° bis, schendt :
Overwegende dat eiser na een
verkeersongeval te Fize Fontaine op
23 maart 1979 voor de politierechtbank van het tweede kanton Hoei
werd vervolgd wegens overtredingen
van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat eiser de verweerder Joseph Smeers wegens datzelfde ongeval rechtstreeks liet dagvaarden voor dezelfde politierechtbank wegens dezelfde overtredingen
van het Wegverkeersreglement en
wegens het onopzettelijk toebrengen
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van slagen of verwondingen; dat hij
eveneens de verweerder Severino
Messersi liet dagvaarden in zijn
hoedanigheid van burgerrechtelijk
aansprakelijke partij voor de verweerder Joseph Smeers;
Overwegende dat, krachtens artikel 138, 6°bis, van het Wetboek van
Strafvordering, de politierechtbanken kennis nemen van de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
en bestaande in het onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen die het gevolg zijn van een
verkeersongeval, wanneer deze wanbedrijven samenhangen of een onsplitsbaar geheel vormen met een
misdrijf dat strafbaar is krachtens
dezelfde bepalingen en dat naar hen
is verwezen overeenkomstig artikel 4 of 6 van de wet van 4 oktober
1867 op de verzachtende omstandigheden, of met een misdrijf dat strafbaar is krachtens de wetten of verordeningen op het wegverkeer en
dat hij hen reeds aanhangig is gemaakt door het openbaar ministerie
of het onderzoeksgerecht;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, na de verjaring te hebben vastgesteld van de tegen eiser
en de verweerder Smeers wegens
overtredingen van het Wegverkeersreglement ingestelde strafvordering,
zich onbevoegd verklaart om kennis
te nemen van de aan de verweerder
Smeers ten laste gelegde overtreding van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek en zich bijgevolg
niet bevoegd verklaart om kennis te
nemen van de door eiser tegen de
verweerders Smeers, beklaagde, en
Messersi, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, ingestelde burgerlijke
rechtsvordering;
Dat de rechter, na uitspraak te
hebben gedaan over de overtredingen van het Wegverkeersreglement,
zich niet onbevoegd kon verklaren
om kennis te nemen van de op het
toebrengen van onopzettelijke slagen of verwondingen gegronde burgerlijke
rechtsvordering,
zonder
daarbij vast te stellen dat die feiten

niet samenhingen of geen onsplitsbaar geheel vormden met de overtredingen van het Wegverkeersreglement;
Dat het middel gegrond is, in zoverre het betrekking heeft op de
door eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering en op de veroordeling van eiser in de kosten;
III. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissing op de
door de verweerder Messersi tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat de vernietiging
van ae beslissing op de door eiser
tegen de verweerders ingestelde
burgerlijke rechtsvordering de vernietiging meebrengt van de beslissing op de door de verweerder Messersi tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, in zoverre ze
aileen eiser volledig aansprakelijk
verklaart voor het ongeval, welke
beslissing om dezelfde reden onwettig is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser
verwijst in de kosten van het op de
strafvordering ingestelde hoger beroep en in de kosten van de rechtstreekse dagvaarding en uitspraak
doet over de door eiser tegen verweerders en door de verweerder
Messersi tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, behalve
in zoverre het beslist dat eiser een
fout heeft begaan die zijn aansprakelijkheid meebrengt, en het bedrag
van de door verweerder Messersi
geleden schade vaststelt; 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; laat de overige kosten ten laste
'van de Staat; verwijst de aldus be: perkte zaak naar de Correctionele
• Rechtbank te Luik, zitting houdende
. in hoger beroep.
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28 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

heid van de verdachte, nauwkeurig
omschreven door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarin wordt gewezen op de ernst van de
feiten en wordt vastgesteld dat het gedrag van de verdachte getuigt van een
gevaarlijke geestesgesteldheid die de
openbare veiligheid raakt, en dat valt
te vrezen dat eiser, die zich voordien
aan gewelddaden en bedreigingen
heeft schuldig gemaakt, andere gelijkaardige feiten zou begaan indien hij in
vrijheid zou worden gesteld (2).

Nr. 438
2'

KAMER -

28 maart 1984
(SCOZZARI)

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VOORLOPI-

ARREST ( vertaJing)

GE HECHTENIS - ARREST VAN DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OVER DE
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE
WAARIN EEN VERSCHONINGSGROND WORDT
AANGEVOERD - GEEN VERPLICHTING VOOR
DE RECHTER DAAROP TE ANTWOORDEN.

(A.R. nr. 3527)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1984 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling :

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OVER DE HANDHAVING VAN
DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CONCLUSIE
VAN DE VERDACHTE WAARIN EEN VERSCHONINGSGROND WORDT AANGEVOERD - GEEN
VEPRLICHTING VOOR DE RECHTER DAAROP
TE ANTWOORDEN.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat eiser in de voor het hof van
beroep genomen conclusie betoogde dat
<< uit de gegevens van het dossier duidelijk blijkt dat het misdrijf van (eiser) is
uitgelokt door messteken die op lafhartige wijze aan zijn vader en zijn zuster
waren toegebracht << en << ••• de ernst van
de feiten ten deze kan worden betwist,
gezien het feit dat ze werden uitgelokt "•

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS- WET VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 5 - REDENEN.

1o en 2o Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over
de handhaving van de voorlopige hechtenis, behoeft zij niet te antwoorden
op de conclusie van de verdachte waarin deze bepaalde feiten als verschoningsgrond aanvoerde, nu een verschoningsgrond enkel tot strafvermindering kan leiden en het bestaan van het
misdrijf niet uitsluit (1).

terwijl noch in het arrest noch in de
vordering van het openbaar ministerie
noch in de beroepen beschikking waarnaar het hof van beroep verwijst, wordt
geantwoord op het argument dat de uitlokking de feiten minder zwaarwichtig
maakt; het arrest, de vordering en de beroepen beschikking enkel de << uitzonderlijke ernst van de feiten " vaststellen
zonder te antwoorden op het argument
3° De ernstige en uitzonderlijke omstan-· betreffende de uitlokking, hoewel de vordigheden die dermate de openbare vei- dering nochtans in feite die uitlokking,
ligheid raken dat de voorlopige hechte- althans impliciet, toegeeft, vermits ze
nis moet worden gehandhaafd, war-' erop wijst dat de feiten zijn gepleegd
den, onder vermelding van gegevens << op de persoon van zijn tante en zijn
eigen aan de zaak of de persoonlijk- neef die op dezelfde dag zijn vader en
(1) Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 323).

.

(2) Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-70, nr. 343).
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zijn zuster tijdens een ruzie hadden ver- eiser heeft toegegeven zich schuldig
wond »:
te hebben gemaakt aan paging tot
Overwegende dat de rechters niet moord op de persoon van zijn tante·
hoefden te antwoorden op de conclu- en zijn nee£, dat die feiten uitzonsie van eiser ten betoge dat de in derlijk zwaarwichtig zijn gelet op de
het middel aangegeven feiten een ernst van de verwondingen en de
verschoningsgrond opleverden, nu dramatische gevolgen die uit het gezodanige grond, die enkel kan lei- bruik van een vuurwapen hadden
den tot strafvermindering, het be- kunnen voortvloeien, dat die feiten
staan van het misdrijf niet uitsluit wijzen op de geringe eerbied van eien de rechtsgeldigheid van het aan- ser mvoor het menselijk leven en,
derhalve, op een gevaarlijke geeshoudingsbevel zelf niet aantast;
tesgesteldheid die een ernstige beDat het middel niet kan worden dreiging vormt voor de openbare
aangenomen;
veiligheid, dat eiser op zijn eerste
verklaringen is teruggekomen en
Over het tvveede middel, afgeleid uit dat de aanwijzingen die hij heeft
de schending van artikel 5 van de wet verstrekt om de plaats te vinden
van 20 april 1874 op de voorlopige hech- waar hij zich van zijn pistool heeft
tenis,
ontdaan uiterst onbetrouwbaar zijn
doordat het arrest zich ertoe beperkt en dat derhalve ook moet worden
de gronden over te nemen van de schrif- gevreesd dat hij bij zijn eventuele
telijke vordering van het openbaar mi- invriJ'heidstelling, waartegen overnisterie van 17 februari 1984 en van de
beroepen beschikking van 11 februari wegingen van openbare veiligheid
1984,
zich verzetten het aan de gang zijnterwijl, enerzijds, artikel 5 van de wet de onderzoek zal belemmeren door
van 20 april 1874 vereist dat de daarin personen voor hem te doen getuibedoelde ernstige en uitzonderlijke om- gen, dat eiser zich voordien reeds
standigheden die de openbare veiligheid schuldig heeft gemaakt aan daden
raken, bestaan op het ogenblik waarop van geweldpleging en bedreigingen
het hof van beroep uitspraak doet en het en dat er dus voor moet worden gehof zich dus niet ertoe kan beperken te vreesd dat hij bij zijn invrijheidstelverwijzen naar een vroegere omschrijf
ving van de omstandigheden, anderzijds, ling opnieuw gelijkaardige eiten
de ernst van de feiten op zich niet de zal plegen gelet op zijn vijandige geernstige en uitzonderlijke omstandigheid voelens jegens de slachtoffers;
kan opleveren in de zin van de wet, het
Overwegende dat, enerzijds, het
feit tenslotte dat een verdachte zijn ver- arrest, uit de context waarvan blijkt
klaringen wijzigt geen ernstige en uit- dat de gegevens die het in aanmerzonderlijke omstandigheid kan opleveren king neemt bestaan op het ogenblik
in de zin van voormelde bepaling, vermits het een fundamenteel recht is van van de beslissing, zich niet ertoe bede verdachte om te ontkennen en om perkt te wijzen op de ernst van de
dus eventueel zijn verklaringen te wijzi- feiten, doch met name vaststelt dat
gen; daaruit een ernstige en uitzonder- de gedragingen van eiser getuigen
lijke omstandigheid afleiden die de open- van een gevaarlijke geestesgesteldbare veiligheid dermate raakt dat de heid die de openbare veiligheid
hechtenis moet worden gehandhaafd, raakt en dat het valt te vrezen dat
zou neerkomen op de ontzegging van het eiser, die zich voordien reeds
recht zelf om te ontkennen en derhalve
op het uitoefenen van een ondraaglijke schuldig heeft gemaakt aan daden
pressie op de verdachte; het arrest bijge- van geweldpleging en bedreigingen,
volg niet regelmatig met redenen is om-. bij zijn invrijheidstelling opnieuw
kleed en niet naar recht is verantwoord : gelijkaardige feiten zal plegen;
Dat het arrest, door de gegevens
Overwegende dat het arrest, met
aanneming van de gronden van de eigen aan de zaak of de persoonlijkvordering van de procureur-generaal heid van de verdachte te vermelden,
bij het hof van beroep, vaststelt dat een nauwkeurige omschrijving geeft

-

1008 -

van de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden die de openbare
veiligheid dermate raken dat de
voorlopige hechtenis van eiser moet
worden gehandhaafd;
Dat in dit opzicht het middel niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest niet oordeelt dat de van elkaar afwijkende verklaringen van
eiser een ernstige en uitzonderlijke
omstandigheid opleveren die de.
handhaving van de hechtenis wettigt; dat het op grand van de hierboven aangegeven consideransen beslist dat de omstandigheid dat eiser
op zijn eerste verklaringen is teruggekomen de door hem vcrstrekte
aanwijzingen voor het terugvinden
van de plaats waar hij zij n pistool
heeft weggegooid, uiterst onbetrouwbaar maakt en dater, derhalve, voor
moet worden gevreesd dat eiser die
zich voordien reeds schuldig heeft
gemaakt aan daden van geweldpleging en bedreigingen en vijandige
gevoelens koestert jegens de slachtoffers, bij zijn invrijheidstelling het
onderzoek zal belemmeren door personen in zijn voordeel te doen getuigen en dat hij opnieuw gelijkaardige feiten zal plegen;
Dat in dit opzicht het middel, dat
op een onjuiste lezing van het arrest
berust, feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substanWlle of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeen,komstig de wet is gewezen;

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

Nr. 439
1•

KAMER -

1° VOORZIENING

29 maart 1984
IN

CAS SATIE

GROND VAN NIET ONTVANKELIJKHEID - BURGERLIJKE ZAKEN - ENIG MIDDEL NIET ONTVANKELIJK OF NIET GEGROND - GEEN INVLOED OP DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET
CASSATIEBEROEP.

2' HOGER

BEROEP
BURGERLIJKE
ZAKEN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET
HOGER BEROEP - ART. 1068, EERSTE LID,
GER.W.- DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING.

3o CASSATIEMIDDELEN _

GROND VAN

NIET-ONTVANKELIJKHEID BURGERLIJKE
ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHElD AFGELEID UIT HET GEBREK AAN BELANG VAN HET MIDDEL - GEBREK AAN BELANG - BEGRIP.

1' De

niet-ontvankelijkheid of ongegrondheid van een enig cassatiemiddel
heeft geen invloed op de ontvankelijkheid van het cassatiebel'Oep in burgerlijke zaken (1).

2' Hoewel luidens art. 1068, eerste lid,
Ger. W., het hager beroep tegen een
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recl1t te doen, het geschil zelf bij
de rechter aanhangig maakt, staat het
evenwel aan de partijen, door hoofdberoep en incidenteel beroep, de perken
te bepalen waarbinnen de rechter in
hager beroep over de aan de eerste
rechter voorgelegde betwistingen uitspraak moet doen (2).
3' Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel waarin terecht of
ten onrechte wordt aangevoerd dat een
hof van beroep het beroepen vonnis
had moeten vernietigen, als dat hof
uitspraak heeft gedaan zoals het zulks
had moeten doen, indien het was ingegegaan op de vordering tot vernietlging van dat vonnis, nl. door uitspraak te doen over het geschil zelf.

28 maart 1984 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con(1) Zie Cass., 17 maart 1977 (A.C., 1977, 777).
clusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
(2) Cass., 2 dec. 1982, A.R. nr. 6653
(A.C., 1982-83, nr. 204).
Mayence, Charleroi.

1------------------
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(EMPRESAS CATALANAS ASOCIADAS N.V. NAAR
PANAMEES RECHT T. MRS. DUMON YVES, VAN
DERBORGHT JEAN-PIERRE - CURATOREN IN HET
FAILISSEMENT VAN « BANQUE POUR L'AMERIQUE DU SUD " N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6804)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 17 juni 1981 en
17 maart 1982 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 17 juni
1981 :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen de voorziening opgeworpen en
hieruit afgeleid dat het enige middel, dat tegen het arrest van 17 juni
1981 is gericht, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk, althans niet
gegrond is;
Overwegende dat de eventuele
niet-ontvankelijkheid en ongegrondheid van een middel, ook al is het
een enig middel, zonder invloed zijn
op de ontvankelijkheid van de voorziening;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

uit een rechter in de rechtbank van
koophandel, twee rechters in handelszaken en de vertegenwoordiger van het
openbaar ministerie aan wie de zaak,
overeenkomstg artikel 764, 9°, van het
Gerechtelijk Wetboek, voor advies moet
worden medegedeeld », 2o dat « het voorafgaande verslag van de rechter-commissaris, dat moet dienen om de informatie
van de rechtbank en van de partijen aan
te vullen, een proceshandeling is die de
rechter aileen dan nietig kan verklaren
indien het verzuim of de onregelmatigheid ervan de belangen schaadt van de
partij die de exceptie opwerpt ''• 3° dat
eiseres zou hebben gepleit zonder opmerkingen of voorbehoud te maken en
zonder de aanwezigheid van een rechtercommissaris op de terechtzitting van
3 maart 1980 te vorderen, en 4° dat niet
« zou blijken » dat het ontbreken van het
verslag van de rechter-commissaris ten
deze eiseres een informatie « zou hebben » onthouden die noodzakelijk was
voor de uitoefening van haar recht van
verdediging; dat aldus, volgens het arrest, « de exceptie van nietigheid » van
het vonnis van 17 juni 1980, krachtens
de artikelen 860 en 861 van het Gerechtelijk Wetboek niet gegrond was, enerzijds, omdat noch artikel 463 van de Faillissementswet, noch enige andere wettelijke bepaling uitdrukkelijk zegt dat het
ontbreken van een verslag van de rechter-commissaris leidt tot nietigheid van
het vonnis inzake een uit het faillissement voortvloeiende betwisting en, anderzijds, omdat ten deze het ontbreken
van een dergelijk verslag de belangen
van eiseres niet zou hebben geschaad,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres geen
« exceptie van nietigheid » van het vonnis van 17 maart 1980 heeft opgeworpen,
maar, overeenkomstig artikel 20 van het
Gerechtelijk Wetboek, de vernietiging
van dat vonnis heeft gevorderd wegens
de onregelmatigheid die zij op grond van
artikel 463, eerste lid, van de Faillissementswet heeft aangevoerd; het arrest,
door « de exceptie van nietigheid » van
dat vonnis krachtens de artikelen 860 en
861 van het Gerechtelijk Wetboek niet
gegrond te verklaren, de artikelen 20,
860 en 861 van het Gerechtelijk Wetboek,
dus verkeerdelijk toepast en bijgevolg
schendt, en de bewijskracht van het appelverzoekschrift en van de conclusie
van eiseres miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 20, 860, 861 van
het Gerechtelijk Wetboek, 463, eerste lid,
van de wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling (hoek III van het Wetboek van
Koophandel), 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging,
doordat het arrest van 17 juni 1981
« de exceptie van nietigheid » van het op
17 maart 1980 door de rechtbank van
koophandel uitgesproken vonnis niet gegrond verklaart, op grond 1° dat « de afwezigheid van de rechter-commissaris
tijdens het onderzoek van een betwisting
betreffende de aanneming van een betwiste schuldvordering in het passief van
het faillissement zonder invloed is op de
organisatie van het aangesproken rechtstweede onderdeel, de artikelen 860 en
college dat in feite regelmatig bestaat 861 van het Gerechtelijk Wetboek enkel
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betrekking hebben op de nietigheid van
de « proceshandelingen », dat wil zeggen
van het geheel van de stukken tot vaststelling van de gevoerde procedure, maar
niet van de intrinsieke regelmatigheid
van de procedure zelf; een onregelmatigheid in de procedure kan leiden tot haar
nietigheid en die van het op die procedure gewezen vonnis, zelfs als geen enkele
tekst uitdrukkelijk in die nietigheid voorziet; zulks vooral het geval is wanneer de
onregelmatigheid in de procedure een
schending van een regel van openbare
orde is; het ten deze vaststaat dat geen
enkele van de rehcters-commissarissen
die door de rechtbank van koophandel
waren aangewezen bij de faillietverklaring van de naamloze vennootschap Banque pour !'Amerique du Sud, op de terechtzitting van 3 maart 1980 aanwezig
was en dat het vonnis van 17 n:aart 1980
is gewezen zonder voorafgaand verslag
van een van die rechters-commissarissen; de aanwezigheid van de rechtercommissaris bij het onderzoek van een
betwisting betreffende de aanneming
van een schuldvordering in het passief
van een faillissement en de overlegging
door hem van een verslag v66r de pleidooien van de partijen vereisten van
openbare orde zijn, niet aileen omdat ze
betrekking hebben op de rechterlijke organisatie, maar ook omdat artikel 463
een wettelijke bepaling van het faillissementsrecht, en alsdusdanig van openbare orde, is, en omdat de overlegging van
een verslag door de rechter-commissaris
met name tot doel heeft de procespartijen inlichtingen te verschaffen om hen
in staat te steilen hun recht van verdediging uit te oefenen; het arrest, door te
beslissen dat de miskenning van die vereisten niet door eiseres kon worden aangevoerd omdat de artikelen 860 en 861
van het Gerechtelijk Wetboek zich daartegen verzetten, die artikelen, alsmede
artikel 463, eerste lid, van de Faillissementswet en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging
schendt;
derde onderdeel, het vereiste van een
voorafgaand verslag in artikel 463, eerste
lid, van de Faillissementswet een vereiste van openbare orde is; dit niet aileen
zo is omdat dit vereiste het verlangen
van de wetgever vertolkt om het recht
van verdediging te doen eerbiedigen,
maar ook omdat, los van die overweging,
artikel 463, eerste lid, een organieke bepaling van het faillissementsrecht, en
alsdusdanig van openbare orde is en omdat ze rechtstreeks betrekking heeft op

de rechterlijke organisatie wanneer het
geding loopt over een betwisting inzake
de aanneming van een schuldvordering
in het passief van het faillissement; zulk
een vereiste van openbare orde in acht
moet worden genomen, zelfs als geen enkele gedingvoerende partij zich daarop
voor de eerste rechter heeft beroepen en
zonder dat het noodzakelijk is dat de
partij die zich erop beroept, al is het in
hoger beroep, aantoont dat het ontbreken van een voorafgaand verslag van de
rechter-commissaris haar een informatie
heeft onthouden die noodzakelijk was
voor de uitoefening van haar recht van
verdediging; bijgevolg het arrest, door de
nietigheidsvordering van eiseres af te
vvijzen op grand dat zij die nietigheid
niet zou hebben opgeworpen toen zij
voor de eerste rechter heeft gepleit, en
dat « niet blijkt dat het ontbreken van
een verslag van de rechter-commissaris
haar een informatie heeft onthouden die
noodzakelijk was om haar recht van verdediging uit te oefenen », de artikelen 463 van de Faillissementswet, 860 en
861 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt; in elk geval, zelf voor zover althans artikel 463, eerste lid, het verlangen van de wetgever zou vertolken om
het recht van verdediging te doen eerbiedigen, het arrest enkel oordeelt dat
« niet blijkt » dat het ontbreken van dat
verslag eiseres een informatie « zou hebben » onthouden die noodzakelijk was
om haar recht van verdediging uit te oefenen; het aldus niet met zekerheid de
erin vermelde onthouding uitsluit en het
bijgevolg in het onzekere laat of het
recht van verdediging van eiseres niet is
geschonden door de miskenning van artikel 463, eerste lid, van de Faillissementswet (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :

Over de grand van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen
het middel opgeworpen en hieruit
afgeleid dat het geen belang vertoont, daar het hof van beroep, zelfs
als dit het beroepen vonnis had vernietigd wegens niet-inachtneming
van artikel 463 van de Faillissementswet, heeft kunnen, of in elk
geval heeft moeten, zoals het heeft
gedaan, uitspraak doen over het geschil zelf dat ingevolge de devolutieve kracht van het hager beroep bij
het hof van beroep aanhangig was
gemaakt met toepassing van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet-
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boek, zonder de zaak naar de eerste
rechter te verwijzen :
Overwegende dat artikel 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek slechts in
een enkel geval voorziet in de verwijzing van de zaak naar de eerste
rechter, namelijk het geval dat de
rechter in hager beroep, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten
vonnis bevolen onderzoeksmaatregel
bevestigt;
Overwegende dat in alle andere
gevallen, en bijgevolg ook in het geval dat de eerste rechter een vergissing zou hebben begaan die de rechter in hager beroep niet kan rechtzetten, zoals het ontbreken van een
voorafgaand verslag van de rechtercommissaris in een zaak van aanneming van een schuldvordering in
het passief van een faillisement, hager beroep tegen een eindvonnis of
tegen een vonnis alvorens recht te
doen, het geschil zelf bij de rechter
in hager beroep aanhangig maakt;
dat ingeval de vergissing kan leiden
tot nietigheid van het aangevochten
vonnis, het aan de rechter in hoger
beroep staat om het vonnis te ver-nietigen en over het geschil zelf uitspraak te doen;
Overwegende dat de partijen weliswaar, door het oorspronkelijk hager beroep of tegenberoep, zelf de
grenzen bepalen waarbinnen de
rechter in hager beroep uitspraak
moet doen over de betwistingen die
bij de eerste rechter aanhangig zijn
gemaakt; dat ten deze eiseres haar
hoger beroep echter niet heeft beperkt; dat, hoewel de partijen akkoord wa.ren om in een eerste fase
enkel te pleiten over de nietigheid
van het aangevochten vonnis, zij
zich het recht hebben voorbehouden
om later hun middelen over het geschil zelf voor te dragen, hetgeen zij
hebben gedaan op de terechtzittin~
gen van 23 december 1981 en
10 maart 1982;
Overwegende dat, ook al had het
hof van beroep de vordering tot vernietiging van het aangevochten vonnis ten onrechte afgewezen, het
middel d~t die afwijzing bekriti-

seert, niettemin bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is; dat het hof
van beroep, door over het geschil
zelf uitspraak te doen, heeft gedaan
hetgeen het zou hebben moeten
doen als het die vordering had toegewezen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 maart 1984 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van Ryn en
Simont.

Nr. 440
1'
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29 maart 1984

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TEKORTKOMING AAN
BEG RIP.

DE

BEROEPSPLICHTENLEER

- .

2° CASSATIEMIDDELEN

TUCHTZAKEN - CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN - EEN ENKELE STRAF
WEGENS VERSCHILLENDE TEKORKOMINGEN
AAN DE BEROEPSPLICHTENLEER - MIDDEL
DAT SLECHTS OP DE BESLISSING BETREFFENDE EEN VAN DIE TEKORTKOMINGEN KRITIEK OEFENT - STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDERE TEKORTKOMING - MID DEL NIET ONTVANKELIJK.

1• Krachtens art. 2 wet van 26 juni 1963

heeft de Orde van Architecten tot taak
de voorschriften van de plichtenleer
voor het beroep van architect te bepalen en ze tuchtrechtelifk te doen naleven; daaruit volgt dat de raad van de
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Orde, door te oordelen dat een architect, gelet op de voorschriften van zijn
beroep, de uitvoering van een contract
niet mocht voortzetten en dat hij door
zijn medewerking niet op te schorten,
jegens de overheid van de Orde van
Architecten niet eerbiedig en loyaal
heeft gehandeld, geen machtsoverschrijding heeft begaan en noch
art. 1134 B. W. , noch de artt. 19, 20, 28,
§ 1, 31 en 38, 1 ", wet van 26 juni 1963,
noch art. 107 Gw. heeft geschonden.

inzake architectuur had gekregen van de
naamlzoe vennootschap Vanderborght,
dat de werken niet waren voltooid toen
die vennootschap op 4 maart 1980 failliet
werd verklaard, dat de curator in het
faillissement van die vennootschap op
27 maart 1980 aan eiser vroeg een staat
over de vordering van het werk op te
maken en, voor rekening van de curatele, toezicht te houden op de uitvoering
van latere werken, dat architect Pourbaix, die niet wist dat de curator zich
daarvoor tot eiser had gewend, begin
2" Wanneer een beslissing van de raad april toevallig vernam dat eiser op
van beroep van de Orde van Archi- 1 april samen met de curator op de
tecten een enkele tuchtstraf uitspreekt bouwplaats was gekomen, dat hij in zijn
wegens verschillende tekortkomingen brief van 9 april 1980 eiser dienaanaan de beroepsplichtenleer, is niet ont- gaande om uitleg vroeg, de aan eiser vervankelijk het cassatieberoep berustend weten feiten bewezen verklaart, nameop een middel dat enkel betrekking lijk « 1" niet collegiaal te zijn geweest
heeft op een van die tekortkomingen, jegens een van zijn vakgenoten door te
terwijl de uitgesproken straf naar aanvaarden een opdracht voort te zetten,
recht verantwoord blijft door een ande- zonder zich te gedragen naar de voorschriften van de plichtenleer, met de verre tekortkoming (1).
zwarende omstandigheid geen rekening
te hebben gehouden met de talrijke
(R. .. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
waarschuwingen die de overheid van de
Orde tot hem had gericht; 2" niet eerbiedig en loyaal te zijn geweest jegens de
ARREST ( vertaling)
overheid van de Orde die geregeld zijn
aandacht heeft gevestigd op de bezwaren
(A.R. nr. 6845)
in verband met de voortzetting van de
opdracht », op de in de beroepen beslisHET HOF; - Gelet op de bestre- sing vermelde gronden dat " Pourbaix
den beslissing, op 29 september 1982 zich ertegen had verzet dat (eiser) hem
door de franstalige raad van beroep opvolgde en de raad hem niet had toegevan de Orde van Architecten gewe- staan dat verzet naast zich neer te leggen; hij derhalve verplicht was elk optrezen;
den op te schorten; (eiser), door te
Over het middel, afgeleid uit de schen- blijven optreden in weerwil van het door
ding van de artikelen 97, 107 van de de overheid van de Orde goedgekeurde
Grondwet, 1134, 1349, 1350, 1352, 1353 verzet van zijn vakgenoot, heeft bijgevan het Burgerlijk Wetboek, 6, leden 2, dragen tot de ontbinding door de curateinzonderheid a, en 3, van het Verdrag tot le van het contract van Pourbaix en tot
Bescherming van de Rechten van de de toename van de aanzienlijke schade
Mens en de Fundamentele Vrijheden die hij reeds door het faillissement had
van 4 november 1950, goedgekeurd bij de geleden; ... (eiser), alvorens de hem voorwet van 13 mei 1955, 19, 20, 21, § 1, 31 en gestelde opdracht te aanvaarden, ten de38, 1", van de wet van 26 juni 1963 tot in- ze had moeten eisen dat voor zijn vakgestelling van een Orde van Architecten, noot alles zou worden geregeld op een
van het algemeen rechtsbeginsel inzake wijze die volgens hem juist zou zijn inhet recht van verdediging en van het al- dien hij in zijn plaats was geweest, te
gemeen beginsel van de bewijslast in meer daar Pourbaix niet verkeerd had
tuchtzaken,
gehandeld; ... (eiser), door, zoals hij heeft
doordat de raad van beroep, na, met gedaan, te aanvaarden voordeel te trekverwijzing naar de gronden van de be- ken uit een toestand die voor zijn vakgeroepen beslissing, te hebben vastgesteld noot een zeer groot verlies heeft teweegdat architect Pourbaix bij een overeen- : gebracht, overduidelijk niet collegiaal
komst van 15 oktober 1979 een opdracht ;heeft geh~ndeld "• en op de eigen gron-----------~~------l;den dat e1ser « een opdracht heeft aan. 'vaard die hoofdzakelijk de opdracht van
(1) Cass., 10 okt. 1980, A.R. nr. 2964 Pourbaix was, zonder zijn voorganger
(A.C., 1980-81, nr. 92).
daarvan vooraf in kennis te stellen en
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zonder bij hem navraag te doen naar de
bezwaren waarmee de aanvaarding van
die opdracht van de curatele voor zijn
vakgenoot gepaard kon gaan; (eiser) verplicht was zich te gedragen naar de voorschriften van de plichtenleer en niet
meer in deze zaak op te treden voordat
hij het akkoord van zijn vakgenoot of
dat van de raad van de Orde had verkregen; hij integendeel de hem door de curatele toevertrouwde opdracht aanvaardde en voortzette niettegenstaande de
talrijke klachten van zijn vakgenoot en
de waarschuwingen van de raad van de
Orde ... ; hij zich met name moest vergewissen of alle rechten van zijn voorganger waren geeerbiedigd; (eiser) tevergeefs jurdische middelen op grand van
het burgerlijk recht en het faillissementsrecht aanvoert om te trachten zich
te rechtvaardigen; immers zijn bewuste
schending van de voorschriften van de
plichtenleer en zijn winstbejag ten
grondslag liggen aan de toestand die hijzelf heeft geschapen; (eiser) niet eerbiedig en loyaal is geweest jegens de overheid van de Orde die herhaaldelijk zijn
aandacht heeft gevestigd op de bezwaren
die hij kon ondervinden door de voortzetting van de opdracht die hem door de
curatele was gegeven »,

terwijl, eerste onderdeel, op de conclusie waarin eiser betoogde dat « hij met,
de curatoren een overeenkomst had gesloten zonder op de hoogte te zijn van de
vroegere betrekkingen van de failliete
vennootschap en van de curatele met het
architectenkantoor Pourbaix-Feron;
dat als zogenaamde fout niet wordt aangevoerd de opdracht te hebben aanvaard,
maar te hebben aanvaard ze voort te zetten; dat het contract inzake de opdracht
wettig was aangegaan, zonder dat (eiser)
uit dien hoofde een verwijt kon worden
gemaakt, zodat hij zich niet naar recht
kon vrijmaken; dat is aangetoond dat de
curatele heeft geweigerd hem van zijn
verplichtingen te ontslaan en dat ze
daarvan een principiele kwestie maakte;
dat de raad van de Orde aan het voorschrift van de plichtenleer een verkeerde
uitlegging heeft gegeven met het onaanvaardbaar alternatief dat (eiser) een
tuchtfout zou hebben begaan als hij zijn
rechtsverplichtingen nakwam », de raad
van beroep, door eiser te verwijten een
opdracht te hebben aanvaard die hoofdzakelijk de opdracht van Pourbaix was,
zonder hem daarvan vooraf in kennis te
stellen, in het onzekere laat of hij eiser
veroordeelt wegens voortzetting van de
opdracht die hij had aanvaard zonder op

de hoogte te zijn van het optreden van
Pourbaix en om zijn optreden niet te
hebben opgeschort zoals de overheid van
de Orde hem vroeg, dan wel, integen. deel, of hij, met weerlegging dat eiser
niet op de hoogte was van het optreden
van Pourbaix teen hij met de curatoren
een overeenkomst heeft gesloten, hem
veroordeelt wegens aanvaarding van die
opdracht zonder het akkoord van zijn
voorganger of van overheid van de Orde;
deze dubbelzinnigheid in de motivering
het Hof niet in staat stelt de wettigheid
van de bestreden beslissing te toetsen en
gelijkstaat met een gebrek aan motivering (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de bestreden beslissing, als ze eiser enkel verwijt een opdracht te hebben voortgezet die hij had
aanvaard zonder op de hoogte te zijn
van het optreden van Pourbaix, artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
schendt; immers alle overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan degenen die deze
hebben aangegaan tot wet strekken; een
architect niet, zonder een contractuele
fout te begaan, de uitvoering van zijn
verbintenissen mag schorsen, als de opdrachtgever zijn verbintenissen jegens
een derde niet uitvoert, al is het een vakgenoot; de bestreden beslissing derhalve
niet, zonder de verbindende kracht van
de overeenkomsten te schenden, kon beslissen dat eiser de uitvoering van het
wettig met de curatoren gesloten contract niet mocht voortzetten zonder zich
ervan te vergewissen dat alle rechten
van zijn voorganger waren geeerbiedigd,
en niet kon beslissen dat hij niet eerbiedig en loyaal jegens de overheid van de
Orde is geweest door zijn optreden niet
te schorten (schending van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de Orde van Architecten en haar organen, de nationale
raad, bij de vaststelling van de voorschriften van de plichtenleer, en de raden van de Orde en de raden van beroep, bij de uitoefening van hun disciplinaire werkzaamheden, enkel tot taak
hebben te zorgen voor de naleving van
de voorschriften van de plichtenleer, toezicht te houden op de eer, de discretie en
de waardigheid van cie Orde in de uitoefening en naar aanleiding van de uitoefening van het beroep; de architecten enkel tuchtstraffen kunnen worden opgelegd als bewezen is dat zij aan hun
plichten zijn tekort gekomen; de organen
van de Orde niet, zonder hun bevoegdheden te overschrijden, een tuchtstraf kun-
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nen stellen op het niet overtreden van de
burgerlijke wet, en met name op de nietuitvoering van een wettig aangegane
overeenkomst, en evenmin een architect
kunnen verplichten een contractuele fout
te begaan; daaruit volgt dat de raad van
beroep, door eiser tot een tuchtstraf te
veroordelen om de uitvoering van de
door eiser met de curatoren wettig gesloten overeenkomst niet te hebben geschorst en om geen gevolg te hebben gegeven ~an de bevelen van de overheid
van de Orde om zijn optreden op te
schorten, op grond « dat (eiser) tevergeefs juridische middelen op gron_d .van
het burgerlijk recht en van het faillissementsrecht aanvoert om zich te rechtvaardigen », zijn bevoegdheden overschrijdt en de artikelen 19, 20, 21, § 1,
31 en 38, 1", van de wet van 26 juli 1963
schendt;

vierde onderdeel, de tuchtnormen inzake de werkzaamheid van een architect
slechts de waarde van een reglement
hebben en de rechtscolleges, zoals de
raad van beroep van de Orde van Architecten, de reglementen slechts mogen
toepassen in zoverre ze met de wetten
overeenstemmen; daaruit volgt dat de bestreden beslissing, door haar dictum hierop te doen steunen dat eiser « juridische middelen op grond van het burgerlijk recht en het faillissementsrecht aanvoert om te trachten zich te rechtvaardigen ... (voor) zijn bewuste schending van
de voorschriften van de plichtenleer »,
artikel 107 van de Grondwet schendt;
vijfde onderdeel, een ieder die wegens
een strafbaar feit wordt vervolgd, het
recht heeft om op de hoogte te worden
gebracht van de aard en de rede~ ;ran de
tegen hem ingebrachte beschuld1gmg en
niet voor andere feiten kan worden veroordeeld zonder in staat te zijn gesteld
zijn verweermiddelen dienaangaande te
doen gelden; derhalve, als de raad van
beroep eiser heeft veroordeeld ter zake
dat hij heeft aanvaard zijn contract met
de curatoren te sluiten, hoewel hij vanaf
dat ogenblik op de hoogte was van het
eerder optreden van zijn vakgenoot, en
niet aileen ter zake dat hij een opdracht
heeft voortgezet die hij had aanvaard
zonder op de hoogte te zijn van het optreden van eiser, hij eiser op de hoogte
moest stellen van die nieuwe telastlegging en hem in staat moest stellen zich
daaromtrent te verdedigen; de raad van
beroep, door zulks niet te doen, het algemeen beginsel inzake het recht van verdediging en artikel 6, lid 3, van voormeld

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens schendt;
zesde onderdeel, in tuchtzaken, evenals in strafzaken, een verdachte voor onschuldig wordt gehouden en derhalv.~
moet worden vrijgesproken wanneer hiJ
een omstandigheid aanvoert die het
strafbaar feit uitsluit en niet ongeloofwaardig is; ten deze eiser betoogde « met
de curatoren een overeenkomst te hebben gesloten zonder op de hoogte te zijn
van de vroegere betrekkingen van de
failliete vennootschap en van de curatele
met het architectenkantoor Pourbaix-Feron· niemand althans heeft bewezen, of
zelf~ heeft getracht te bewijzen, dat architect Radelet bij de aanvaarding van
zijn opdracht op de hoogte zou zijn geweest van die betrekkingen »; als de
raad van beroep heeft geoordeeld dat eiser die betrekkingen kende vanaf het
ogenblik dat hij met de curatoren een
overeenkomst heeft gesloten, welke omstandigheid geenszins blijkt uit de uiteenzetting van de feiten in de beroepen
beslissing waarnaar de aangevochten beslissing verwijst, hij moest aangeven op
welk gegeven van het dossier, waarover
de partijen regelmatig tegenspraak hebben kunnen voeren, of op welk vermoeden hij zijn overtuiging dienaangaande
deed steunen; de bestreden beslissing,
door zulks niet te vermelden, het algemeen beginsel inzake de verdeling van
de bewijslast in tuchtzaken en arhkel 6,
lid 2 van voormeld Verdrag schendt; de
raad' van beroep, ook door zulks niet te
vermelden, zich schijnbaar heeft gebaseerd op een persoonlijke. wetensc~ap
van de feiten van het gesch1l (schendmg
van de artikelen 1349, 1350, 1352 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging); de gronden van
de bestreden beslissing het althans niet
mogelijk maken na te gaan of de raad
van beroep zich heeft gebaseerd op gegevens van het dossier, waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren,
dan wei op een persoonlijke wetenschap
van de feiten, welke dubbelzinnigheid in
de gronden gelijkstaat met een ~ebrek
aan motivering (schending van arhkel 97
van de Grondwet) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslisisng er, met verwijzing naar de
beroepen beslissing, op wijst dat eiser tuchtrechtelijk ten laste was gelegd « 1" niet collegiaal te zijn ge-
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weest jegens een van zijn vakgenoten door te aanvaarden een opdracht voort te zetten, zonder zich
te gedragen naar de voorschriften
van de plichtenleer, met de verzwarende omstandigheid geen rekening
te hebben gehouden met de talrijke
waarschuwingen die de overheid
van de Orde tot hem had gericht;
2" niet eerbiedig en loyaal te zijn
geweest jegens de overheid van de
Orde die geregeld zijn aandacht
heeft gevestigd op de bezwaren in
verband met de voortzetting van de
opdracht »;
Overwegende dat de bestreden beslissing eiser verwijt, enerzijds, een
opdracht te hebben aanvaard die
hoofdzakelijk de opdracht van zijn
voorganger was, zonder hem daarvan vooraf in kennis te stellen en
bij hem navraag te doen naar de bezwaren waarmee een dergelijke
aanvaarding voor zijn vakgenoot gepaard kon gaan, en, anderzijds, de
hem toevertrouwde opdracht te hebben voortgezet niettegenstaande de
talrijke klachten van zijn vakgenoot
en de herhaalde waarschuwingen
van de raad van de Orde;
Dat daaruit volgt dat de raad van
beroep van de Orde het feit dat eiser de litigieuze opdracht ten onrechte heeft aanvaard en het feit
dat hij de uitvoering ervan heeft
voortgezet, als bewezen beschouwt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

tenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze tuchtrechtelijk
te doen naleven;
Dat daaruit volgt dat voor de uitoefening van het beroep van architect en bijgevolg voor de uitvoering
van de verplichtingen die voortvloeien uit door de architect gesloten
contracten, in beginsel op de eerste
plaats geldt dat de architect de voorschriften van de plichtenleer in acht
moet nemen;
Overwegende dat de bestreden beslissing, door te oordelen dat eiser,
gelet op de voorschriften van zijn
beroep, de uitvoering van het met
de curatele gesloten contract niet
mocht voortzetten en dat hij niet
eerbiedig en loyaal jegens de overheid van de Orde van Architecten
is geweest door zijn optreden niet
op te schorten, geen machtsoverschrijding begaat en geen enkele
van de in de onderdelen aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

Wat het vijfde en het zesde onderdee! betreft :
Overwegende dat, nu de uitgesproken sanctie naar recht is verantwoord door de in de tweede telastlegging gekwalificeerde feiten,
het middel, dat in die onderdelen de
gegrondheid van de eerste telastlegginge betwist, bij gebrek aan belang
Wat het tweede, derde en vierde niet ontvankelijk is;
onderdeel samen betreft :
Overwegende dat, in zoverre de
raad van beroep eiser uit hoofde
van de tweede telastlegging veroordeelt, uit de vaststellingen van de
bestreden beslissing blijkt dat eiser
Om die redenen, •verwerpt de
als architect contractueel was verbonden met de curatele in het fail- voorziening; veroordeelt eiser in de
lissement van de opdrachtgever, kosten.
toen hij de waarschuwingen van de
29 maart 1984 - 1' kamer - Voorzitraad van de Orde ontving;
ter : de h. Sace, waarnemend voorzitter
Overwegende dat, krachtens arti- - Verslaggever : de h. Poupart - Gekel 2 van de wet van 26 juni 1963, Jijkluidende conclusie van de h. Ballet,
de Orde van Archictecten tot taak advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
heeft de voorschriften van de plich- Kirkpatrick en Anciaux.
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(BOUDIN T. ETUCO P.V.B.A., VAN DER KAR,
DE BORGRAVE, VERRIEST, REYNTJENS)

1•

KAMER -

ARREST ( vertaJing)

29 maart 1984

(A.R. nr. 6971)
1° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - BURGERL!JKE ZAKEN - VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESCH_IKKING BEVOEGDHEID
VAN HET HOF OM ZE TE VERBETEREN.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN STUITING DAGVAARDING GEVOLGEN
VOOR DE BIJ DAGVAARD!NG INGELEIDE VCRDERING ALSMEDE VOOR DE VORDERINGEN
DIE VIRTUEEL DAARIN ZIJN BEGREPEN.

3° NIEUWE VORDERING

BURGERL!JKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING
VAN DE VORDERING - ART. 807 GER.W. « UITBREIDING OF WIJZIGING BERUSTEND OP
EEN FElT OF AKTE IN DE DAGVAARDING AANGEVOERD » - BEGRIP.

1' Het Hof is; bij de beoordeling van een

cassatiemiddel, bevoegd om een verschrijving te verbeteren die duidelijk
uit de gedingstukken blijkt (1).
2' De

dagvaarding stuit de verjaring
voor de vordering die zij inleidt en
voor de vorderingen die virtueel daarin
zijn begrepen (2).

3' In een vordering tot veroordeling van

de architecten en de aannemers om de
schade te vergoeden die in een pand
door inzijpeling van regenwater is ontstaan ten gevolge van een gebrekkige
conceptie en uitvoering van verbouwingswerken, zijn virtueel begrepen in
de vorderingen die enkel betrekking
hebben op de nieuwe gevolgen van dezelfde conceptiefout en van dezelfde
contractuele fout.

(1) Cass., 22 okt. 1981,
(A.C., 1981-82, nr. 134.).
(2) Cass., 9 april 1981,
(A.C., 1980-81, nr. 460).

A.R

nr.

64.14

A.R.

nr.

6234

HET HOF; - Gelet · op het bestreden arrest, op 7 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 1792 en
2270 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis van 23 oktober
1979, eiser in solidum met verweerster
sub 1 veroordeelt om de verweerders
sub 2 het bedrag van 20.155, 30.000 en
10.000 frank te betalen, en aileen eiser
veroordeelt om de verweerders sub 2 het·
bedrag van 7.500 frank te betalen, op
grand dat « de eerste rechter de schade
van de gei:ntimeerden sub 2 (thans verweerders sub 2) juist heeft geraamd
overeenkomstig het met redenen omkleed advies van deskundige Beeckman
die besloot tot de toekenning van het be~
drag van 7.500 en 20.155 frank; dat het
hof van beroep verwijst naar de middelen in de beroepen beslissing dienaangaande en erop wijst dat de echtgenoten
Van der Kar hun vordering tot toekenning van een vergoeding voor handelsschade en van moratoire interest nog altijd niet hebben gestaafd; dat ze recht
hebben op de toekenning van het bedrag
van 7.500 frank en 12.950 frank, zelfs als
ze niet bewijzen dat ze de herstellingen
hebben gedaan met die bedragen als
kostprijs »,
terwijl die beslissing duister, of althans tegenstrijdig, is daar de gronden
waarop ze steunt , na een algemene verwijzing naar het beroepen vonnis (dat
het bedrag van 20.155, 30.000, 10.000 en
7.500 frank aan de echtgenoten Van der
Kar toekende) en naar het verslag van
de deskundige Beeckman (waarin het bedrag van 20.155 en 7.500 frank werd toegekend), gewag maken van een bedrag
van 12.950 frank waarover noch in het
beroepen vonnis noch in dat deskundigenverslag wordt gesproken;
daaruit volgt dat, eerste onderdeel,
niet met zekerheid kan worden vastgesteld tot welke bedragen eiser met bevestiging van het beroepen vonnis is veroordeeld of op welke gronden die veroor-
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Over het tweede middel, afgeleid uit
deling is gebaseerd, zodat het arrest niet
regelmatig met redenen is omkleed de schending van de artikelen 1792, 2270
(schending van artikel 97 van de Grand- van het Burgerlijk Wetboek, 12, 13, 14,
wet) en evenmin naar recht is verant- 17, 18, 23, 807, 809, 1042 van het Gerechwoord (schending van de artikelen 97 telijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
van de Grondwet, 1792 en 2270 van het
doordat het arrest, na te hebben vastBurgerlijk Wetboek);
gesteld dat het litigieuze bijgebouw in
tweede onderdeel, het beschikkende 1969 was opgericht en dat dit werk, na
gedeelte van het arrest, dat eiser met be- de voltooiing ervan, door de opdrachtgevestiging van het beroepen vonnis ver- vers (thans verweerders sub 3) was aanoordeelt tot betaling van het bedrag van vaard, beslist dat de door de echtgenoten
20.155, 30.000, 10.000 en 7.500 frank, al~ Vander Karin hun conclusie van 17 mei
thans in tegenspraak is met het motief 1982 ingestelde vordering tot vergoeding
dat het bedrag van 12.950 frank verschul- van de schade ten gevolge van overstrodigd zou zijn, zelfs als de verweerders mingen in het begin van de maand ausub 2 niet bewezen dat ze de herstellin- gustus 1981 ontvankelijk was op grand
gen hebben gedaan, zodat het arrest we- « dat een vordering met toepassing van
gens die tegenstrijdigheid niet regelma- de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtig met redenen is omkleed (schending telijk Wetboek uitgebreid of gewijzigd
van artikel 97 van de Grondwet) en kan worden voor zover ze steunt op een
evenmin naar recht is verantwoord akte of een feit in de dagvaarding aange(schending van de artikelen 97 van de voerd >>; en doordat het arrest, uitspraak
Grondwet, 1792 en 2270 van het Burger- doende over die vordering, eiser veroorlijk Wetboek):
deelt om de verweerders sub 2 het bederde onderdeel, in de onderstelling drag van 171.614 frank plus de gerechtedat moet worden aangenomen; quod non, lijke interesten te betalen alsmede de
dat het arrest het beroepen vonnis en kosten van het deskundigenonderzoek
het
verslag
vari
de
deskundige dat is verricht ter uitvoering van de beBeeckman uitlegt in die zin dat daarin schikking die op 14 augustus 1981 door
aan de verweerders sub 2 een bedrag de voorzitter van de rechtbank is gegevan 12.950 frank wordt toegekend, het de ven ingevolge die overstromingen,
bewijskracht miskent van die akten
terwijl de bij conclusie van 17 mei
waarin helemaal niet over dat bedrag 1982 ingestelde vordering, al was ze gewordt gesproken (schending van de arti- grond op een in de inleidende dagvaarkelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het ding voorkomend punt, niettemin een
Burgerlijk Wetboek) :
nieuwe vordering was, althans wat haar
voorwerp betrof (artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek), daar ze strekte tot
Over het middel in zijn geheel : vergoeding van schade in 1981 terwijl de
Overwegende dat het arrest zich inleidende dagvaarding betrekking had
verschrijft door in zijn motivering op schade in 1974 ; die nieuwe vordering,
gewag te maken van een bedrag die was ingesteld na het verstrijken van
bij de artikelen 1792 en 2270 van het
van 12.950 frank in plaats van het de
Burgerlijk Wetboek vastgestelde vervalbedrag van 20.155 frank, zijnde de termijn van tien jaar, verjaard en bijgeprijs van de herstelling van de scha- volg niet ontvankelijk was; daaruit volgt
de
die
door
de
deskundige dat het arrest niet, zonder de in het midBeeckman in zijn verslag is ge- del aangewezen wettelijke bepalingen en
raamd en door het hof van beroep inzonderheid de artikelen 1792 en 2270
in zijn beschikkende gedeelte is van het Burgerlijk Wetboek te schenden,
eiser heeft kunnen veroordelen om de
aangenomen;
verweerders dat bedrag van 171.164
Overwegende dat die verschrij- frank en de kosten van het op 14 augusving, welke duidelijk uit de context tus 1981 bevolen deskundigenonderzoek
van de beslissing blijkt, deze niet te betalen :

duister of tegenstrijdig maakt en de
bewijskracht van het beroepen vonnis niet miskent, geen aanleiding tot
cassatie kan geven;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Overwegende dat een dagvaarding
de verjaring stuit voor de vordering
die ze inleidt en voor de vorderingen die virtueel daarin zijn begrepen;
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Overwegende dat ten deze de inleidende dagvaarding van 6 januari
1975 ertoe strekte de echtgenoten
Verriest-Reyntjens, die als ze zulks
wensten de architecten of aannemers konden aanspreken, te doen
veroordelen tot vijfhonderdduizend
frank schadevergoeding, onder voorbehoud van vermeerdering of vermindering in de loop van het geding, wegens de op 29 oktober 1974
in het pand vastgestelde schade
door de inzijpeling van regenwater
ten gevolge van een gebrekkige conceptie en uitvoering van herstellingswerken in 1969;
Overwegende dat in die dagvaarding ook het recht werd voorbehouden om alle andere bedragen te vorderen die de gedaagden om welke
reden dan ook zouden verschuldigd
blijven;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de nieuwe inzijpelingen die
zich in 1981 in dezelfde plaats van
het gebouw voordeden, te wijten
zijn aan dezelfde fouten bij de conceptie van de in 1969 uitgevoerde
werken;
Overwegende dat derhalve de
dienaangaande door de echtgenoten
Van der Kar-de Borgrave ingestelde
vordering, die enkel betrekking had
op de nieuwe gevolgen van hetzelfde
conceptiegebrek en van dezelfde
contractuele fout, virtueel was begrepen in de oorspronkelijke vordering van die verjaring had gestuit;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 442
1'

KAMER -

30 maart 1984

1° KOOP-

KOOP OP PROEF- BURGERLIJK
WETBOEK, ART. 1588 - REGEL HOUDT GEEN
ONWEERLEGBAAR VERMOEDEN IN.

2° KQQP -

VERPLICHTINGEN VAN DEVERKOPER - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1602
- DUISTER OF DUBBELZINNIG BEDING - OMSCHRIJVING.

1o De in art. 1588 B. W. neergelegde regel
volgens welke koop op proef altijd vermoed wordt te zijn aangegaan onder
een opschortende voorwaarde houdt
geen onweerlegbaar vermoeden in (1).
2° De regel van art. 1602 B. W., volgens

welke een duister of dubbelzinnig beding tegen de verkoper wordt uitgelegd, kan aileen dan toepassing vinden
wanneer de feitenrechter bevindt dat
het litigieuze beding duister of dubbelzinnig is, dit wil zeggen dat de regelmatig bijgebrachte gegevens binnen
en buiten de akte niet toereikend zijn
om de zin van het beding met zekerheid vast te stellen (2).

(SCHOONMAAKBEDRIJF KREKELHOF P.V.B.A.
T. « STEAM VACUUM EXTRACTION LTD. »,
VENN. NAAR ENGELS RECHT)
ARREST

(A.R. nr. 4084)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 november 1982
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1181, 1588 en
1602 van het Burgerlijk Wetboek,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 maart 1984 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.

(1) Cfr. Cass., 8 dec. 1955 (A.C., 1956, 279);
L., Traite de droit commercial beige,
DE PAGE H., Traite elementaire de
droit civil beige, IV, nr. 250; R.P.D.B., XVII,
Tw. Vente, nr. 998.
FREDERICQ

III, nr. 47;

(2) Cfr. Cass., 17 feb. 1944 (A.C., 1944, 105)
zie tevens met betrekking tot art. 1162 B.W.
Cass., 22 maart 1979 (A.C., 1978-79, 850)
17 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 46).

-
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doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerster van de tegenwaarde van £ 520,50, op grond : dat
eiseres de betaling van de factuur
nr. 4310 van 25 oktober 1977 weigert omdat de aan haar geleverde goederen nog
door ALB. moesten getest worden, hetgeen verweerster heeft nagelaten; dat
weliswaar op de factuur vermeld staat
« all the above items are for A.I.B. testhouse for testing purpose », maar hieruit
niet kan afgeleid worden dat verweerster
zich verbonden had om op haar kosten
de goederen te laten testen en ook niet
dat deze test een voorafgaande voorwaarde was tot het afsluiten van de
overeenkomst; dat eiseres, die zonder
enige vorm van protest de goederen in
ontvangst heeft genomen, deze moet betalen,
terwijl, eerste onderdeel, koop op proef
altijd vermoed wordt aangegaan te zijn
onder een opschortende voorwaarde, zodat de overeenkomst afhangt van de
proef en de verbintenis niet kan uitgevoerd worden dan nadat de proef heeft
plaatsgehad; het voor de toepassing daarvan onverschillig is op wiens kosten de
proef diende te gebeuren; het arrest ten
onrechte eiseres veroordeelt omdat zij
zonder protest de machine heeft aangenomen (schending van de artikelen 1181
en 1588 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de bewoordingen
vervat in de factuur, volgens welke de
goederen getest dienden te worden, tegen de verkoper, zijnde verweerster,
moeten uitgelegd worden, zodat het arrest ten onrechte beslist dat het vereiste
van testing van de machine geen opschortende voorwaarde was (schending
van de artikelen 1181, 1588 en 1602 van
het Burgerlijk Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep de bedoelde vermelding op de
factuur op onaantastbare wijze in
feite en zonder desaangaande we..
gens mis k enning van d e b eWIJSkracht van akten te worden aangevochten, aldus interpreteert dat
daarin geen opschortende voorwaarde mag worden gelezen; dat het Hof
aldus de toepassing van het vermoeden neergelegd in artikel 1588 van
het Burgerlijk Wetboek uitsluit;
Dat het onderdeel, in zoverre het
stelt dat de rechters hebben aangenomen dat het testen een opschor-

tende voorwaarde uitmaakt, berust
op een ver keerde lezing van het arrest, en in zoverre het stelt dat de
regel dat koop op proef altijd vermoed wordt aangegaan te zijn onder
een opschortende voorwaarde, een
onweerlegbaar vermoeden inhoudt,
faalt naar recht;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
niet nader aangeeft waarin de
schending van de artikelen 1181 en
1588 van het Burgerlijk Wetboek
zou bestaan, en derhalve in zoverre
niet ontvankelijk is, zoals door verweerster wordt opgeworpen;
Overwegende voor het overige,
dat de regel van artikel 1602 van het
Burgerlijk Wetboek, volgens welke
een duister of dubbelzinnig beding
tegen de verkoper wordt uitgelegd,
aileen dan toepassing kan vinden
wanneer de · feitenrechter bevindt
dat het litigieuze beding duister of
dubbelzinnig is, dit wil zeggen, dat
de regelmatig bijgebrachte gegevens
binnen en buiten de akte niet toereikend zijn om de zin van het beding
met zekerheid vast te stellen;
Dat het arrest niet van duisterheid of dubbelzinnigheid gewaagt en
het Hof niet bevoegd is om in feite
te onderzoeken of die aanwezig is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 25 van de wet
van 15 december 1872 op de handel, vormend titel IV van hoek I van het Wethoek van Koophandel,
doordat het arrest de overeenkomst
tussen partijen met betrekking tot levering van koopwaar, waarvoor factuur
nr. 4505 van 6 december 1977 ten bedrage van £ 6025,00, verbreekt lastens eiseres en deze veroordeelt tot betaling van
een schadevergoeding gelijk aan de tegenwaarde in Belgische franken aan de
hoogste koers van de dag van de betaling van £ 417,46, op grond : dat eiseres
inroept niet tot betaling verplicht te kunnen worden van de vervoerkosten Londen-Antwerpen heen en weer, daar zij de
goederen nooit heeft besteld en zij dan
. ook geweigerd heeft (ze) te ontvangen
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dat op 28 november 1977 eiseres schrifte- de bewijswaarde van feitelijke verJijk bevestiging kreeg van de door haar moedens;
op 24 november 1977 mondeling bestelde
goederen; dat haar op 6 december de facDat het Hof niet bevoegd is om
tuur nr. 4505 betreffende deze goederen
werd verzonden; dat haar op 10 januari die bewijswaarde te onderzoeken;
1978 gewezen werd op haar verplichting
van contante betaling en zij op 18 januaDat het onderdeel niet ontvankeri 1978 aangemaand werd tot het ontvan- lijk is;
gen van de goederen, anders werd zij
aansprakelijk gesteld voor aile kosten en
schadevergoeding; dat eiseres geen protest heeft geuit tegen deze briefwisseling, zodat moet aanvaard worden dat de
overeenkomst wei degelijk op 24 november (1977) tot stand is gekomen en verOm die redenen, verwerpt de
weerster dan ook terecht de ontbinding voorziening; veroordeelt eiseres in
ervan heeft gevorderd en aanspraak de kosten.
maakt op de kosten wegens het nutteloos vervoer van de goederen,
terwijl, eerste onderdeel, de factuur
30 maart 1984 - 1" kamer - Voorzitslechts als bewijsmiddel tegen eiseres ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
kan ingeroepen worden wanneer zij deze - Verslaggever : de h. Soetaert - Geaangenomen heeft; nu eiseres de leve- Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
ring van de goederen geweigerd heeft advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
omdat zij ze niet besteld heeft, eiseres · Houtekier en De Gryse.
de factuur niet aangenomen heeft, zodat
eiseres ten onrechte op dit punt veroordeeld is (schending van artikel 25 van
het Wetboek van Koophandel);
tweede onderdeel, nu eiseres de levering van de goederen geweigerd had omdat ze deze niet besteld heeft, het arrest
ten onrechte de overeenkomst ten laste Nr. 443
van eiseres bewezen verklaart omdat zij
op de brieven van verweerster niet zou
geprotesteerd hebben; die weigering de
3" KAMER - 2 april 1984
goederen te aanvaarden een protest uitmaakt en in elk geval tot gevolg heeft
dat met de brieven van verweerster als
vermoeden geen rekening kan gehouden
worden (schending van artikel 25 van ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEhet Wetboek van Koophandel) :
KERING - UITKERING WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID -

VERZEKERINGS!NSTEL-

Wat het eerste onderdeel betreft:
LING BELAST MET DE BEREKENING EN DE
BETALING VAN DIE UITKERINGEN - VEROverwegende dat het onderdeel
PLICHTING- OMVANG.
berust op de bewering in feite dat
eiseres de factuur niet aangenmen
heeft; dat het arrest dat feit niet De opdracht van de verzekeringsinstelvaststelt en het Hof niet bevoegd is
ling om de invaliditeitsuitkeringen te
de werkelijkheid daarvan te onderberekenen en te betalen overeenkomzoeken;
stig de voorwaarden van de verordeningen, uitgewerkt door het beheerscoDat het onderdeel niet ontvankemite van de dienst voor uitkeringen,
lijk is;
omvat de vaststelling van en de conWat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
opkomt tegen de onaantastbare beoordeling door de feitenrechter van

trole op de daartoe vereiste gegevens.
(Artt. 27, § 2 [gew. bij ver. 19 sept.
1973] en 38 K.B. van 31 dec. 1963 houdende verordening op de uitkeringen
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.)
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(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN T. RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6920)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1982 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 27, § 2, gewijzigd
bij artikel 1 van de verordening van
19 september 1973, 9, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 26 juni 1972, en
38, gewijzigd bij de verordening van 2 februari 1972, van het koninklijk besluit
van 31 december 1963 houdende verordening op de uitkeringen inzake verplichte.
ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het arrest de conclusie afwijst
waarin eiser betoogde dat hij noch de
veplichting noch de bevoegdheid had om
de classificatie van de verzekerde, door
de instelling die de werkloosheidsuitkering betaalt, in een werkloosheidscategorie te controleren en eventueel te wijzigen, op grand dat volgens artikel 27, § 2,
van voornoemd koninklijk besluit « de
verzekeringsinstelling zelf de categorie
moet bepalen waartoe de zieke op dat
ogenblik behoort en niet zonder meer
mag verwijzen naar de inlichtingen verstrekt door de werkloosheidsverzekering
voor de voorafgaande periode >>,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 27,
§ 2, enkel de gegevens bepaalt die bij de
berekening van het loon in aanmerking
moeten worden genomen en de verzekeringsinstelling helemaal niet verplicht is
de juistheid ervan na te gaan (schending
van artikel 27, § 2, van dat besluit, gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van
19 september 1973);
tweede onderdeel, artikel 38 integendeel impliciet de verplichting uitsluit dergelijke controles uit te oefenen, wanneer
een inlichtingsblad bestaat als omschreven bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 31 december 1963 (schending
van de artikelen 9, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 26 juli 1972, en 38
van dat besluit, gewijzigd bij de verordening van 2 februari 1972) :

de verordening op de uitkeringen
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de
verordening van 19 september 1973,
het gederfde loon dat als basis dient
voor de berekening van de uitkering
wegens arbeidsongeschiktheid die
verschuldigd is aan de gerechtigde
die geen loon ontvangt en wier volledige gecontroleerde werkloosheid
is aangevangen v66r 1 november
1971, gelijk is aan 100/60• van de
werkloosheidsuitkering die overeenstemt met de categorie waartoe hij
op de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid zou hebben behoord;
Dat, volgens het eerste lid van artikel 38 van hetzelfde koninklijk besluit, het gederfde loon wordt vastgesteld aan de hand van de inlichtingen verstrekt door de gerechtigde
en, in voorkomend geval, door zijn
verzekeringsinstelling, op het inlichtingsblad bedoeld in artikel 9;
dat wordt bepaald dat wanneer sommige gegevens op dat stuk ontbreken, de verzekeringsinstelling ze inwint met alle mogelijke rechtsmiddelen; dat artikel 38, tweede lid,
bepaalt dat een bijzondere berekeningswijze wordt toegepast zolang
de verzekeringsinstelling niet over
de gegevens beschikt die nodig zijn
om het bedrag . van het gederfde
loon vast te stellen;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de opdracht van de
verzekeringsinstelling om de invaliditeitsvergoedingen te berekenen en
te betalen overeenkomstig de voorwaarden van de verordeningen opgesteld in het beheerscomite van
het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering, de vaststelling omvat van het gederfde loon,
die nodig is voor die berekening, en
.derhalve de vaststelling van en de
controle op de daartoe vereiste gege·vens;

Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het arrest derOverwegende dat, volgens arti- halve wettig beslist dat eiser zelf de
kel 27, § 2, van het koninklijk be- werklozencategorie moest bepalen
sluit van 31 december 1963 houden- waartoe de gerechtigde op de eerste
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dag van zijn arbeidsongeschiktheid
behoort;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 april 1984 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten
mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

stuurder eventueel een lout heeft begaan die in ool'Zakelijk verband staat
met dat ongeval, valt niet wettig af te
Jeiden dat ten laste van een andere bestuurder geen enkele lout is bewezen
die in oorzakelijk verband staat met
dat ongeval (2). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)

(DE DECKERE T. VERTOMMEN)
ARREST

(A.R. nr. 8424}

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 oktober 1983 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen verweerder :
Overwegende dat eiser, burger2• KAMER - 3 april 1984
lijke partij, veroordeeld is in de kosten van beide aanleggen van de
1° VOORZIENING IN CASSATIE- PER- strafvordering, ingesteld tegen verweerder door het openbaar ministeSONEN. BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN - STRAFZAKEN - CASSATIEBE- rie; dat hij in zoverre hoedanigheid
ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - CAS- heeft om cassatieberoep in te stelSATIEBEROEP GERICHT TEGEN DE BESLIS- len;
SING OP DE STRAFVORDERING- ONTVANKEOverwegende dat uit de stukken
LIJK CASSATIEBEROEP - GRENZEN.
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voor2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN ziening heeft doen betekenen aan
OVEREENKOMST - VERKEERSONGE- het openbaar ministerie;
VAL - FOUT - OORZAKELIJK VERBAND Dat de voorziening mitsdien niet
BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING DAT
ontvankelijk is;
EEN BESTUURDER EVENTUEEL EEN FOUT
Nr. 444

HEEFT BEGAAN GEVOLGTREKKING GEEN FOUT BEGAAN DOOR EEN ANDERE BESTUURDER - ONWETTIGE BESLISSING.

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
1o Het cassatieberoep van de burgerlijke tegen verweerder :
partij tegen de beslissing op de stralvordering is slechts ontvankelijk in zoverre het betrekking heelt op de veroordeling van die partij in de door het
openbaar ministerie gemaakte kosten
van vervolging (1}.
2° Uit de enkele omstandigheid dat een

bij een verkeersongeval betrokken be-

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

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 5 en 72.2, tweede
lid, van het Wegverkeersreglement,
doordat het vonnis beslist dat de telastlegging, met name een doorlopende
witte streep te hebben overschreden, tegen verweerder niet bewezen is en de
rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de civielrechtelijke

(1) Cass., 10 sept. 1980, A.R. nr. 1007 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - (A.C., 1980-81, nr. 20); zie Cass., 21 okt. 1980,
(2j Zie Cass., 17 juni 1980 (A.C., 1979-80,
A.R. nr. 5991 (ibid., 1980-81, nr. 116).
nr. 650).

-

1023 -

vordering van eiser op grond dat : uit het
onderzoek ter (terecht)zitting in de aanwezigheid van de beide bestuurders gebleken is dat het niet volstrekt uitgesloten is dat de burgerlijke partij (eiser),
zoals Vertommen (verweerder) voorhoudt, de witte doorlopende lijn overschreden heeft en aldus een hindernis is
komen vormen voor het verkeer uit tegenovergestelde richting ... (en) de aldus
ontstane twijfel beklaagde (verweerder)
ten goede komt,
terwijl de eventuele fout van eiser,
met name de doorlopende witte lijn te
hebben overschreden, dezelfde fout van
verweerder niet uitsluit; het vonnis dat
niet vaststelt dat de eventuele fout van·
eiser noch de enige oorzaak van het ongeval noch een onvoorzienbare hindernis
zou uitmaken, niet naar recht verantwoord is :

naar de Correctionele Rechtbank te
Leuven, zitting houdende in hoger
beroep.
3 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
J. Dassesse.

Nr. 445

2'

KAMER -

3 april 1984

Overwegende dat het vonnis met
de in het middel weergegeven consideransen vaststelt dat eiser even- 1° POLITIEK MISDRIJF - GRONDWET,
tueel overtreding heeft gepleegd van
ART. 98 - BEGRIP,
artikel 72.2, tweede lid, van het Wegverkeersreglement; dat evenwel uit 2° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
die vaststelling alleen niet kan worWET VAN 26 JAN. 1960 - TOESTEL VOOR HET
den afgeleid dat de wagen van eiser
ONTVANGEN VAN RADIO-OMROEPZENDINGEI'\
een onvoorzienbare hindernis vorm- OPLEGGEN VAN EEN TAKS - VERPLICHde voor verweerder, noch dat verTING TOT BETALING VAN DE TAKS - DRAAGWIJDTE.
weerder zelf de hem ten laste gelegde overtreding van artikel 72.2, eerste lid, van het Wegverkeersregle- 1° De rechter verantwoordt naar recht
ment niet zou hebben gepleegd; dat
zijn beslissing dat de door de beklaagde rechters derhalve hun beslissing
de gepleegde feiten geen politiek misdat niet bewezen is dat verweerder
drijf opleveren, wanneer hij vaststelt
dat « die feiten noch door het opzet
een fout beging in oorzakelijk vervan de dader noch door de uitwerking
band met het ongeval, niet naar
van zijn actie enige aanslag op de polirecht verantwoorden;
tieke instellingen inhouden » (1).
Dat het middel gegrond is;
2° De wet van 26 jan. 1960 legt een jaar-

lijkse taks op aan de « houders » van
toestellen voor het ontvangen van radio-omroepzendingen; de verplichting
tot betaling van de taks is niet beperkt
tot de periodes waarin de houder van
een radio- of televisietoestel werkelijk
het genot ervan heeft. Artt. 1, 2, 3 en
10 wet van 26 jan. 1960.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet op de civielrechtelijke
vordering van eiser; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal wor(1) Zie de cone!. van proc.-gen. Hayoit de
toen eerste adv.-gen., bij Cass.,.
d en gemaakt op de kant van het ge- Termicourt,
21 april 1947 (Bull. en Pas., 1947, I, 168); zie
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor- ook Cass., 19 juni 1972 (AC., 1972, 987); 2 april
deelt verweerder in drie vierde en 1973 (ibid., 1973, 770); 21 dec. 1976 (ibid., 1977,
eiser in een vierde van de kosten; 456 ) en 21 okt. 1981, A.R. nr. 1902
(ibid., 1981-82, nr. 131), met cone!. van het
verwijst de aldus beperkte zaak b.M.

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

1024 (CORNELISSEN)
ARREST

(A.R. nr. 8448)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 oktober 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 98 van de Grondwet,
doordat het vonnis overweegt. : « dat
het aan de rechtbank toekomt te bepalen
en na te gaan of de bestanddelen eigen
aan de zaak van die aard zijn dat het
misdrijf een politiek karakter krijgt; dat
noch het opzet van de dader, noch de uitwerking van zijn actie enige aanslag inhoudt voor de politieke instellingen, en
dienvolgens geenszins als politiek misdrijf kan aanzien worden; dat bij toepassing van de wet van 26 januari 1960 betreffende de taksen op de toestellen voor
het ontvangen van radio-omroepuitzendingen, inzonderheid bij toepassing van
artikel 16, de overtredingen vallen in de
bevoegdheid van de politierechtbank; dat
de eerste rechter zich terecht bevoegd
heeft verklaard »,
terwijl de rechtbank aldus voorbijgaat
aan de draagkracht van het artikel 98
van de Grondwet; de politierechtbank
wel degelijk onbevoegd was; deze onbevoegdheid voortvloeide uit de aard van
het beweerde misdrijf; de daad van Cornelissen onbetwistbaar geschiedde om
principieel politieke motieven bij uitsluiting van elke andere beweegreden; Cornelissen als burger van dit land aanvaardt enerzijds verplicht te zijn tot het
betalen van kijk- en luistergeld, maar
anderzijds aanspraak mag maken op het
genot van een normaal pakket van radioen televisie-uitzendingen; hij bij de betaling der taksen een aftrek heeft gedaan
omdat hij precies in dit recht werd tekort gedaan; luidens een principieel arrest van het Hof van Cassatie van 21
november 1927 (Pas., 1928, I, 20)
het hiernavolgende geldt : « de misdrijven van gemeen recht kunnen veranderen in politieke misdrijven wegens de
omstandigheden waarin de aangeklaagde
feiten gepleegd werden en wegens het
door de dader beoogde doel; het behoort
alsdan aan de rechtbank in elk geval na
te gaan en te bepalen of wegens de bestanddelen eigen aan de zaak het mis-

drijf een politiek karakter aanneemt »;
Cornelissen slechts gedreven werd door
politieke beweegredenen; de Staat aan
de burgers immers radio- en televisie-uitzendingen onthield; Cornelissen hier terecht tegen protesteerde aangezien de
Staat geen misbruik mag maken van
zijn monopoliesitutatie voor radio- en televisie-uitzendingen door deze aan de
burgers te onthouden om redenen totaal
vreemd aan deze burgers; het symbolische nadeel, dat Cornelissen alzo aan
de Staat teweeg bracht, gebaseerd was
op louter politieke drijfveren :
Overwegende dat het vonnis op
onaantastbare wijze vaststelt dat de
a;:m eiser ten laste gelegde feiten
noch door het opzet van de dader
noch door de uitwerking van zijn actie enige aanslag op de politieke instellingen inhouden; dat het vonnis,
door uit die vaststellingen aan de
door de eiser gepleegde feiten het
karakter van politiek misdrijf te
ontzeggen en te beslissen dat de politierechter bevoegd was om over
die feiten te oordelen, de in het middel beoogde grondwettelijke bepaling niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 10 van de wet
van 26 januari 1960 betreffende de taksen op toestellen voor het ontvangen van
radio-omroepuitzendingen, als vervangen
door het artikel 20 van de wet van 24 december 1976,
doordat het vonnis overweegt : « dat
de artikelen 1 en 2 van de wet van 26 januari 1960 betreffende de taksen op de
toestellen voor het ontvangen van radioomroepzendingen voorzien dat de houder
van dergelijke toestellen gehouden is de
.jaarlijkse taks te betalen; dat verder in
artikel 10 bepaald is dat de taksen verschuldigd zijn voor het gehele jaar; dat
dienvolgens in casu slechts een gedeeltelijke en ontoereikende betaling is geweest »,
terwijl de door de Dienst Kijk- en
Luistergeld op grond van de wet van
26 januari 1960 (zoals gewijzigd o.m.
door de wet van 25 december 1976) jaarlijks gevorderde bedragen bedoeld zijn
als bijdrage van de luisteraar of kijker
in de werkingsonkosten van radio- en televisieomroep; deze bijdragen dan ook
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slechts verschuldigd zijn in de mate dat
Om die redenen, verwerpt de
de uitzendingen werkelijk geschieden; voorziening; veroordeelt eiser in de
het de bedoeling van de wetgever is ge- kosten.
weest de rechtsonderhorigen slechts proportioneel te verplichten tot betaling van
3 april 1984 - 2• kamer - Voorzitter
kijk- en luistergeld in de mate waarin en verslaggever : de h. Boon, waarnehij effectief de mogelijkheid heeft tot het mend voorzitter - GelJjkluidende conbekijken en beluisteren van uitzendin- clusie van mevr. Liekendael, advocaatgen; deze bedoeling blijkt uit de tekst generaal - Advocaat : mr. De Beer loco
van artikel 10 van de wet van 26 januari mr. Schoups, Antwerpen.
1960, als vervangen door artikel 20 van
de wet van 24 december 1976 : « Wanneer (het houden aanvangt) in de loop
van de periode van (twaalf) opeenvolgende maanden waartoe de taksplichtige uit
hoofde van de eerste letter van zijn fa- Nr. 446
milienaam of firmanaam behoort, zijn de
taksen voorzien in de artikelen 1, 2 en 3
slechts verschuldigd naar rato van het
2• KAMER - 3 april 1984
aantal maanden die nog moeten verlopen tot het einde van de periode >>; hieruit voortvloeit dat Cornelissen, toen hij 1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGvan het op jaarbasis verschuldigde kijkHEIDSCOMITE - ONDERNEMINGSRAAD
en luistergeld een minimum gedeelte in- OPRICHTING- KONINKLIJK BESLUIT VAN
hield, in verhouding tot de duur van de
18 OKT. 1978, ART. 2, EERSTE LID - ONDERNEstakingsperiode tijdens welke geen uitMING DIE GEWOONLIJK GEMIDDELD TEN
zendingen konden worden genoten, dan
MINSTE HONDERD WERKNEMERS TEWERKook de bepalingen van de wet van 26 jaSTELT - WERKNEMER - BEGRIP.
nuari 1960 naar de geest niet heeft overtreden, aangezien het werkelijk mentaal element van het misdrijf ontbreekt; 2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGhet vonnis aldus volledig voorbijgaat aan
HEIDSCOMITE - ONDERNEMINGSRAAD
de werkelijke bedoeling van artikel 10
- OPRICHTING- KONINKLIJK BESLUIT VAN
van de wet van 1960 :
18 OKT. 1978, ART. 2, EERSTE LID - ONDERNEMING DIE GEWOONLIJK GEMIDDELD TEN
MINSTE HONDERD WERKNEMERS TEWERKSTELT - « GEWOONLIJK » TEWERKGESTELDE
WERKNEMER - BEGRIP.

Overwegende oot de wet van
26 januari 1960 een jaarlijkse taks
oplegt aan de << houders » van toestellen voor het ontvangen van ra- 3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGdio-omroepzendingen;
HEIDSCOMITE - ONDERNEMINGSRAAD
Overwegende dat artikel 10 van
die wet de toepassing van de taks
niet beperkt tot de periodes waarin
de houder van een radio- of televisietoestel werkelijk het genot ervan
heeft;

- OPRICHTING- KONINKLIJK BESLUIT VAN
18 OKT. 1978, ART. 2, EERSTE LID - ONDERNEMING DIE GEWOONLIJK GEMIDDELD TEN
MINSTE HONDERD WERKNEMERS TEWERKSTELT- « GEWOONLIJK » TEWERKGESTELDE
WERKNEMER - BEGRIP.

1• In de zin van art. 2, eerste lid, K.B.
van 18 okt. 1978, naar luid waarvan
een ondernemingsraad moet worden
opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste honderd werknemers tewerkstellen, moet
onder « werknemer » worden verstaan
Dat het middel faalt naar recht;
de persoon die tewerkgesteld is krachtens een arbeidsovereenkomst of een
En overwegende dat de substanleerovereenkomst, ongeacht of de artii:\le of op straffe van nietigheid
beidsovereenkomst voor een bepaalde
voorgeschreven rechtsvormen in
tijd of voor onbepaalde tijd is gesloten.
acht zijn genomen en de beslissing
(Art. 14, § 1, 2", wet van 20 sept. 1948;
overeenkomstig de wet is gewezen;
art. 7 wet van 3 juli 1978.)

Overwegende dat het vonnis, door
te beslissen zoals in het middel is
weergegeven, voormeld artikel niet
schendt;
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2° Nu de wet geen definitie geeft van het
begrip werknemer die « gewoonlijk "
in de onderneming is tewerkgesteld, in
de zin van art. 2, eerste lid, K.B. van
18 okt. 1978, kan de rechter, wanneer
hij vaststelt dat, in de gegeven concrete omstandigheden, de werknemers die
krachtens een voor een bepaalde tijd
gesloten arbeidsovereenkomst zijn
aangeworven « in elk geval gedurende
meer dan twee kwartalen onafgebroken zijn tewerkgesteld "• daaruit wettig afleiden dat die werknemers personeelsleden zijn die gewoonlijk in de
onderneming zijn tewerkgesteld (1).
(Art. 14, § 1, 2°, wet van 20 sept. 1948;
art. 7 wet van 3 juli 1978.)
3° Uit de vaststelling dat, in een onder-

neming waar meer dan honderd werknemers « gedurende meer dan zes
kwartalen onafgebroken zijn tewerkgesteld " geen ondernemingsraad is opgericht, kan de rechter wettig afleiden
dat de werkgever zich schuldig heeft
gemaakt aan het hem ten laste gelegde misdrijf, t. w. dat hij in een onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten
minste honderd werknemers tewerkstelt, geen ondernemingsraad heeft opgericht (2). (Artt. 16 en 32 wet van
20 sept. 1948; artt. 2, inz. eerste lid, en
68 K.B. van 18 okt. 1978.)
(LAUWEREYS, « PSYCHIATRISCH Z!EKENHUIS
SINT-FRANCISCUS V.Z.W. »)
ARREST

(A.R. nr. 8515)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1983 op
verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof
van 10 mei 1983;
Over het middel, hieruit afgeleid dat in
de conclusies, genomen voor de eerste
rechter en hernomen en aangevuld in
hager beroep, erop was gewezen dat het
aantal personeelsleden met een vaste
dienstbetrekking nooit meer dan honderd heeft bedragen en dat de overige
personeelsleden werkten met een contract van bepaalde duur; hierbij werd ge(1) en (2) Zie Cass., 11 jan. 1982, A.R.
nr. 3320 (A.C., 1981-82, nr. 283).

wezen op het speciaal en uitzonderlijk
karakter van deze aanwervingen van tijdelijk personeel; de reden hiervoor de
volgende was : bij de overheidserkenning, op 1 februari 1980, de instelling
aan de toen gangbare personeelsnormen
moest voldoen, doch tegelijkertijd beginnen aan de afbouw van de voorziene programmatie; er dus personeelsleden dienden te worden aangeworven op een
moment dat het al zeker was dat zij terug zouden moeten worden ontslagen om
de voorziene afbouw van de programmatie te kunnen verwezenlijken; in die omstandigheden een aantal personeelsleden
in tijdelijk dienstverband werden aangenomen; in deze omstandigheid de aanwcrving van tijdelijk personeel een uitzonderlijk en uiteraard tijdelijk karakter
had; de wet vereist dat er gewoonlijk een
zeker gemiddelde van honderd personen
is tewerkgesteld; in de wet geen omschrijving is gegeven van het begrip
« gewoonlijk »; bij de beoordeling van de
situatie rekening moet worden gehouden
met de tijdelijke tewerkstelling; aangezien er een afbouw diende te worden
verwezenlijkt, het zeker geen gewoonte
was dat er gemiddeld honderd werknemers (tijdelijke inbegrepen) werkten; bij
de berekening van het gewoonlijk gemiddelde, de rechter diende rekening te houden met het karakter van deze tijdelijke
tewerkstelling; het hof van beroep overweegt dat de werknemers gedurende
meer dan twee kwartalen werden tewerkgesteld, zodat men, gelet op de tijdspanne, kan spreken dat zij « gewoonlijk » in de onderneming werkten, zelfs
al is hun arbeidsovereenkomst van bepaalde duur; het hof van beroep verder
aanneemt dat de overwegingen inzake
het personeelsbeleid niet ter zake dienend zijn en er niet mag gesproken worden van « abnormale omstandigheden »
waardoor de spil van honderd tijdelijk
werd overschreden; het begrip « gewoonlijk ''• dat niet in de wet werd gedefinieerd, door het hof van beroep bepaald
wordt aan de hand van de tijdspanne;
die tijdspanne echter van belang is om
het « gemiddelde » te berekenen en te
bepalen, zonder dat over het begrip « gewoonlijk » iets wordt gezegd; het hof van
beroep verder aanneemt dat de overwegingen inzake het personeelsbeleid ter
zake niet dienend zijn; echter onduidelijk is of het hof hiermee bedoeld heeft
dat het te voeren personeelsbeleid feitelijk onvoldoende « abnormaal » was om
in aanmerking te komen en de toestand
te beoordelen, dan wel in alle omstandigheden een element is dat buiten de be-
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het arrest dan ook niet voldoende met 1981; dat het gemiddelde dus steeds
redenen is omkleed en de wet schendt :
hoger lag dan de spil 100; dat de
Overwegende dat, naar luid van verdediging ten deze een onjuist onartikel 2, eerste lid, van het konink- derscheid maakt tussen het persolijk besluit van 18 oktober 1978 be- neelsbestand dat werkt onder een
treffende de ondernemingsraden en arbeidscontract voor bepaalde duur
de comite's voor veiligheid, gezond- en de zogenoemde " vaste " persoheid en verfraaiing van de werk- neelsleden die aangeworven werden
plaatsen, genomen ter uitvoering voor onbepaalde duur; dat dit ondervan de wet van 20 september 1948 scheid niet voorkomt in de wet van
houdende organisatie van het be- 20 september 1948; dat alleen moet
drijfsleven, een ondernemingsraad nagegaan worden welke het gemidmoet worden opgericht in de onder- delde aantal werknemers is dat genemingen die gewoonlijk gemiddeld woonlijk wordt tewerkgesteld; dat
ten minste honderd werknemers waar de eerste reeks werknemers,
tewerkstellen; dat artikel 14, § 1, 2°, in de gegeven concrete omstandigvan de evenvermelde wet bepaalt heden, alleszins gedurende meer
dat onder << werknemers » dient te dan twee kwartalen op ononderbroworden verstaan : de personen die ken wijze tewerkgesteld werden,
tewerkgesteld zijn krachtens een ar- men ter zake, gelet op deze tijdbeidsovereenkomst of een leerover- spanne, over personeelsleden moet
eenkomst; dat, naar luid van arti- spreken die gewoonlijk in de onderkel 7 van de wet van 3 juli 1978 neming werken, ook al is hun arbetreffende de arbeidsovereenkom- beidsovereenkomst slechts voor besten, de arbeidsovereenkomst wordt paalde duur afgesloten; dat evenmin
gesloten, hetzij voor een bepaalde ter zake dienend zijn alle considetijd of voor een duidelijk omschre- ransen in verband met het persoven werk, hetzij voor een onbepaal- neelsbeleid dat gevoerd werd ingede tijd; dat de wetgever, door in arti- volge de overheidserkenning van
kel 14 van de wet van 20 september het ziekenhuis de dato 1 februari
1948 in algemene bewoordingen 1980 en de ten dele reeds gerealinaar het begrip << arbeidsovereen- seerde personeelsafvloeiingen; dat
komst » te verwijzen, te kennen in deze zin niet mag gesproken worgeeft dat ondernemingsraden moe- den over " abnormale " omstandigheten worden opgericht in al de onder- den waardoor de spil tijdelijk werd
nemingen die gewoonlijk een gemid- overschreden; dat de beschouwde
delde van ten minste honderd werk- periode (meer dan zes kwartalen) te
nemers tewerkstellen, onverschillig lang is om van tijdelijke tewerkstelof die werknemers een dienstbetrek- ling te kunnen spreken »;
king voor een onbepaalde dan wel
Overwegende dat de appelrechvoor een bepaalde tijd hebben aangegaan; dat de bedoeling van de ters, eensdeels, in die consideransen
wetgever eveneens blijkt uit de om- ·de redenen opgeven waarom ten destandigheid dat de krachtens een ze d~ beweerde uitzonderlijke aanleerovereenkomst
tewerkgestelde wervmg van tijdelijk personeel niet
werknemers worden meegerekend als rechtvaardigingsgrond in aanmerking kan worden genomen en
om het gemiddelde te bepalen;
waarom de omstandigheid dat een
Overwegende dat het arrest rele- aantal personeelsleden voor een beveert : << dat de feiten waarop de te- p~alde tijd werden aangeworven,
lastlegging gesteund is zich situeren met wegneemt dat in de ondernevan 1 oktober 1980 tot 6 mei 1982· ming gewoonlijk gemiddeld ten min(... ) dat de personeelsterkte vanaf ste honderd werknemers waren tehet tweede kwartaal 1980 nooit min- werkgesteld; dat zij, anderdeels uit
der dan 110 bedroeg met een maxi- de hierboven vermelde vastst~llin-
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ROEP ALLEEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSAgen die onaantastbaar zijn in feite
TIE TE VOORZIEN TEGEN ZODANIGE BESLISen inzonderheid uit de vaststelling
SING.
dat in die onderneming gedurende
meer dan zes kwartalen onafgebro- 1" en 2" Alleen de procureur-generaal bij
ken meer dan honderd personeelslehet hof van beroep is bevoegd om zich
den waren tewerkgesteld, wettig
in cassatie te voorzien tegen de beslissingen betreffende een verzoek om
hebben kunnen afleiden dat eiser
rechtsbijstand, in de gevallen bij de
zich schuldig heeft gemaakt aan het
wet bepaald (1). (Artt. 688 en 690
hem ten laste gelegde misdrijf; dat
Ger.W.)
de beslissing regelmatig met redenen is omkleed en naar recht is verantwoord;
(VANDERSTIJLEN T. PROCUREUR-GENERAAL B!J
HET HOF VAN BEROEP TE GENT)
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
ARREST
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
(A.R. nr. 8696)
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
HET HOF; - Gelet op het bestreovereenkomstig de wet is gewezen;
den arrest, op 8 maart 1984 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest zich
ertoe beperkt het verzoek van eiseOm die redenen, verwerpt de res, strekkende tot het bekomen van
voorziening; veroordeelt de eisers in de rechtsbijstand, te verwerpen;
de kosten.
Overwegende dat uit de artike3 april 1984 - 2• kamer - Voorzitter: len 688 en 690 van het Gerechtelijk
Wetboek, die de rechtsmiddelen bede h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk- palen inzake beslissingen betreffenluidende conclusie van mevr. Liekendael, de de rechtsbijstand, blijkt dat in
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Pau- dergelijke zaken aileen door de prole Vanden Broecke, Oudenaarde.
cureur-generaal bij het hof van beroep en aileen in bepaalde gevallen
voorziening in cassatie kan worden
ingesteld;
Dat de voorziening van eiseres
mitsdien niet ontvankelijk is;
Nr. 447

2•

KAMER -

3 april 1984

1° VOORZIENING IN CASSATIE-

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN RECHTSBIJSTAND BESL!SSING WAARBIJ UITSPRAAK WORDT GEDAAN
OVER EEN AANVRAAG OM RECHTSBIJSTAND
- PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP ALLEEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN TEGEN ZODANIGE BESLISSING.

2° RECHTSBIJSTAND

BESLISSING
WAARBIJ UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER
EEN AANVRAAG OM RECHTSBIJSTAND - PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE-

Om die redenen, ongeacht de middelen door eiseres aangevoerd, die
niet de ontvankelijkheid van de
voorziening betreffen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
3 april 1984 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
J. Van Weyenberg, Dendermonde.

1-----------------(1) Cass., 20 juli 1973 (A.C., 1973, 1079).
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KAMER -

4 april 1984

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER
DIE EEN ZAAK BERECHT WAARIN HIJ VROEGER ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN GEEN SCHENDING VAN ART. 292
GER.W.

TIONELE RECHTBANK - RECHTER DIE EEN
ZAAK BERECHT WAARIN HIJ, IN RAADKAMER,
UITSPRAAK HEEIT GEDAAN OVER DE VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DIE
RECHTBANK - WETIIGHEID.

7° INTERNATIONALE VERDRAGEN
CONFLICT TUSSEN EEN BIJ VERDRAG BEPAALDE INTERNATIONAALRECHTELIJKE REGEL, DIE RECHTSTREEKSE WERKING HEEIT
IN DE INTERNE RECHTSORDE, EN EEN NATIONAALRECHTELIJKE REGEL - VOORRANG
VAN DE BIJ HET VERDRAG VASTGESTELDE
REGEL.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER
DIE EEN ZAAK BERECHT WAARIN HIJ IN DE
RAADKAMER UITSPRAAK HEEIT GEDAAN
OVER DE VERWIJZING VAN DE VERDACHTE
NAAR DIE RECHTBANK - GEEN SCHENDING
VAN ART. 292 GER.W.

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- RECHTER DIE EEN ZAAK BERECHT WAARIN
HIJ VROEGER ALS ONDERZOEKSRECHTER IS
OPGETREDEN- WETIIGHEID- GEVOLG VAN
DE ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN BETREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER EN HET RECHT VAN VERDEDIDING.

4° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - BEGINSELEN BETREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER EN HET
RECHT VAN VERDEDIGING - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER DIE EEN
ZAAK BERECHT WAARIN HIJ VROEGER ALS
ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN WETIIGHEID.

5° RECHTERLIJKE ORGANISATIE SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER
DIE EEN ZAAK BERECHT WAARIN HIJ, IN
RAADKAMER, UITSPRAAK HEEIT GEDAAN
OVER DE VERWIJZING VAN DE VERDACHTE
NAAR DIE RECHTBANK- WETIIGHEID- GEVOLG VAN DE ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN BETREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER EN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

6° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - BEGINSELEN BETREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER EN HET
RECHT VAN VERDEDIGING - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - CORREC-

8° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - VOORRANG VAN DIE BEPALING BOVEN DE KLAARBLIJKELIJKE BEDOELING VAN
DE BELGISCHE WETGEVER.

9° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - RECHTERLIJKE INSTANTIES DIE
MOETEN VOLDOEN AAN DE BIJ DIE BEPALING
GESTELDE VEREISTEN.

10° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- RECHTER DIE EEN ZAAK BERECHT WAARIN
HIJ VROEGER ALS ONDERZOEKSRECHTER IS
OPGETREDEN - OMSTANDIGHEDEN WAARUIT
GEEN SCHENDING VAN HET RECHT OP EEN
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE
VALT AF TE LEIDEN.

11° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJKE INSTANTIE - RECHTER DIE
EEN ZAAK BERECHT WAARIN HIJ VROEGER
ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN
- OMSTANDIGHEDEN WAARUIT GEEN SCHENDING VAN HET RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJKE INSTANTIE VALT AF TE LEIDEN.

12° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER
DIE EEN ZAAK BERECHT WAARIN HIJ VROEGER ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN OMSTANDIGHEID WAARUIT GEEN
SCHENDING VAN HET RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE VALT AF
TE LEIDEN.

13° RECHTEN VAN DE MENS -

EURO·
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,

-
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ART. 6.1. - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJKE INSTANTIE - RECHTER DIE
EEN ZAAK BERECHT WAARIN HIJ VR.OEGER,
IN RAADKAMER, UITSPRAAK HEEFT GEDAAN
OVER DE VERWIJZING VAN DE VERDACHTE
NAAR DIE RECHTBANK - OMSTANDIGHEID
WAARUIT GEEN SCHENDING VAN HET RECHT
OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE VALT AF TE LEIDEN.

daan over de verwlJzmg van de verdachte naar de correctionele rechtbank, het verbod inhouden om zitting
te houden in die rechtbank die in de
zaak uitspraak moet doen, dan nag
zouden de in die zin uitgelegde beginselen de rechter niet het recht geven
af te wijken van de bedoeling van de
wetgever, die duidelijk blijkt uit de
voorbereiding van het Gerechtelijk
Wetboek, t.w. dat de rechter die, in
raadkamer, uitspraak heeft gedaan
over de verwijzing van de verdachte
naar de correctionele rechtbank, zitting kan hebben in de rechtbank die
zich over de zaak zelf zal uitspreken
(4), (Tweede zaak.)

1" Art. 292 Ger. W., krachtens hetwelk
nietig is de beslissing, gewezen door
een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt
kennis heeft genomen van de zaak,
verbiedt een rechter niet om zitting te
houden in de correctionele rechtbank
die kennis neemt van een zaak waarin
hij vroeger als onderzoeksrechter is 7o In geval van conflict tussen een regel
opgetreden (1). (Eerste zaak.)
van een internationaal verdrag, dat
rechtstreekse werking heeft in de in
2" Art. 292 Ger. W., krachtens hetwelk
Belgie toepasselijke rechtsorde, en een
nietig is de beslissing, gewezen door
nationaalrechtelijke regel, moet de bij
een rechter die vroeger bij het uitoefehet verdrag vastgestelde regel voornen van een ander rechterlijk ambt
rang krijgen; de voorrang van die rekennis heeft genomen van de zaak,
gel vloeit voort uit de aard zelf van het
verbiedt een rechter niet om zitting te
bij verdrag bepaalde internationaal
houden in de correctionele rechtbank,
recht en brengt voor de rechter, die
die kennis neemt van een zaak waarin
zich voor zodanig conflict gesteld ziet,
hij vroeger, in raadkamer, uitspraak
de verplichting mee om de nationaalheeft gedaan over de verwijzing van
rechtelijke regel buiten toepassing te
de verdachte naar die rechtbank (2).
laten (5). (Eerste en tweede zaak.)
(Tweede zaak.)
So De bedoeling van de wetgever, die
duidelijk bij de voorbereiding van het
aile rechtscolleges toepasselijke algeGerechtelijk Wetboek is gebleken, kan
mene rechtsbeginselen betreffende de
geen voorrang hebben boven het veronpartijdigheid van de rechter en het
eiste van art. 6.1 Europees Verdrag
recht van verdediging voor de onderRechten van de Mens (6). (Eerste en
zoeksrechter het verbod inhouden om
tweede zaak.)
zitting te houden in de correctionele
rechtbank, die in de zaak uitspraak
moet doen, dan nag zouden de in die go Voor de toepassing van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens is,
zin uitgelegde beginselen de rechter
wanneer in een zaak een beslissing
niet het recht geven af te wijken van
moet worden gewezen over geschiilen
de bedoeling van de wetgever, die duiomtrent burgerlijke rechten en verdelijk blijkt uit de voorbereiding van
plichtingen of uitspraak moet worden
het Gerechtelijk Wetboek, t. w. dat de
gedaan over de gegrondheid van een
onderzoeksrechter bevoegd blijft om
strafvervolging, niet vereist dat de overals rechter in de correctionele rechtheid die in eerste aanleg van de zaak
bank kennis te nemen van de zaak
kennis moet nemen en de voor die
waarin hij met het onderzoek was beoverheid gevolgde procedure voldoet
last (3). (Eerste zaak.)
aan de door voormelde bepaling gestelde vereisten, mits de betrokken partij
5" en 6" In de onderstelling dat de voor
of de beschuldigde tegen de door die
aile rechtscoileges toepasselijke algeoverheid te zijnen aanzien genomen
mene rechtsbeginselen betreffende de
beslissing een rechtsmiddel kan aanonpartijdigheid van de rechter en het
wenden voor een rechterlijke instantie,
recht van verdediging voor de rechter
die aile waarborgen van art. 6.1 biedt
die, in raadkamer, uitspraak heeft geen volledige rechtsmacht bezit om toezicht in feite en in rechte uit te oefe(1) tot (10) Zie de verwijzingen in de cone!.
nen (7). (Eerste en tweede zaak.)
van het O.M. in Pas., 1984, I, 923.
3" en 4" In de onderstelling dat de voor
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10° Uit de enkele omstandigheid dat een
lid van de correctione1e rechtbank dat
aan de berechting van de zaak heeft
deelgenomen, in die zaak als onderzoeksrechter is opgetreden, kan niet
worden afgeleid dat valt te vrezen dat
die rechter niet de waarborgen voor
onpartijdigheid biedt, waarop iedere
beklaagde recht heeft en derhalve dat
het recht van de beklaagde op een onpartijdige rechterlijke instantie geschonden is (8). (Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens.) (Eerste
zaak.)

schonden is (10). (Art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens.) (Tweede zaak.)

11° Uit de enkele omstandigheden dat

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1983 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

een lid van de correctionele rechtbank
dat aan de berechting van de zaak
heeft deelgenomen, in die zaak als onderzoeksrechter is opgetreden, dat hij
in die hoedanigheid, ten einde de beklaagde onder bevel van aanhouding
te plaatsen, overwogen heeft dat er tegen hem ernstige schuldaanwijzingen
bestonden, dat hij zelf verschillende
getuigen heeft gehoord die hij als lid
van de rechtbank heeft moeten verhoren, dat hij een proces-verbaal van
vaststelling had opgemaakt met de beschrijving van de plaats waar het misdrijf zou zijn gepleegd en dat hij, na
het verhoor van getuigen, een procesverbaal van bevinding had opgemaakt
houdende een beoordeling van de
waarde der opgetekende verklaringen,
kan niet worden afgeleid dat wettig te
vrezen valt dat die rechter niet meer
de vereiste onpartijdigheid bood om de
zaak ten grande te berechten en te beslissen of de feiten aldan niet zijn bewezen en, derhalve, dat het recht van
de beklaagde op een onpartijdige rechterlijke instantie geschonden is (9).
(Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten
van de Mens.) (Eerste zaak.)
12o en 13o Uit de enkele omstandigheid

dat een lid van de correctionele rechtbank dat aan de berechting van de
zaak heeft deelgenomen, vroeger in
raadkamer uitspraak heeft gedaan
over de verwijzing van de verdachte
naar die rechtbank, kan niet worden
afgeleid dat wettig te vrezen valt dat
die rechter niet de waarborgen voor
onpartijdigheid biedt waarop iedere
beklaagde recht heeft en, derhalve, dat
het recht van de beklaagde op een onpartijdige rechterlijke instantie ge-

-------------------!
(8) (9) en (10) Zie nota 1 vorige biz.

Eerste zaak

(BLAISE T. U ... , V... )
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 2910)

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 6.1, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950, goedgekeurd bij akte van de wetgevende macht van 13 mei 1955, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
dat een ieder recht heeft op een onpartijdige rechter en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest, in zoverre het met
name het misdrijf " aanranding van de
eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging
gepleegd op de persoon van U. Denise "
bewezen verklaart, het op 23 april 1981
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Neufchil.teau onder voorzitterschap van
de h. P. Mignolet gewezen vonnis bevestigt en doordat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
die magistraat in deze zaak reeds vroeger was opgetreden als onderzoeksrechter; dat hij in die hoedanigheid had overwogen om een aanhoudingsbevel tegen
eiser te verlenen, dat tegen hem ernstige
schuldaanwijzingen bestonden; dat hij
zelf zeventien getuigen had verhoord onder degenen die hij in de hoedanigheid
van voorzitter van de rechtbank moest
ondervragen op de zittingen van de correctionele kamer van 5 februari en
23 maart 1981, dat hij bepaalde getuigen
had verhoord in het Rijkstechnisch Instituut te L., in het internaat van dat instituut en in het internaat van de rijks.school te L.; dat hlj op 12 juni 1979 een
proces-verbaal van vaststelling had opgemaakt met de beschrijving van de plaats
waar het misdrijf binnen het internaat
van het instituut zou zijn gepieegd; dat
hij op 21 juni 1979, na het verhoor van
de getuigen U. Denise en B. Philippe en
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dat de nietigheid van het vonnis ook
de nietigheid van het arrest tot gevolg zou hebben;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser v66r de
aanvang van de pleidooien of tijdens
de behandeling van de zaak voor de
correctionele rechtbank een grond
tot wraking van voornoemde rechter
heeft aangevoerd;
Overwegende dat eiser het arrest
niet verwijt artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek te schenden, volgens welk artikel « nietig is het vonnis, gewezen door een rechter die
vroeger bij het uitoefenen van een
ander rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de zaak »; dat dit artikel een rechter niet verbiedt zitting te houden in de correctionele
rechtbank die kenni:> neemt van een
zaak waarin hij als onderzoeksrechter is opgetreden;
Dat het middel ervan uitgaat dat
men de gewettigde vrees kan koesteren dat een rechter, die deel uitmaakt van de correctionele rechtbank bij de behandeling van een
zaak waarin hij als onderzoeksrechter is opgetreden, niet onpartijdig
zal oordelen;
Overwegende dat, zelfs al zouden
de voor alle rechtscolleges toepasseOverwegende dat eiser betoogt lijke algemene rechtsbeginselen bedat het arrest nietig is nu het ge- treffende de onpartijdigheid van de
grond is op bewijselementen die rechter en het recht van verdediging
zijn verzameld tijdens het onder- voor de onderzoeksrechter het verzoek ter zitting van de rechtbank bod inhouden om zitting te houden
van eerste aanleg, terwijl die recht- in de correctionele rechtbank die in
bank onregelmatig was samenge- de zaak uitspraak moet doen, de in
steld wegens het feit dat er een deze zin uitgelegde beginselen dan
rechter zitting hield die in de zaak nog de rechter niet het recht zouden
reeds als onderzoeksrechter was op- geven af te wijken van de door de
getreden;
wetgever tijdens de parlementaire
Overwegende dat het hof van be- voorbereiding van het Gerechtelijk
rocp het op 23 april 1981 door Wetboek duidelijk te kennen gegede Correctionele Rechtbank te ven wil, namelijk dat de onderzoeksNeufchateau (kamer met drie rech- rechter bevoegd blijft om kennis te
ters) gewezen vonnis op grond van nemen van de door hem onderzocheen eigen redengeving heeft beves- te zaak, wanneer die zaak aanhantigd, doch op sommige plaatsen gig is voor de correctionele rechtheeft verwezen naar de voor de eer- bank;
na de ondervraging van eiser een procesverbaal had opgemaakt tot vaststelling
van « wat daaruit was gebleken » en
daarin tevens had vermeld dat « U. haar
verklaring had afgelegd met de schroomvalligheid van het jonge meisje, het
" schuldgevoel " van het slachtoffer van
een verkrachting en met een toon van
oprechtheid »,
terwijl een ieder tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld, recht heeft
op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; de omstandigheid dat de rechter ten aanzien van
wie men de gewettigde vrees mag koesteren dat hij niet onpartijdig zal zijn,
aan de beslissing deelneemt, indruist tegen een grondregel van de rechtsbedeling en de nietigheid van die beslissing
tot gevolg heeft; dit geval, vooral gelet op
de in het middel aangegeven omstandigheden van de zaak, zich voordoet wanneer de rechter die zitting houdt in de
correctionele rechtbank kennis neemt
van een zaak waarin hij reeds als onderzoeksrechter is opgetreden; het vonnis
dat de Correctionele Rechtbank te Neufchateau op 23 april 1981 had gewezen onder voorzitterschap van de h. P. Mignolet, die onderzoeksrechter was geweest
in de zaak, derhalve nietig is; het arrest,
nu het die beslissing bevestigt en de be-wijselementen in aanmerking neemt die
door de onregelmatig samengestelde
rechtbank in eerste aanleg tijdens het
onderzoek ter terechtzitting waren verzameld, om dezelfde reden nietig is (schending van alle in het middel aangegeven
beginselen en bepalingen) :
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Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat << bij
de vaststelling van zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen of bij het
bepalen van de gegrondheid van een
tegen hem ingestelde strafvervolging, een ieder recht heeft op een
eerlijke en openbare behandeling
van zijn zaak, binnen een redelijke
termijn, door een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie,
welke bij de wet is ingesteld »;
Overwegende dat in geval van
conflict tussen een regel van een internationaal verdrag dat, zoals deze
bepaling,
rechtstreekse
werking
heeft in het Belgische recht, en een
regel van intern recht, de verdragsrechtelijke regel de voorrang moet
krijgen; dat de voorrang van die regel voortvloeit uit de aard zelf van
het verdragsrechtelijk internationaal recht en voor de rechter, die
zich voor zodanig conflict gesteld
ziet, de verplichting meebrengt om
de interne rechtsregel buiten toepassing te laten; dat de bovenomschreven, door de wetgever tijdens de
parlementaire voorbereiding van het
Gerechtelijk Wetboek te kennen ge-.
geven wil geen voorrang kan hebben boven het vereiste van artikel 6.1 van het Verdrag;
Overwegende evenwel dat, wanneer in een zaak een beslissing
moet worden gewezen over geschillen omtrent burgerlijke rechten en
verplichtingen of uitspraak moet
worden gedaan over de gegrondheid
van een strafvervolging, de toepassing van artikel 6.1 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden niet vereist dat de overheid die in eerste aanleg van de
zaak moet kennis nemen en de voor
die overheid gevolgde procedure voldoen aan de door voormelde bepaling voorgeschreven voorwaarden,
mits de betrokken partij of de beschuldigde tegen de door die overheid te ZlJnen aanzien genomen be-

slissing een rechtsmiddel kan aanwenden voor een rechterlijke instantie die alle waarborgen van artikel 6.1 biedt en volledige rechtsmacht heeft om toezicht in feite en
in rechte uit te oefenen; dat eiser
ten deze niet betoogt dat de appelrechters die hem hebben veroordeeld, die waarborgen en met name
de waarborg van onpartijdigheid
niet boden;
Overwegende dat, hoe dan
beginselen en de regel die
middel worden aangevoerd,
draagwijdte hebben die het
hun toekent;

ook, de
in het
niet de
middel

Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat een rechter in de
zaak als onderzoeksrechter is opgetreden, geen schending van het
recht van beklaagde op een onpartijdige rechterlijke instantie kan
worden afgeleid; dat de gewettigde
vrees dat die rechter niet de waarborgen voor onpartijdigheid zou hieden waarop iedere beklaagde recht
heeft, niet aanwezig is;
Dat de onderzoeksrechter niet de
tegenpartij is van verdachte, doch
een rechter in de rechtbank van eerste aanleg, belast met het onpartijdig onderzoek van de bewijselementen, zowel tegen als voor de verdachte;
Overwegende dat uit de in het
middel aangegeven feiten niet kan
worden afgeleid dat de gewettigde
vrees bestaat dat de rechter die het
onderzoek heeft verricht, niet meer
de onpartijdigheid aan de dag zal
leggen welke vereist is om over de
zaak zelf uitspraak te doen en te beslissen of de feiten al dan niet bewezen zijn;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat, wat de strafvordering betreft, de substantii:~le of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Screvens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Velu, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Draps.

Tweede zaak
(BONTEMPS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3263)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1983
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de strafvordering ten laste van Hadj Mehend Ahmed, medebeklaagde :
Overwegende dat eiser, beklaagde, geen hoedanigheid heeft om zich
tegen die beslissing in cassatie te
voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de tegen
eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950, goedgekeurd bij akte van de wetgevende macht van 13 mei 1955, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
dat een ieder recht heeft op een onpartijdige rechter en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest eiser wegens dief- 1
stal met geweldpleging tot een gevangenisstraf van twee jaar veroordeelt, met
bevestiging van het op 17 februari 1983
door de drieentwintigste kamer van de
Correctionele Rechtbank te Brussel onder voorzitterschap van de heer Ost, al-

leensprekend rechter, uitgesproken vonnis dat evenwel op twee punten is
gewijzigd, respectievelijk met betrekking
tot de draagwijdte van het uitstel en de
verbeurdverklaring van het voertuig van
eiser, en doordat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
genoemde magistraat in deze zaak reeds
vroeger was opgetreden als voorzitter
van de raadkamer en in die hoedanigheid de verwijzing van eiser naar de correctionele rechtbank had bevolen,
terwijl een ieder tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld, recht heeft
op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; de omstandigheid dat de rechter van wie men terecht kan vermoeden dat hij niet onpartijdig zal zijn, aan de beslissing deelneemt, indruist tegen een grondregel van
de rechtsbedeling en de nietigheid van
die beslissing tot gevolg heeft; zulks het
geval is met de alleensprekende rechter
die als voorzitter van de correctionele
rechtbank kennis neemt van een zaak,
nadat hij reeds in de raadkamer uitspraak heeft gedaan over de verwijzing
van beklaagde naar die rechtbank; het
beroepen vonnis dat is uitgesproken door
de heer Ost, alleensprekende rechter,
derhalve nietig is, nu hij in die zaak
reeds de verwijzing van eiser naar de
rechtbank had bevolen; het arrest, nu
het dat vonnis bevestigt ofschoon het
door een onregelmatig samengestelde
rechtbank was gewezen, en nu het de redengeving ervan uitdrukkelijk overneemt, aan dezelfde nietigheid lijdt
(schending van alle in het middel vermelde beginselen en bepalingen) :

Overwegende dat eiser betoogt
dat het arrest nietig is, nu het de redengeving overneemt van het vonnis dat door de drieentwintigste kamer van de Correctionele Rechtbank
te Brussel, onder voorzitterschap
van de heer Ost, alleensprekende
rechter,
was
gewezen,
terwijl
laatstgenoemde reeds vroeger, in de
hoedanigheid van voorzitter van de
raadkamer, in de zaak uitspraak
had gedaan over de verwijzing van
eiser naar die rechtbank;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser v66r de
aanvang van de pleidooien of tijdens
de behandeling van de zaak voor de
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correctionele rechtbank een grond
tot wraking van voornoemde rechter
heeft aangevoerd;
Overwegende dat eiser het arrest
niet verwijt artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek te schenden, volgens welk artikel << nietig is het vonnis, gewezen door een rechter die
vroeger bij het uitoefenen van een
ander rechterlijk ambt kennis genamen heeft van de zaak »; dat dit artikel een rechter niet verbiedt zitting te houden in de correctionele
rechtbank die kennis neemt van een
zaak waarin hij, in raadkamer, uitspraak heeft gedaan over de verwijzing van verdachte naar die rechtbank;
Dat het middel ervan uitgaat dat
men terecht kan vermoeden dat een
rechter die deel uitmaakt van de
correctionele rechtbank ofschoon die
rechter vroeger, in de hoedanigheid
van voorzitter van de raadkamer, de
verwijzing van verdachte naar die
rechtbank heeft bevolen, niet onpartijdig zal oordelen;
Overwegende dat, zelfs al zouden
de voor alle rechtscolleges toepassel.ijke algemene rechtsbeginselen betreffende de onpartijdigheid van de
rechter en het recht van verdediging, voor de rechter die in raadkamer uitspraak heeft gedaan over de
verwijzing van verdachte naar de
correctionele rechtbank, het verbod
inhouden om zi tting te houden in
die rechtbank die in de zaak uitspraak moet doen, de in deze zin
uitgelegde beginselen dan nog de
rechter niet het recht zouden geven
af te wijken van de door de wetgever tijdens de parlementaire voorbereiding van het Gerechtelijk Wetboek duidelijk te kennen gegeven
wil, namelijk dat de rechter die in
raadkamer uitspraak heeft gedaan
over de verwijzing van verdachte
naar de correctionele rechtbank,
deel mag uitmaken van die rechtbank die over de zaak zelf uitspraak
moet doen;
Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Funda-

mentele Vrijheden bepaalt dat, << bij
het vaststellen van zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen of bij het
bepalen van de gegrondheid van een
tegen hem ingestelde strafvervolging, een ieder recht heeft op een
eerlijke en openbare behandeling
van zijn zaak, binnen een redelijke
termijn, door een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie
welke bij de wet is ingesteld »;
Overwegende dat in geval van
conflict tussen een regel van een internationaal verdrag dat, zoals deze
bepaling, rechtstreeks werking heeft
in het Belgische recht, en een regel
van intern recht, de verdragsrechtelijke regel de voorrang moet krijgen; dat de voorrang van die regel
voortvloeit uit de aard zelf van het
verdragsrechtelijk
internationaal
recht en voor de rechter die zich
voor zodanig conflict gesteld ziet, de
verplichting meebrengt om de interne rechtsregel buiten toepassing te
laten; dat de bovenomschreven, door
de wetgever tijdens de parlementaire voorbereiding van het Gerechtelijk Wetboek te kennen gegeven wil
geen voorrang kan hebben boven
het vereiste van artikel 6.1 van het
Verdrag;
Overwegende evenwel dat, wanneer in een zaak een beslissing
moet worden gewezen over de geschillen omtrent burgerlijke rechten
en verplichtingen of uitspraak moet
worden gedaan over de gegrondheid
van een strafvervolging, voor de toepassing van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, niet is vereist dat de
overheid die in eerste aanleg moet
kennis nemen van de zaak en de
voor die overheid gevolgde procedure voldoen aan de door voormelde
bepaling voorgeschreven voorwaarden, mits de betrokken partij of de
beschuldigde tegen de door die overheid te zijnen aanzien genomen beslissing een rechtsmiddel kan aanwenden voor een rechterlijke instantie die alle waarborgen van arti-
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kel 6.1 biedt en volledige rechts4 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
macht heeft om toezicht in feite en de h. Screvens, voorzitter - Verslaggein rechte uit te oefenen; dat eiser ver : de h. Sace - Gelijkluidende concluten deze niet betoogt dat de appel- sie van de h. Velu, advocaat-generaal
rechters, die hem hebben veroor- Advocaat : mr. Draps.
deeld, die waarborgen en met name
de waarborg aan onpartijdigheid
niet boden;
Overwegende dat, hoe dan ook, de
beginselen en de regel die in het Nr. 449
middel worden aangevoerd, niet de
draagwijdte hebben die het middel
hen toekent;
2' KAMER - 4 april 1984
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat een lid van de
correctionele rechtbank, d~ heeft 1° VOORZIENING IN CASSATIE
STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE
deelgenomen aan de beslissing in
BEKLAAGDE TEGEN DE BESL!SSING OP DE
een zaak, in raadkamer uitspraak
TEGEN HEM INGESTELDE BURGERLIJKE
heeft gedaan over de verwijzing van
RECHTSVORDERING - AFSTAND HIEROP GE·
verdachte naar die rechtbank, geen
GROND DAT DE BESLISSING GEEN EINDBEschending van het recht van beSLISSING IS, IN DE ZIN VAN ART. 416 SV. klaagde op een onpartijdige rechterAFSTAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN
lijke instantie kan worden afgeleid;
WORDEN UITGELEGD - GEVOLG.
dat het vermoeden dat die rechter
niet de waarborgen inzake onpartij- 2° VOORZIENING IN CASSATIE - TERdigheid biedt waarop iedere beMIJN STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BESL!SSING WAARBIJ
klaagde recht heeft, niet gegrond is;
UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER DE VEROverwegende dat de rechter die
SCHILLENDE BESTANDDELEN VAN DE SCHAals voorzitter van de raadkamer opDE, COMPENSATOIRE EN GERECHTELIJKE INtreedt, rechter is in de rechtbank
TEREST WORDT TOEGEKEND, DE BEKLAAGDE
van eerste aanleg en de wet hem
IN DE KOSTEN WORDT VEROORDEELD EN DE
onder meer de taak toevertrouwt
UITSPRAAK WORDT AANGEHOUDEN M.B.T.
HET BEDRAG VAN DE BIJ DE AANKOOP VAl\
het voorbereidend onderzoek op onEEN VERVANGINGSVOERTUIG TE BETALEN
partijdige wijze te regelen; dat hij
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
hierbij geen uitspraak moet doen
- EINDBESLISSING, IN DE ZIN VAN ART. 416
over de schuld van verdachte, nu deSV. - ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.
ze bevoegdheid uitsluitend bij het
vonnisgerecht berust, doch moet 1o Wanneer de beklaagde zich in cassatie
nagaan of er tegen verdachte volheeft voorzien tegen de beslissing op
doende bezwaren bestaan om hem
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering en hij vervolgens atnaar dat gerecht te verwijzen;
stand doet van dat cassatieberoep op
Dat het middel niet kan worden
grand alleen dat de beslissing geen
aangenomen;
eindbeslissing is, in de zin van art. 416
En overwegende dat de substanSv., kan die afstand niet worden uitgeWlle of op straffe van nietigheid
legd als een berusting en verleent het
Hoi daarvan geen akte, indien het
voorgeschreven rechtsvormen in
vaststelt dat die beslissing tach een
acht zijn genomen en de beslissing
eindbeslissing is (1).
overeenkomstig de wet is gewezen;
2o Wanneer een beslissing op de burger-

lijke rechtsvordering uitspraak doet
over de verschillende bestanddelen

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

(1) Cass., 24 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 211) en
11 feb. 1981, A.R. nr. 1434 (ibid., 1980-81,
nr. 344).
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van de schade, de toegekende bedragen verhoogt met compensatoire en
gerechtelijke interest, de beklaagde in
de kosten veroordeelt en de uitspraak
aanhoudt over de vergoeding waarop
de burgerlijke partij, in geval van vervanging door haar van het verongelukte voertuig, aanspraak kon maken als
terugbetaling van het bedrag van de
belasting over de toegevoegde waarde
die bij de aankoop van het vervangingsvoertuig zou worden betaald,
wordt bij die beslissing, niettegenstaande het vorenbedoeld voorbehoud,
waardoor aan de burgerlijke partij een
rechtsvordering wordt gewaarborgd
met betrekking tot een toekomstige en
onzekere schade, aan die partij het gehele door haar gevorderde bedrag toegekend en is de rechtsmacht van de
strafrechter derhalve volledig uitgeoefend, zodat zij een eindbeslissing is, in
de zin van art. 416 Sv., waartegen onmiddellijk cassatieberoep kan worden
ingesteld (2).

gekende bedragen verhoogt met de
compensatoire en de gerechtelijke
interesten en eiser verwijst in de
kosten en de uitgaven van eerste
aanleg en hoger beroep;
Dat het bovendien de uitspraak
aanhoudt over de vergoeding die
verweerster bij de eventuele vervanging van het vernielde voertuig zou
kunnen eisen als terugbetaling van
de belasting over de toegevoegde
waarde die bij de aankoop van het
vervangingsvoertuig zou worden betaald; dat de correctionele rechtbank, ondanks dat voorbehoud
waardoor aan verweerster een
rechtsvordering wordt gewaarborgd
in geval van een toekomstige en onzekere schade, aan verweerster het
gehele, door haar gevorderde bedrag
heeft toegekend en derhalve haar
rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend;
Dat de beslissing een eindbeslis(DUBOIS, « DE SCHELDE ' N.V. T. DESCAMPS)
sing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering, zoARREST ( verta]ing)
dat ze onmiddellijk door een voorziening in cassatie kon worden be(A.R. nr. 3379)
streden;
Dat er geen reden is tot het verleHET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 november 1983 in nen van akte van de afstand, die op
hoger beroep gewezen door de Cor- dwaling berust;
rectionele Rechtbank te Charleroi;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
Overwegende dat het bestreden schending van de artikelen 1382, 1383
vonnis enkel uitspraak doet over de van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
door de verweerster Descamps inge- Grondwet,
stelde burgerlijke rechtsvordering;
I. Op de voorziening van Jean Du-

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

bois, beklaagde :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening op grond
dat het bestreden vonnis geen eindvonnis is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van StrafvordeOm die redenen, verwerpt de
ring;
voorzieningen; veroordeelt iedere eiOverwegende dat het vonnis uit- ser in de kosten van zijn voorziespraak doet over de verschillende ning.
bestanddelen van de schade, de toe(2) Zie Cass., 20 dec. 1971, redenen
(A.C., 1972, 382), 9 april 1974 (ibid., 1974, 877)
en 19 okt. 1977 (ibid., 1978, 235), alsmede de
verwijzingen in de cone!. van het O.M. in Bull.
en Pas., 1984, I, nr. 449.

4 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
Houtekier.

1038 Nr. 450

I. Op de voorziening van Ravigna,
beklaagde en burgerlijke partij :
2'

1° RECHT

KA~IER -

VAN

4 april 1984

VERDEDIGING

STRAFZAKEN VEROORDELING WEGENS
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT - BESLISSING WAARIN, TER OMSCHRIJVING
VAN
DE
OVERTREDINGEN,
WORDT GEWEZEN OP EEN ANDERE OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT
WAARVAN GEEN SPRAKE IS IN DE DAGVAARDING - GEEN SCHENDING VAN HET RECHT
VAN VERDEDIGING.

2° CASSATIE -

A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de strafvordering ten laste van Roussel,
medebeklaagde :
Overwegende dat eiseres, beklaagde en burgerlijke partij, die
niet in de kosten van die rechtsvordering is veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

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

B. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de strafvordering ten laste van eiseres;

1" Het recht van verdediging wordt door

Over het middel, afgeleid uit de miskenning van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging en schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat eiseres naar aanleiding van
het litigieuze ongeval is vervolgd wegens
overtreding van de artikelen 10.1.1"
10.1.3", 19.3.1" en 19.3.2", a, van het Weg~
verkeersreglement; dat het bestreden
vonnis, met wijziging van de beroepen
beslissing, alle ten laste gelegde feiten
bewezen verklaart, eiseres veroordeelt
tot een enkele geldboete van dertig
frank en haar voor de helft aansprakelijk verklaart voor de door het ongeval
veroorzaakte schade, op grand, enerzijds,
dat
volgens de getuige Willems,
mevr. Ravigna zich naar links op de rijbaan heeft begeven op het ogenblik dat
de bestuurder Roussel op haar hoogte
reed en zich dus niet voldoende ervan
had vergewist of ze dat wel kon doen ,
en, anderzijds, dat « Roussel, die op een
gegeven ogenblik de fietsster teken zag
doen met de linkerarm, haar voorzichtig
diende in te halen en meer moest uitwijken »,
terwijl de aan iedere weggebruiker opgelegde verplichting om zich bij het naar
links afslaan vooraf ervan te vergewissen dat hij zijn rijbeweging kan uitvoeren zonder gevaar voor de andere weggebruikers en vooral rekening houdend
met de vertragingsmogelijkheden van de
achterliggers niet voortvloeit uit de toepassing van de artikelen 19.3.1" en 19.3.2",
a, van het Wegverkeersreglement, doch
van artikel 19.1 van genoemd reglement,
zodat de appelrechter, door eiseres te
verwijten zich niet voldoende ervan te

de rechter niet geschonden wanneer
hij in een veroordeling wegens verschillende overtredingen van het Wegverkeersreglement, ter omschrijving
van die overtredingen en zonder dat
hij de beklaagde ervan verwittigt,
wijst op een andere overtreding van
het Wegverkeersreglement, waarvan
geen sprake is in de dagvaarding,
maar waarvoor hij geen veroordeling
uitspreekt (1). (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
2" Het Hoi is, bij de beoordeling van een

cassatiemiddel, bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te·
verbeteren, wanneer zij duidelijk blijkt
uit de context ervan (2).

(RAVIGNA T. ROUSSEL; ROUSSEL T. RAVIGNA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3345)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 oktober 1983 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

------------------1
(1) Cass., 8 okt. 1973 (A.C., 1974, 142).
(2) Cass., 22 sept. 1982, A.R. nr. 2571, en
20 april 1983, A.R. nr. 2668 (A.C., 1982-83,
nrs. 56 en 455).
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hebben " vergewist ,, of ze dat kon doen,
de oorspronkelijke kwalificatie van de
bij hem aanhangig gemaakte feiten heeft
aangevuld, zonder eiseres te hebben aangezocht haar verweermiddelen voor te
dragen met betrekking tot die aanvullende kwalificatie, of althans zonder vast te
stellen dat ze werkelijk haar verweer op
die grondslag heeft gevoerd, waaruit
volgt dat het bestreden vonnis het recht
van verdediging van eiseres miskent :

voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

C. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de door
eiseres tegen de verweerder Roussel
ingestelde
burgerlijke
rechtsvordering:
Overwegende dat eiseres afstand
Overwegende dat uit de geding- doet van haar voorziening;
stukken blijkt dat eiseres is vervolgd en veroordeeld wegens overII. Op de voorziening van Roussel,
treding van de artikelen 10.1.1°,
10.1.3°, 19.3.1° en 19.3.2°,a, van het beklaagde
Wegverkeersreglement;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, om de tegen eiseres bewezen verklaarde overtredingen te omschrijven, erop wijst « dat mevrouw
Ravigna zich naar links om de rijbaan heeft begeven op het ogenblik
dat de bestuurder Roussel op haar
hoogte reed » en « dat zij zich dus
niet voldoende ervan had vergewist
of zij dat kon doen >>;
Overwegende dat de rechter aldus
geen uitspraak heeft gedaan over
een overtreding waarvan hij geen
kennis had genomen en evenmin de
kwalificatie van de aan eiseres verweten overtredingen heeft gewijzigd;
Overwegende dat het recht van
verdediging niet wordt geschonden
wanneer de rechter, bij het uitspreken van een veroordeling wegens
verscheidene overtredingen van het
Wegverkeersreglement, die overtredingen omschrijft door, zonder beklaagde hiervan op de hoogte te
brengen, een gedraging vast te stellen die een andere, niet in de dagvaarding vermelde overtreding van
het Wegverkeersreglement oplevert
waarvoor hij geen veroordeling uitspreekt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede onderdeel van
het door de eiser Roussel voorgedragen middel dat enkel gericht is t~
gen de beslissingen op de tegen elser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen waarvoor eiser afstand
heeft gedaan van zijn voorziening of
waartegen de voorziening niet ontvankelijk is, verleent akte van afstand van de voorziening van de eiseres Ravigna, in zoverre ze is
gericht tegen de beslissing op de
door eiseres ingestelde burgerlijke
rechtsvordering en van de voorziening van de eiser Roussel, in zoverre ze is gericht tegen de beslissing op de door de verweerster
Ravigna tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering; verwerpt
voor het overige de voorzieningen
van de eiseres Ravigna en van de eiser Roussel; verwerpt de voorziening
van de Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten; veroordeelt Ravigna,
Roussel en de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, ieder van hen,
in de kosten van hun voorziening.
4 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Simont en Dassesse.
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1•

KAMER -

5 april 1984

1° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELSHUUR - RECHT OP HERNIEUWING VAN DE
HUUR- AFZIEN VAN HET VERVAL.

2° LASTGEVING
DOOR EEN DERDE -

BEWIJSLEVERING
MODALITEITEN.

1° Wanneer de huurder, met toepassing

van art. 18 Handelshuurwet, vervallen
is van het recht op hernieuwing van
de huur kunnen de partijen van dat
verval afzien en overeenkomen dat zij
de huur hernieuwen (1).
2° De huurder kan het bewijs van een
door de verhuurder aan zijn advocaat
verleende lastgeving wettig afleiden
uit de bewoordingen van een brief die
deze advocaat aan de huurder heeft
gericht en uit het vertrouwen van de
verhuurder dat de huurder nadien is
blijven genieten (2).

(FLAMMEE T. BROUWERIJEN WIELEMANS-CEUPPENS N.V., BROUWERIJ HAACHT N.V., MASSART,
VANDER PUTTEN)
ARREST

(A.R. nr. 4138)

RET HOF· - Gelet op het bestreden vonnis, 'op 10 februari 1983 in
hager beroep door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Oudenaarde
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 18 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, vormend afdeling !Ibis van hoofdstuk II van titel VIII
van boek III van het Burgerlijk Wetboek,
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
440, lid 2, 824, 850 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van beperkte interpretatie is,

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

(1) Zie Cass., 9 okt. 1953 (Bull. en Pas., 1954,
I, 93).

(2) Zie Cass., 17 nov. 1976 (A.C., 1977, 307).

doordat het bestreden vonnis voor
recht zegt dat de huurovereenkomst tussen eiseres en eerste verweerster vanaf
1 april 1981 voor een tweede maal hernieuwd werd voor negen jaar tegen een
maandelijkse huurprijs van 10.000 fra~k,
gei:ndexeerd,
onroerende voorheffmg
voor de huurster, alle andere voorwaarden der oorspronkelijke overeenkomst
van 1 februari 1963 van kracht blijvende,
op volgende gronden : De vraag blijft of
de raadsman van de verhuurster, bij zijn
brief van 6 maart 1980, zijn cliente geldig kon verbinden. Op deze vraag moet
bevestigend geantwoord worden; er
wordt namens de cliente geschreven. Ter
zake heeft de advocaat duidelijk niet in
de perken van het mandaat ad litem gehandeld maar met een lastgeving van
gemeen' recht; althans mocht het zo bij
de geadresseerde huurster overkomen.
Als de raadsman van zijn cliente kan de
advocaat rechtshandelingen stellen die
geen procesverrichtingen zijn maar toch
rechtsgevolgen verwekken; dan treedt hij
als mandataris op van zijn client. Het
bewijs van die lastgeving kan dan door
derden of ten opzichte van derden door
alle middelen van recht bewezen worden welke derden in de onmogelijkheid
verkeren om zich een schriftelijk bewijs
van de lastgeving te verschaffen. Ter zake heeft de verhuurster haar raadsman,
ook na zijn brief van 6 maart 1980, verder gelast met de verdediging van haar
belangen; dit laatste, samen met de
reeds besproken bewoordingen zelf van
de brief van de raadsman van 6 maart
1980 zijn ten opzichte van de huurster
het ~oldoende bewijs van de lastgeving
waaronder deze raadsman handelde om
mede te delen dat het gebrek aan reactie
vanwege deze huurster binnen de wettelijke termijn op de brief van de verhuurster van 31 januari 1980, door de huurster begrepen werd als een aanvaarde~
van huurhernieuwing onder anderslmdende voorwaarden; bijgevolg hield dit in
dat deze raadsman ook als lasthebber
van de verhuurster, haar verzaking van
verval van artikel 18 van de handelshuurwet kenbaar maakte; dit alles onder
het alternatief dat de huurster zou wensen af te zien van de gevraagde huurhernieuwing. Deze afstand heeft de huurster niet gedaan; wel integendeel heeft
zij bij haar brief van 11 maart 1_980 bevestigd dat zij de huurhernieuwmg onder de andersluidende voorwaarden aanvaardt. Daardoor is de verhuurster gebonden aan haar gevolgtrekking uit het
stilzitten van de huurster na haar brief
van 31 januari 1980,
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terwijl, eerste onderdeel, de termijn
van dertig dagen, voorzien bij artikel 18
van de handelshuurwet, binnen dewelke
de huurder zich tot de rechter moet wenden ingeval de onenigheid tussen partijen omtrent de huurvoorwaarden blijft
bestaan, voorgeschreven is op straffe
van verval; deze termijn niet kan verlengd worden en eerste verweerster van
dat verval derhalve niet kan ontheven
worden, ook niet door een afstand van
eiseres (schending van de artikelen 18
van de wet van 30 april 1951, 2, 48, 50,
860, 862, § 1, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek);
tweede onderdeel, vermoedens gevolgtrekkingen zijn die de rechter afleidt
uit een bekend feit om te besluiten tot
een onbekend feit; dientengevolge het
bestreden vonnis ten onrechte uit de
brief van 6 maart 1980, waarbij de raadsman namens eiseres aan eerste verweerster geschreven had aangaande de huurhernieuwing, afleidt dat deze raadsman
als lasthebber opgetreden was; immers
precies door eiseres betwist werd dat in
deze brief de raadsman als lasthebber
was opgetreden, zodat deze brief niet als
bewijsmiddel van de lastgeving kan aangewend worden (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, de regel volgens welke de advocaat voor alle gerechten als
gevolmachtigde van de partij verschijnt,
zonder dat hij van enige volmacht moet
doen blijken, beperkt is tot de verschijning van de advocaat voor de gerechten
en niet mag uitgebreid worden tot buitengerechtelijke betrekkingen; dientengevolge het feit dat de raadsman van eiseres, die de brief van 6 maart 1980 aan
eerste verweerster heeft geschreven, later nog voor het gerecht voor eiseres is
opgetreden, geen vermoeden is van het
feit dat deze raadsman in de brief van
6 maart 1980 als lasthebber in gemeen
recht is opgetreden; het beperkt karakter
van deze rechtsregel niet toelaat zulk
vermoeden daaruit af te leiden (schending van de artikelen 440, lid 2, van het
Burgerlijk Wetboek, 1349 en 1353 van
het Gerechtelijk Wetboek);
vierde onderdeel, de raadsman van eiseres voor het gerecht, optredend als
haar lasthebber, slechts afstand van
recht kan doen mits bijzondere volmacht; dientengevolge het bestreden
vonnis ten onrechte uit dit mandaat « ad
litem " afleidt dat de raadsman, in gemeen recht, volmacht had om afstand
van rechten te doen; afstand integendeel

niet vermoed wordt (schending van de
artikelen 440, lid 2, 824, 850, 1045 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1349 en 1350 van
het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de partijen het
tussengekomen verval, bepaald door
artikel 18 van de Handelshuurwet,
kunnen verzaken en overeenkomen
aangaande de huurhernieuwing;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis de
beslissing dat de raadsman van eiseres gehandeld heeft als lasthebber
van zijn cliente, afleidt uit het feit
dat eiseres haar raadsman, ook na
de brief van 6 maart 1980, verder
gelast heeft met de verdediging van
haar belangen, en uit de bewoordingen zelf van de brief; dat het vonnis
wettig de bewoordingen van de brief
in aanmerking neemt als een << bekend feit » om te besluiten tot het
onbekende feit van het bestaan van
de lastgeving;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het derde en vierde onderdeel
betreft :
Overwegende dat het vonnis het
bestaan van de lastgeving niet afleidt uit de hoedanigheid van advocaat van de raadsman van eiseres
maar uit het vertrouwen dat hij ook
na de brief van 6 maart 1980 is blijven genieten, en uit de bewoordingen zelf van de brief;
Dat het vonnis aldus de regel volgens welke de advocaat, voor de gerechten, als gevolmachtigde van de
partij verschijnt zonder dat hij van
enige volmacht moet doen blijken,
geenszins uitbreidt;
Dat de onderdelen feitelijke
grondslag missen :
En overwegende dat de verwerping van de voorziening, gericht tegen eerste verweerster, elk belang
ontneemt aan het verzoek tot bin-
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dendverklaring van het arrest gericht tegen de overige verweerders;

{UNAMAR N.V. T. A. MAAS EN C0 N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4155)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en het verzoek tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 april 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Houtekier en VanRyn.

Nr. 452

1•

KAMER -

5 april 1984

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1983 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 780, eerste
lid, 5°, 860, 861, 862, § 1, 3°, 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek en 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 door de
wet van 13 mei 1955,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerster een bedrag te betalen van 316.528 frank,
terwijl het arrest de vermelding noch
van de datum noch van de uitspraak in
openbare zitting bevat, wat nochtans op
straffe van nietigheid is voorgeschreven,
zodat het arrest de in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat in de bovenhoek
van de eerste bladzijde van het ar1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR- rest « 2 maart 1983 » is vermeld; dat
deze vermelding een integrerend
GERLIJKE ZAKEN DATUM VAN DE UITSPRAAK - VASTSTELLING.
deel van het arrest is; dat geen enkele wetsbepallng zegt waar de datum van de uitspraak van het arrest
2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR- moet worden vermeld; dat in zoverGERLIJKE ZAKEN - OPENBARE TERECHTZITre het middel niet kan worden aanTING - VASTSTELLING.
genomen;
Overwegende dat verweerster een
1o Geen enkele wettelijke bepaling wijst eensluidend verklaard afschrift van
aan op welke plaats in een arrest de het zittingsblad van 2 maart 1983
datum van de uitspraak moet worden van de vierde kamer van het Hof
vermeld, zodat die datum o.a. in de lin- van Beroep te Antwerpen overlegt
ker bovenhoek van de beslissing mag en daarin vermeld is dat de uitworden gezet (1).
spraak in openba:re zitting werd gedaan; dat in zoverre het middel fei2' De openbaarheid van de terechtzitting telij ke grondslag mist;
kan blijken uit een eensluidend verklaard afschrift van het zittingsblad
(2}.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1107, tweede lid, 1134, 1135,
1984 van het Burgerlijk Wetboek, 12 en
van titel VII van boek I van het Wethoek van Koophandel, zoals gewijzigd bij
de wet van 5 mei 1872, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor
de rechten van de verdediging,

---------....,..--------113
{1) Cass., 24 mei 1976 {A.C., 1976, 1051).
{2) Zie Cass., 13 mei 1977 (A.C., 1977, 977) en
de voetnoot; 16 nov. 1977 (ibid., 1978, 317).
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worden voor rekening van zijn principaal, zodat eiseres niet verantwoordelijk
was voor de betaling der facturen; het
arrest op dit verweermiddel niet antwoordt (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de Algemene Voorwaarden van de Antwerpse Scheepvaartverenigi.ng bepalen dat alle offerten uitgaande van de scheepsagent/makelaar
gemaakt worden voor rekening van zijn
principaal en geenszins vereisen dat eiseres het feit dat zij voor een principaal
optreedt, onmiddellijk en uitdrukkelijk
zou bekendmaken; deze clausule geen
onderscheid maakt tussen bevrachting
van Belgische of vreemde schepen noch
tussen courante of niet-alledaagse agentuurverrichtingen, zodat het arrest, door
te beslissen dat eiseres niet als makelaar
was opgetreden omdat zij in de gegeven
omstandigheden haar principaal niet onmiddellijk had bekendgemaakt, de verbindende kracht van de handelsovereenkomst miskent (schending van de artikelen 1107, tweede lid, 1134, 1135, 1984 van
het Burgerlijk Wetboek, 12 en 13 van titel VII van boek I van het Wetboek van
Koophandel);
derde onderdeel, eiseres in haar aanvullende conclusie in hoger beroep het
getuigenbewijs heeft aangeboden van
het feit dat zij algemeen als scheepsagent optreedt en geen persoonlijke verbintenissen op zich neemt en, meer bepaald met betrekking tot kwestieuze
opdrachten, eiseres slechts in hoedanigheid van scheepsagent is opgetreden; het
arrest eiseres veroordeelt zonder zich
over dit bewijs uit te spreken waardoor
de rechten van de verdediging worden
miskend (schending van het algemeen
rechtsbeginsel);
vie.rde onderdeel, het niet mogelijk is
na te gaan waarom het door eiseres aangeboden getuigenbewijs, gaande over het
feit dat zij algemeen als scheepsagent
optreedt en geen persoonlijke verbintenissen op zich neemt en, meer bepaald
met betrekking tot kwestieuze opdrachten, eiseres slechts in hoedanigheid van
scheepsagent is opgetreden, niet toegeterw1jl, eerste onderdeel, eiseres, in kend wordt, zodat het arrest onvoldoenhaar conclusie in hoger beroep en in de gemotiveerd is (schending van artihaar aanvullende condusie in hoger be- kel 97 van de Grondwet);
roep, uitdrukkelijk staande hield dat, gevijfde onderdeel, eiseres uitdrukkelijk
zien de door partijen onderhouden handelsbetrekkingen, de Algemene Voor- in haar aanvullende conclusie staande
waarden van de Antwerpse Scheepvaart- hield dat, wat betreft het vervoer door de
vereniging toepasselijk waren, volgens ms. « Noordland >>, zij geenszins de chardewelke alle offerten uitgaande van de terpartij laattijdig had teruggestuurd
scheepsagent/ scheepsmakelaar gemaakt met de aangevulde bemerking betreffen-

doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerster een bedrag te betalen van 316.528 frank op grand : dat verweerster niet betwist sedert geruime tijd
handelsrelaties met eiseres te onderhouden en diens hoedanigheid van agent
voor diverse scheepvaartlijnen te kennen; dat verweerster echter ontkent op
het ogenblik van de totstandkoming van
de bevrachtingsovereenkomsten ten aanzien van de schepen « Reja " en « Noordland , door eiseres op de hoogte gebracht te zijn geweest dat eiseres niet in
eigen naam doch in opdracht en voor rekening van de Finse rederij « Vaasa Line " optrad; dat het eiseres niet onbekend is dat meerdere scheepsagenten
buiten hun gebruikelijke agentuuraktiviteiten, hetzij courant, hetzij occasioneel,
als commissionair optreden, zodat het
derden aanbelangt ter gelegenheid van
niet alledaagse agentuurverrichtingen,
zoals ten deze de bevrachting van vreemde schepen, te weten in welke hoedanigheid de medecontractant optreedt; dat de
scheepsagent, die alleszins in deze hoedanigheid tegenover derden wenst op te
treden, dan ook gehouden is zijn hoedanigheid door bekendmaking van zijn
principalen ter gelegenheid van de totstandkoming van de overeenkomsten
duidelijk te maken; dat ten deze uit de
voorgebrachte orderbevestigingen per telex blijkt dat eiseres telkens nagelaten
heeft te melden dat zij als agent van de
« Vaasa Line » optrad; dat zij dienvolgens door verweerster geacht werd in eigen naam gehandeld te hebben; dat de
omstandigheid dat eiseres achteraf na
toezending van de charter-partij ten aanzien van de ms. « Noordland », waarbij
eiseres door verweerster als charterer
vernoemd werd, met de pen de vermelding « for and on behalf of Vaasa Line
Cy » toegevoegd heeft, hieraan geen afbreuk doet; dat hieruit niet kan afgeleid
worden dat eiseres haar hoedanigheid
van scheepsagent voor « Vaasa Line >> tijdig aan verweerster heeft bekendgemaakt; dat eiseres dienvolgens tot de betaling van de op naam uitgestelde fakturen gehouden is,
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de haar hoedanigheid en daarvan door
verweerster geen enkel bewijs werd
voorgebracht; integendeel, beide partijen
op 12 mei 1978 de charterpartij hebben
ondertekend; het arrest beslist dat eiseres de charterpartij toch achteraf zou
toegezonden hebben met de bijgevoegde
bemerking zonder daarvoor op enig bewijs tegenover eiseres te steunen, zodat
de rechten van verdediging van eiseres
miskend worden (schending van het algemeen rechtsbeginsel) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres moet worden geacht
in eigen naam en niet als scheepsagent te zijn opgetreden en die beslissing laat steunen op de vaststelling dat eiseres nagelaten heeft « bij
het tot stand komen van de overeenkomsten » aan verweerster kenbaar
te maken dat zij handelde als
scheepsagent voor Vaasa Line; dat
het arrest aldus impliciet maar zeker aanneemt dat het door eiseres
aangeboden bewijs door getuigen,
dat niet het tot stand komen van de
overeenkomst tussen partijen betrof, niet dienend was;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het derde onderdee!, het arrest de reden aangeeft
van de verwerping van het bewijs
door getuigen, te weten dat ingevolge de vaststelling waarop het de beslissing laat steunen, dit bewijs niet
meer dienend is;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
beslist dat eiseres de charterpartij
<< geruime tijd later », zoals in de
conclusie werd ontkend, teruggezonden heeft met de bijgevoegde bemerking, maar wel dat eiseres, na
toezending van de charterpartij door verweerster -, de vermelding
toegevoegd heeft; dat van dit laatste
in de conclusie geen gewag was gemaakt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres, vermits zij bij het
tot stand komen van de overeenkomsten nagelaten heeft te melden
dat zij handelde voor een bepaalde
opdrachtgever, zich in eigen naam
heeft verbonden en derhalve voor de
betaling van de facturen moet instaan; dat het niet meer moest antwoorden op de in het onderdeel bedoelde conclusie welke, met verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van de Antwerpse Scheepvaartvereniging, ervan uitging dat eiseres
wel een opdrachtgever had;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Nopens de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
onderdeel het Hof uitnodigt tot een
onderzoek van feiten :
Overwegende dat het onderdeel
berust op een bepaalde uitlegging
van de zin en de draagwijdte van
een clausule van de Algemene Voorwaarden van de Antwerpse Scheepvaartvereniging, waarvan voorgehouden wordt dat zij deel uitmaakt
van de tussen partijen gesloten
overeenkomsten; dat het arrest van
die clausule geen gewag maakt; dat
het onderzoek van het onderdeel
derhalve het Hof zou verplichten
zelf over te gaan tot een interpretaOm die redenen, verwerpt de
tie van de overeenkomsten, wat
neerkomt op een onderzoek van fei- voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
ten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat de grond van niet-ontvanke5 april 1984
1' kamer - Voorzitter
lijkheid moet worden aangenomen; en verslaggever · de h. Janssens, afde-
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lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 453

1'

KAMER -

5 april 1984

RECHTBANKEN

ZAAK GEDURENDE
MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD
GEHOUDEN - ONTTREKKING VAN DE ZAAK
AAN DE RECHTER VERWIJZING NAAR
HETZELFDE GERECHT, ANDERS SAMENGESTELD - VEREISTEN.

Wanneer een rechter meer dan zes
maanden verzuimt de zaak te
berechten die hij in beraad had
genomen, kan het Hof, zonder de in
art. 656 Ger. W. bedoelde mededeling te
bevelen, de zaak aan die rechter
onttrekken en ze verwijzen naar
hetzelfde gerecht, anders samengesteld (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE VAN DE VELDE
T. RITS)
ARREST

(A.R. nr. 4462)

Gelet op de artikelen 648, 4°, 652
tot en met 655 en 658 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan,blijkt dat voornoemde rechter
gedurende meer dan zes maanden
de onderwerpelijke zaak niet heeft
berecht, hoewel hij die in beraad
had genomen; dat de dag van de
uitspraak niet eens is bepaald; dat,
met het oog op een goede rechtsbedeling, de afhandeling van de zaak
niet langer mag vertraagd worden;
Dat het verzoekschrift gegrond is;

Om die redenen, onttrekt de zaak
ingeschreven in het register van de
kortgedingen van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, onder
nr. 28.576, aan ondervoorzitter W.;
verwij st de zaak naar de anders
samengestelde
Rechtbank
van
Eerste Aanleg te Brussel; laat de
kosten ten laste van de Staat.
5 april 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.
Op dezelfde dag zijn negen arresten in
dezelfde zin gewezen tot onttrekking van
zaken aan dezelfde magistraat.

HET HOF;
Gelet op het
verzoekschrift uitgaande van de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel, op 22 maart 1984
ter griffie van het Hof neergelegd
en ertoe strekkende de zaak ingeschreven in het register van de kort- Nr. 454
gedingen van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, onder
1' KAMER - 6 april 1984
nr. 28.576, aan de heer W., ondervoorzitter, te onttrekken;
Overwegende dat het verzoek- ERFDIENSTBAARHEID - ERFDIENSTschrift aanvoert dat VOOrnoemde
BAARHEID DOOR 'S MENSEN TOEDOEN GErechter meer aan zes maanden
VEST!GD- ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERheeft verzuimd de zaak die hij in
GANG - VERZWAR!NG - BEGRIP.
beraad had genomen, te berechten;

(1) Zie Cass., 9 dec. 1977 (A.C., 1978, 437).

Art. 702 B. W. wordt door de rechter geschonden wanneer h1j toestaat dat een
erfdienstbaarheid van overgang op een
ruimere wijze wordt uitgeoefend dan
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tussen partijen was bedongen en hij
daardoor de toestand verzwaart van
het erf dat de erfdienstbaarheid is verschuldigd (1).
(VANDAMME, POELMAN T, PUTS, ROETE)
ARREST

(A.R. nr. 3956)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 oktober 1982 in hager beroep door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 702, 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, 780 en 1138, inzonderheid 4',
van het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk
in een vonnis geen tegenstrijdige beschikkingen mogen staan,
doordat het bestreden vonnis, na geconstateerd of impliciet aanvaard te hebben dat de eisers eigenaars zijn van een
erf gelegen te Lokeren, bevattende verschillende percelen waaronder het perceel gekadastreerd sektie D, nr. 3161, dat
de verweerders eigenaars zijn van een
erf gelegen te Lokeren, hetwelk niet
ingesloten is en verschillende percelen
bevat waaronder de percelen gekadastreerd sektie D, nrs. 3163/v en 316 6, dat
het perceel D/3161 van de eisers en het
perceel D/3166 van de verweerders aan
elkaar palen, doch dat geen enkel ander
perceel van het erf van de verweerders
aan het perceel D/3161 van de eisers
paalt, dat, door akte op 26 september
1904 verleden voor notaris De Beule, te
Lokeren, ten bate van een erf houdende
verschillende percelen, waarvan er een
paalde aan het perceel D/3161 van de eisers, een erfdienstbaarheid van overgang
werd gevestigd op het voormeld perceel
D/3161, dat het perceel 3166 van de verweerders geen deel uitmaakte van het in
voormelde notarii:He akte beschreven
heersend erf, doch dat zulks wei het geval was voor het perceel D/3163v van de
verweerders, enerzijds beslist dat de
kwestieuze erfdienstbaarheid ter uitvoering van de verweerders stand overeenkomstig het bepaalde in voormelde ves-

-------------------1
(1} Zie Cass., 3 nov. 1980, A.R. nr. 2852

(A.C., 1980-81, nr. 140}.

tigingsakte van 26 september 1904, en
anderzijds de verweerders machtigt de
toegang op de grensscheiding met het
perceel D/3161 van de eisers open te rnaken en de vordering van de eisers verwerpt in de mate waarin zij ertoe strekte
aan de verweerders verbod te horen
opleggen gebruik te maken van een overgang over het perceel D/3161, de eisers
te horen machtigen de grensscheiding
tussen hun perceel D/3161 en het perceel
D/3166 van de verweerders af te sluiten,
en de verweerders te horen veroordelen
tot het betalen van een schadevergoe,ding en een dwangsom voor het geval zij
verder van een overgang over het perceel D/3161 gebruik zouden maken,
, terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is enerzijds aan te nemen dat in
de vestigingsakte van 26 september 1904
·geen recht van overgang werd bedongen
ten bate van het perceel D/3166 van d~
verweerders en dat het in die akte bedoeld heersend erf op een andere wijze
aan het dienend perceel D/3161 paalde
en te beslissen dat de verweerders gerechtigd zijn de erfdienstbaarheid ten
bate van hun perceel D/3163v uit te oefenen overeenkomstig het bepaalde in de
vestigingsakte, en anderzijds de verweerders te machtigen deze erfdienstbaarheid uit te oefenen langs de grensscheiding tussen hun perceel D/3166 en het
perceel D/3161 van de eisers, welke
tegenstrijdigheid in de beschikkingen
van het bestreden vonnis een schending
uitmaakt van artikel 1138, meer bepaald
4', van het Gerechtelijk Wetboek en van
het eerder vermelde algemeen rechtsbeginsel;
tweede onderdeel, door de verweerders
te machtigen hun recht van overgang
ten bate van het perceel D/3163v en ten
laste van het perceel D/3161 van de eisers uit te oefenen langs de grenslijn
tussen gezegd dienend perceel en het
perceel D/3166 van de verweerders, ten
bate van hetwelk de voor notaris De
Beule, te Lokeren, op 26 september 1904
verleden vestigingsakte geen recht van
overgang bedong op het dienend perceel
D/3161, het bestreden vonnis de verweerders machtigt hun recht van overgang op
een andere wijze uit te oefenen dan bepaald was in de vestigingsakte, met het
verzwarend gevolg dat het nu aan de eisers verboden is de grenslijn tussen de
percelen D/3161 en D/3166 af te sluiten
hetgeen een schending uitmaakt van ar~
tikel 702 van het Burgerlijk Wetboek, en
tevens van de verbindende kracht welke
door de artikelen 1134 en 1135 van dit
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wetboek gehecht wordt aan genoemde
vestigingsakte van 26 september 1904;
derde onderdeel, in ondergeschikte orde, indien het Hof van oordeel zou zijn
dat uit de constataties van het bestreden
vonnis niet blijkt dat het perceel D/3163v
van de verweerders in zijn huidige toestand niet aan het perceel D/3161 van de
eisers paalt, dat, onder de percelen welke deel uitmaken van het erf van de verweerders, alleen het perceel D/3166 aan
het perceel D/3161 paalt en dat in de
vestigingsakte van 26 september 1904
geen recht van overgang op het perceel
D/3161 langs het perceel D/3166 werd
bedongen, het bestreden vonnis nalaat te
antwoorden op het middel waardoor de
eisers, in hun conclusies in hoger beroep, zich op die omstandigheden beriepen om te doen gelden dat de verweerders, door hun erfdienstbaarheid van
overgang uit te oefenen langs de grenslijn tussen de percelen D/3161 en
D/3166, die erfdienstbaarheid anders uitoefenen dan in de vestigingsakte van
26 september 1904 is bedongen, welk gebrek aan antwoord een schending uitmaakt van artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek en gelijkstaat met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis onder meer vaststelt dat :
(1) << het thans onder het kadastrale
nr. 3163/v gekende deel (van het
oorspronkelijke heersend erf) tot
het heersend erf behoort, beschreven in de (... ) op 20 september 1904
verleden akte houdende vestiging
van de erfdienstbaarheid van overgang "• (2) << het perceel nr. 3166 van
de (verweerders) eertijds ingesloten >> was, maar << dat de staat van
insluiting sindsdien opgehouden
heeft, met het tenietgaan van het
bestaande recht van uitweg tot gevolg "• (3) << dat uit niets blijkt als
zou ten voordele van voormeld perceel (nr. 3166) een erfdienstbaarheid
van overgang zijn gevestigd op perceel nr. 3161, de aan de (eisers) toebehorende overweg », (4) « het erfgedeelte nr. 3163/v was ( ... ) grotendeels direct aanpalend (aan de "overweg ") in 1904 zijn toenmalige

constellatie zie bijlage 7 van het
deskundigenverslag »; dat het vonnis verder beslist : << dat het thans
onder kadastraal nr. 3163/v van
sectie D gekend erfgedeelte van de
(verweerders) heersend erf is ten
aanzien van (... ) perceel sectie D,
nr. 3161 (overweg) van de (eisers) ,
en de verweerders << machtigt om de
toegang op de grensscheiding met
het dienstbare erf open te maken
(... ) »;
Overwegende dat die niet betwiste
vaststellingen van het vonnis en bijlage 7 van het deskundigenverslag
waarnaar het verwijst, noodzakelijk
insluiten dat het huidige perceel
nr. 3163/v van de verweerders vroeger groter was en aldus paalde aan
de « overweg "• zijnde perceel
nr. 3161 van de eisers, maar thans
niet meer, en dat het perceel
nr. 3166 van de verweerders, dat wel
paalt aan de « overweg , van de eisers, geen recht van overgang heeft
over die weg; voorts dat het vonnis
de verweerders aldus machtigt om
ten behoeve van hun perceel
.nr. 3163/v uitweg te nemen over het
niet heersende perceel nr. 3166 en
de weg van de eisers te betreden op
een verdere plaats dan in de titel
was bedongen;
Da het vonnis aldus de bedongen
erfdienstbaarheid verzwaart en de
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, en ongeacht de
overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in
zoverre het beslist dat het bestaan
van een recht van uitweg of van
overgang ten voordele van het perceel nr. 3166 niet is bewezen en het
de verweerders veroordeelt tot het
betalen van achthonderd frank schadevergoeding wegens braak; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroor-
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deelt de eisers in een vijfde van de
kosten; houdt de overige kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, zitting houdende in hoger
beroep.
6 april 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Soetaert, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Bayart en van
Heeke.
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VENNOQTSCHAP SCHAP REGELS.

HANDELSVENNOOTVEREFFENING - TOEPASSELIJKE

De vereffenaars van een handelsvennootschap mogen niet tot verdeling van de
goederen, bedragen of waarden onder
de vennoten overgaan dan na betaling
of consignatie van de gelden die nodig
zijn voor de betaling van de schulden
waarvan zij het bestaan kennen, oak
al zijn deze nag niet invorderbaar (1).
(Art. 185 Vennootschappenwet.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. DE LOECKER)
ARREST

(A.R. nr. 3968)
RET HOF; -

Gelet op het bestre-

den arrest, op 23 maart 1982 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 185, 186 en 194 van

de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, en de verkeerde toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de aanslag in de vennootschapsbelasting rechtsgeldig gevestigd
werd en dat de belastingschuld ontstaan
is v66r de sluiting van de vereffening,
overweegt « dat het !outer feit dat (verweerder) als vereffenaar het bestaan van
de belastingschuld kende, zoals de eerste
rechter het onderlijnt, of moest kennen,
niet volstaat om een fout in zijn hoofde
te bewijzen >> en « dat de vordering tegen
(verweerder) in zijn hoedanigheid van
vereffenaar, om de reeds aangeduide redenen, bij afwezigheid van bewezen fout,
·Ongegrond is »,
terwijl verweerder, in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Loecker, krachtens de aangewezen artikelen van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen,
de activa van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid pas
mocht verdelen na betaling van de schulden of na consignatie van de gelden die
nodig waren om deze schulden te betalen (artikel 185), jegens eiser verantwoordelijk is voor de uitoefening van
zijn mandaat en voor de misslagen in
zijn beheer (artikel 186) en door eiser op
deze gronden gedurende een termijn van
vijf jaren na de publikatie van de afsluiting van de vereffening kan worden vervolgd (artikel 194); bijgevolg niet vereist
is dat eiser ten laste van verweerder een
andere fout bewijst dan het niet-naleven
van artikel 185 van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen;
het arrest derhalve niet wettelijk verantwoord is (schending van de artikelen 185, 186 en 194 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen) en bovendien een verkeerde toepassing maakt van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek :

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid De
Loecker op 3 februari 1968 in vereffening werd gesteld, dat de vereffe- - - - - - - - - - - - - - - 1 ning werd gesloten op 19 juli 1968,
dat verschuldigd was het bedrag
(1) Zie Ca. REsTEAU, Traite des societes ano- van drie aanslagen in de vennootnymes, bd. IV, 1934', biz. 285, L. FREDERICQ,
Traite de droit commercial beige, bd. V, 1950, schapsbelasting, waaronder de bijbiz. 1050; J. VAN RYN-J. HEENEN, Principes de zondere aanslag op het positieve
droit commercial, bd. II, 1957, biz. 135.
verschil tussen de uitgekeerde be-
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dragen en het nog terugbetaalbare
werkelijk gestorte en gerevaloriseerde kapitaal, en dat de belastingschuld ontstaan was v66r, maar eisbaar geworden was na de sluiting
van de vereffening; dat het arrest de
vordering waarbij eiser van verweerder, vereffenaar van de vennootschap, betaling van de belastingschuld eiste, als ongegrond afwijst;
Overwegende dat artikel 186 van
de Vennootschapswet bepaalt dat de
vereffenaars zowel jegens derden
als jegens de vennoten verantwoordelijk zijn voor de vervulling van
hun taak en aansprakelijk voor de
tekortkomingen in hun beheer; dat
uit artikel 185 van dezelfde wet
volgt dat de vereffenaars niet tot
verdeling onder de vennoten mogen
overgaan dan na betaling van de
schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen; dat
derhalve de vereffenaar die weet
dat er nog een schuld bestaat en die
het actief onder de vennoten verdeelt zonder die schuld te betalen of
voor de vereiste consignatie te zorgen, zijn taak niet vervult en in zijn
beheer te kort komt;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het arrest niet, zonder de artikelen 185 en 186 van de Vennootschapswet te schenden, heeft kunnen
oordelen, enerzijds << dat verweerder als vereffenaar de belastingschuld kende of moest kennen en
niettemin het vereffeningssaldo had
verdeeld zonder die schuld te betalen of de nodige gelden te consigneren », en anderzijds dat zulks << niet
voldoende was om een fout van verweerder te bewijzen » en dat de vordering tegen verweerder in zijn hoedanigheid van vereffenaar ongegrond is;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

naar ongegrond 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.
6 april 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, wnd. voorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
Advocaten: mrs.
Claeys Bouuaert en Houtekier.
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1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - lVIISBRUIK VAN RECHT - BEGRIP.
2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST MISBRUIK VAN
RECHT -

BEGRIP.

1" en 2" Misbruik van recht kan voort-

vloeien uit de uitoefening van een
recht op een wijze die de grenzen van
de normale uitoefening ervan door een
voorzichtig en bedachtzaam persoon te
buiten gaat (1).
(GEMEENTE GROBBENDONK
T. , FIRMA HEYLEN » P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3998}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1982
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel,

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering tegen verweerder als vereffe-

(1) Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31) met
de cone!. van proc.-gen. Ganshof van der
Meersch.
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·Over het tweede middel, afgeleid uit
·de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, 48 van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele
bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de
Staat uitmaken, als gewijzigd door het
ministerieel besluit van 29 april 1971, en
48 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de
algemene aannemingsvoorwaarden van
de overheidsopdrachten van werken, leveringen, diensten,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerster te betalen de bedragen van 6.582.498 frank en 6.148.298
frank en een deskundigenonderzoek gelast voor de eventuele bedrijfsschade van
verweerster, op grand dat : eiseres ten
onrechte het bedrag van 6.377.373 frank,
opgeleverd door een beperkte heraanbesteding van 16 oktober 1980, wil aanrekenen voor de gebreken vastgesteld door
de deskundigen; deze heraanbesteding
gebeurde twee jaar na het deskundigenverslag en ook niet-aangerekende voltooiingswerken bevatte alsmede vernieuwingen waar herstel of minderwaarde
voldeden; de aanbestedingsprijs een veelvou:d is van hetgeen herstellingen door
verweerster zouden hebben gekost; eiseres geen andere gebreken aanvoert dan
deze die door de deskundigen nauwkeu:rig beschreven werden en juist beoordeeld naar herstelkosten en minderwaarde; eisere.s de vaststellingen, argumenten
en berekeriingen (buiten de hiervoren
besproken wijzigingen) van de deskundige waarnaar het hof van beroep verwijst,
niet weerlegt door het in de plaats stellen van een eigen evaluatie; de eerste
rechter terecht vaststelde dat de gebreken als ze~r gering mogen worden aangezien tegenover de omvang van het
werk (1/100) en hun moeilijkheidsgraad;
dan ook de heraanbesteding niet ten laste van de aannemer kan worden gelegd
en er geen voldoende redenen waren om·
de aannemer te beletten het werk te voltooien; de geringe tekortkomingen aanto:nen dat het beperkeri van de verlen.gingsduur tot 105 dagen niet verantwoord was en, om dezelfde redenen, de
deskundigen moeten worden gevolgd in
zake boeten, prijsherzieningen, B.T.W.
en interesten,

waarbij deze aanvoerde dat zij conform
artikel 48 van de ministeriele besluiten
van 10 augustus 1977 en 14 oktober 1964
gerechtigd was de werken van verweerster te stoppen en op verweersters kosten tot wederaanbesteding over te gaan,
tot gevolg heeft dat het niet mogelijk is
uit te maken of het arrest oordeelt dat
die besluiten niet toepasselijk waren, ofwei dat de voorwaarden voor hun toepassing niet waren vervuld; de motivering
van het arrest derhalve duister, dubbelzinnig en onvolledig is (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het feit dat de door
eiseres vastgestelde gebreken als zeer
gering mogen worden aangezien tegenover de omvang en de moeilijkheidsgraad van het werk en zijn moeilijkheden, geenszins tot gevolg heeft dat
eiseres niet gerechtigd zou zijn om de
door artikel 48 voorziene maatregelen
van ambtswege, meer bepaald de heraanbesteding op kosten van verweerster, toe te passen; immers deze maatregelen contractueel bedongen zijn voor
elke vastgestelde tekortkoming zonder
beperking naar termijn, belang en hoegrootheid; het arrest derhalve de verbindende kracht van de overeenkomst miskent (schending van de artikelen 1134,
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 48 van
het ministerieel besluit van 14 oktober
1964 en, voor zoveel nodig, 48 van het
ministerieel besluit van 10 augustus
1977) :

W at het tweede en het derde onderdeel betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het
derde onderdeel aangevoerd en hieruit afgeleid dat het onderdeel niet
aanduidt waarin de schending van
de bepalingen van artikelen 48 van
het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 en 48 van het ministerieel
besluit van 10 augustus 1977 bestaat :
Overwegende dat eiseres in het
onderdeel eerst stelt dat de bepalingen van het bedoelde artikel 48, inzonderheid die betreffende het recht
van wederaanbesteding, deel uitmaken van haar overeenkomst met
•terwijl, eerste onderdeel, ...
verweerster en vervolgens de redetweede onderdeel, het gebrek aan ant- nen opgeeft waarom die bepalingen
woord op de conclusies van eiseres, zijn geschonden;
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Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over de onderdelen zelf :
Overwegende dat uit het in het
middel weergegeven antwoord dat
de rechters op de conclusie van eiseres geven, blijkt dat zij de wederaanbesteding ten laste van verweerster en het doen stopzetten van
haar werkzaamheden als onverantwoord afwijzen omdat er een wanverhouding bestond tussen die
maatregelen en de zeer geringe gebreken die het werk van verweerster vertoonde, de wederaanbesteding betrekking had op onnodige
werken en niet aangerekende voltooiingswerken en de prijs ervan
een veelvoud was van de prijs voor
de nodige herstellingen;
Dat het arrest aldus impliciet
maar zeker en ondubbelzinnig uitdrukt dat eiseres, door onder de gegeven omstandigheden de staking
van de werkzaamheden op te leggen
en tot wederaanbesteding over te
gaan, misbruik van haar recht heeft
gemaakt door het uit te oefenen op
een wijze die kennelijk de grenzen
van een normale uitoefening door
een voorzichtig persoon te buiten
gaat;
Overwegende dat het hof van beroep ten deze, op grond van de omstandigheden die het opsomt, in
rechte heeft kunnen oordelen dat de
litigieuze handelingen van eiseres
een misbruik van recht uitmaken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

'Nr. 457
3'
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1° ARBEIDSONGEVAL --'-

VERZEKERING
- BEPERKING VAN HET VERZEKERDE R!SlCO.

2° ARBEIDSONGEVAL-

KOSTEN- CASSATIEGEDING VOORZIENING VAN DE
WERKGEVER TEGEN DE VERZEKERAAR.

3" GERECHTSKOSTEN -

SOCIALE. ZAKEN - ARBEIDSONGEVAL CASSATIEGEDING - VOORZIENING VAN DE WERKGEVER
TEGEN DE VERZEKERAAR.

1" V66r

de inwerkingtreding van het
K.B. nr. 18 van 6 dec. 1978 tot wijzi2
ging van art. 49 Arbeidsongevallenwet
konden de werkgever en de arbeidsongevallenverzekeraar overeenkomen de
verzekering te beperken tot beptialde
werkzaamheden waarvoor de werknemers waren tewerkgesteld, onve'rminderd de verplichting van de werkgever
om het arbeidsongevallenrisico voor
eventuele andere werkzaamhei:Jen door
een andere verzekeraar te laten dekken (1). (Art. 49 Arbeidsongevallenwet.)

2° en 3° Art. 68 Arbeidsongevallenwet,
luii:Jens hetwelk de kosten van alle vorderingen gesteund op deze wet ten lase
te van de verzekeraar · vallen, behalve
wanneer de eis roekeloos en t(!rgend
is, is niet toepasselijk op een voorziening door de wel'kgever van eeil getroffene tegen een verzekeraar inge·
steld (2).
(D'HOOGHE T. WADMAN, VAN DRIESSCHE, MERCATOR N.V.; WADMAN, VAN DRIESSCHE T. MER~
CATOR N.V.)
ARREST

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

(A.R. nrs. 3964 en 4108)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1982 door het
6 april 1984 - 1' kamer - Voorzitter: Arbeidshof te Gent gewezen;

de h. Soetaert, wnd. voorzitter - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en De Gryse.

1-----------------(1) Zie Cass., 4 jan. 1978 (A.C., 1978, 526).

(2) Zie Cass., . 21 nov. 1983 (A(::'., 1983, .nr;
157).
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Overwegende dat de voorzieningen in de zaken ingeschreven onder
de nrs. 3964 en 4108 van de algemen.e rol tegen ~:tzelfde arrest zijn gencht en dat ZlJ overeenkomstig artikel 1083 van het Gerechtelijk Wethoek moeten worden samengevoegd;
Over het door elke eiser aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 6, § 2, 7, 49 en 50 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest overweegt dat door
de arbeidsongevailenverzekeraar v66r de
im":'erkingtreding van het koninklijk beslmt van 6 december 1978, waarbij artikel 49 van de Arbeidsongevailenwet
werd aangevuld, niet aile beroepsrisico's
dienden gedekt en dat het feit dat door
de verzekeraar geen enkel vervalbeding
mag worden ingeroepen, niet belet dat,
v66r het in werking treden van dit
koninklijk besluit, moet worden nagegaan welke risico's de verzekering dekt
en meer bepaald of zij betrekking heeft
op de werken tijdens welke en door het
feit waarvan het arbeidsongeval is gebeurd, dat dus dient te worden nagegaan
welk risico werd gedekt door de verzekeringspolis waarop het huidig geding
steunt; vervolgens in feite oordeelt dat
de verzekeringsovereenkomst tussen eiser en verweerster niet het ongeval dekt
waarbij de zoon van de eisers Wauman
en Van Driessche overleed en ten slotte
beslist dat eiser D'Hooghe, als werkgever, veroordeeld dient te worden tot het
betalen van de wettelijke arbeidsongevailenvergoedingen,
terwijl, zoals door de eisers Wauman
en Van Driessche in hun conclusie werd
~taande gehouden, de wetgever bij het
mvoeren, enerzijds, van het principe van
de verplichte verzekering inzake arbeidsongevailen in het oorspronkelijke artikel 49 van de Arbeidsongevailenwet van
10 april 1971, anderzijds, van het principe dat de werkgever die geen verzekering heeft afgesloten, ambtshalve is aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevailen, i:t;l artikel 50 van dezelfde wet, de
bedoeling had tegelijk het principe van
de « eenheid in de verzekering » door te
voeren, dit wil zeggen dat de verplichte
verzekering aile personeelsleden van de
werkgever moet dekken en aile beroepsrisico's waaraan zij zijn blootgesteld; artikel 1 van het koninklijk besluit
nr. 18 van 6 december 1978, dat artikel 49 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 aanvulde met de bepaling

dat de verzekeraar aile bij de artikelen 7
en 8 vastgestelde risico's dekt voor aile
werknemers in dienst van een werkgever en voor aile werkzaamheden waarvoor zij door die werkgever zijn tewerkgesteld, derhalve slechts de v66r de
inwerkingtreding van het koninklijk besluit nr. 18 van 6 december 1978 reeds
aanwe~ige doch niet formeel uitgedrukte
b~doelmg van de wetgever bevestigde, op
d:t punt geen fundamentele wijziging inhleld doch eerder een declaratief karakter had, zoals in de « Voordracht aan de
Koning » bij dit koninklijk besluit wordt
gesteld; waar artikel 49 aan de werkgever de verplichting oplegt om tegen vaste premie een verzekering voor arbeidsongevallen aan te gaan, het arbeidsongevallen betreft in de zin van artikel 7 van
de Arbeidsongevailenwet, namelijk elk
ongeval dat een werknemer tijdens en
door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een
letsel veroorzaakt en, luidens artikel 6
§ 2, van dezelfde wet, elke overeenkomst
strijdig met deze bepalingen, van rechtswege nietig is; het arrest derhalve, door
op grand van bovenvermelde motivering
het middel van de eisers Wauman en
Van Driessche te verwerpen volgens hetwelk door de arbeidsongevallenverzekeraar ook v66r de inwerkingtreding van
het koninklijk besluit van 6 december
1978, ter .zake niet van toepassing, reeds
aile arbe1dsongevailen voor aile werknemers in dienst van een werkgever en
voor aile werkzaamheden waarvoor zij
d?or de werkgever zijn tewerkgesteld,
d1ende te dekken, de artikelen 6, § 2, 7,
49 en 50 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 schendt :

Overwegende dat artikel 49 van
de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, vooraleer het werd
aangevuld bij koninklijk besluit
nr. 18 van 6 december 1978, enkel
bepaalde dat de werkgever verplicht
is een arbeidsongevallenverzekering
aan te gaan bij een daartoe gemachtigde verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of bij een gemachtigde gemeenschappelijke verzekeringskas; dat deze wettelijke verplichting op zichzelf niets afdoet
aan de contractuele aard van de
rechtsverhouding tussen de werkgever en de verzekeraar; dat het deze
partijen onder voormelde regeling
vrijstond de verzekering te beper-
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ken tot bepaalde werkzaamheden
waarvoor de werknemers door de
werkgever waren tewerkgesteld, onverminderd diens verplichting om
het arbeidsongevallenrisico voor
eventuele andere werkzaamheden
door een andere verzekeraar te laten dekken;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat dient te worden nagegaan welk risico werd gedekt door
de verzekeringspolis waarop het geschil betrekking heeft, de in het
middel vermelde wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het door eiser D'Hooghe aangevoerde middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 50, 58, § 1, 3", van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat, ten gevolge van de inwerkingtreding van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, ten deze toepasselijk, de aansprakelijkheid van de werkgever opgeheven is, bij gebreke van
rechtsgeldige verzekering van het beroepsrisico, de getroffene of zijn rechthebbenden enkel een vordering tegen
het Fonds voor Arbeidsongevallen hebben en om dezelfde reden de werkgever
aldus nooit « in solidum » kan gehouden
zijn met de verzekeraar, doch dat eiser
ten deze nochtans in solidum veroordeeld werd tot betaling van de toegekende arbeidsongevallenvergoedingen,
beslist dat, bij ontstentenis van hoger beroep tegen deze beslissing, deze beslissing niet kan worden gewijzigd of vernietigd en eiser van deze veroordeling
niet kon worden ontlast,
terwijl, eerste onderdeel, de werkgever
die geen verzekering heeft afgesloten,
luidens artikel 50 van de Arbeidsongevallenwet, ambtshalve aangesloten is bij
het Fonds voor Arbeidsongevallen en,
luidens artikel 58, § 1, 3", van dezelfde
wet, wanneer de werkgever geen verzekering heeft aangegaan of wanneer de
verzekeraar in gebreke blijft, de schadeloosstelling inzake arbeidsongevallen toegekend wordt door het Fonds voor Arbeidsongevallen; het arrest derhalve,
door in strijd met de hierboven genoemde wettelijke bepalingen, die van openbare orde zijn, eiser te veroordelen tot
het betalen van de wettelijke arbeidson-

gevallenvergoedingen, de artikelen 50 en
58, § 1, 3", van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 schendt;
tweede onderdeel, het weliswaar aan
de partijen staat door het hoofdberoep
en het incidenteel beroep de perken te
bepalen waarbinnen de rechter in hoger
beroep over de aan de eerste rechter
voorgelegde betwistingen uitspraak moet
doen; dit echter niet belet dat de rechter
in hoger beroep, ook al wordt de beslissing van de eerste rechter door een gei:ntimeerde niet bestreden bij zijn beoordeling over het geschil dat door het hoger
beroep bij hem aanhangig wordt gemaakt, ambtshalve toepassing dient te
maken van wettelijke bepalingen van
openbare orde, zeker indien door de toepassing van genoemde bepalingen de
toestand van de appellant of van de andere gei:ntimeerden niet wordt verzwaard; het arrest derhalve, door uit artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek af te leiden dat, hoewel
eiser in strijd met de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, die van openbare
orde is, door de eerste rechter werd veroordeeld tot het betalen van de arbeidsongevallenvergoedingen, bij ontstentenis
van hoger beroep tegen deze beslissing,
deze beslissing niet meer kon gewijzigd
worden, aan genoemd artikel· een draagwijdte toekent die er niet in vervat ligt,
derhalve deze bepaling schendt :

Overwegende, eensdeels, dat het
arrest eiser niet veroordeelt tot het
betalen van de bij de Arbeidsongevallenwet bepaalde vergoedingen,
maar enkel vaststelt dat de beslissing van de eerste rechter waarbij
eiser daartoe werd veroordeeld, bij
ontstentenis van een desbetreffend
hoger beroep, niet kan worden gewijzigd of vernietigd;
Overwegende,
anderdeels,
dat
hoewel naar luid van artikel 1068
van het Gerechtelijk Wetboek hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te
doen het geschil zelf bij de rechter
in hoger beroep aanhangig maakt,
de partijen zelf door hun principaal
of incidenteel beroep de grenzen
vastleggen binnen welke de appelrechter uitspraak moet doen over de
bij de eerste rechter aanhangig gemaakte geschillen;
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Dat het arbeidshof nu het, bij ontstentenis van hoger beroep desaangaande, geen kennis mocht nemen
van een geschil dat bij de eerste
rechter aanhangig was gemaakt, de
beslissing van de arbeidsrechtbank
over dit geschil niet vermocht te
wijzigen, ook al is die beslissing
strijdig met wettelijke bepalingen
van openbare orde;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, voegt de zaken
die onder de nrs. 3964 en 4108 van
de algemene rol zijn ingeschreven;
verwerpt de voorzieningen; gelet op
artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster naamloze vennootschap Mercator in de
kosten van de voorziening van Wauroan en Van Driessche; veroordeelt
D'Hooghe in de kosten van zijn
voorziening.
9 april 1984 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse, De Bruyn en van Heeke.

'Nr. 458
3'

KAMER -

9 april 1984

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKWERKLOOSHEID
LOOSHEIDSUITKERING DOOR EIGEN SCHULD OF TOEDOEN - WERKVERLATING ZONDER WETTIGE REDEN BEG RIP.

uitoefening van een zelfstandig beroep
steeds een wettige reden tot werkverlating is in de zin van art. 134, tweede
lid, 1", van hetzelfde besluit (1).
{GORIS
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 4279)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1982 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 118, inzonderheid
vijfde lid, 134, inzonderheid tweede lid,
1", en 135 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, voormeld
artikel 118 als gewijzigd door de koninklijke besluiten van 14 maart 1975, 22 november 1976 en 1 juni 1978, en voormeld
artikel 135 als gewijzigd door het
koninklijk besluit van 25 juni 1976,
doordat het arrest vaststelt dat eiser
op 16 mei 1980 zijn betrekking heeft verlaten om te gaan werken in de frituur
geexploiteerd door zijn echtgenote en
vanaf 1 juli 1980 de frituur aileen zelfstandig te exploiteren, dat hij einde oktober 1980 deze exploitatie heeft stopgezet
omdat hij de huur niet meer kon betalen
en geen lening had kunnen bekomen om
de zaak over te nemen, dat hij op 27 oktober 1980 werkloosheidsuitkering aanvroeg en dat op 16 januari 1981 een beslissing werd getroffen, waarbij hij werd
uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkering gedurende een periode
van acht weken omdat hij zonder wettige reden zijn betrekking in loondienst
had verlaten om als zelfstandige te kunnen werken; het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eisers beroep
tegen die beslissing ongegrond verklaart
op grond : dat eiser natuurlijk een risico
heeft genomen door zijn loontrekkende
bezigheid vrijwillig te verlaten alvorens
voldoende zekerheid te hebben de beoogde zelfstandige activiteit financieel te
kunnen verwezenlijken; dat hij moest
weten, door het feit dat zijn echtgenote
de frituur reeds exploiteerde, dat finan-

Volgens art. 118, vijfde lid, van het Werkloosheidsbesluit wordt de in het eerste
lid van dit artikel bedoelde referentieperiode verlengd met het aantal dagen
tijdens welke de werknemer zijn arbeid in loondienst heeft onderbroken 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - am een zelfstandig beroep uit te oefe(1) Zie Cass., 7 maart 1983 (A. C., 1982-83,
nen; uit deze bepaling volgt niet dat de nr. 372).
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cieel het risico niet kon worden genomen
en de exploitatie geen toekomst bood;
dat, hoewel principieel het uitoefenen
van een zelfstandig beroep een wettige
reden tot werkverlating kan zijn, ter zake eiser moest beseffen dat de activiteit
als zelfstandige niet te halen was; dat hij
dus wel door eigen handelwijze en eigen
toedoen, zijnde het vrijwillig ontslag en
het hierbij genomen risico, werkloos is
geworden en hierdoor terecht werd gesanctioneerd,
terwzjl, naar de bewoordingen van artikel 118, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, de referentieperiode bedoeld in het eerste lid van
dat artikel, tijdens welke de werknemer
moet tewerkgesteld zijn geweest gedurende een bepaald aantal dagen om te
kunnen worden toegelaten tot de werkloosheidsuitkering, kan worden verlengd
met het aantal dagen tijdens welke de
werknemer zijn betrekking in loondienst
werkelijk heeft onderbroken om een zelfstandig beroep uit te oefenen, mits hij
vooraf daarvan aangifte doet bij het gewestelijk bureau; uit de bepalingen van
het vijfde lid van artikel 118 voortvloeit
dat de werknemer die een dienstbetrekking verlaat om een zelfstandige activiteit aan te vatten, de dienstbetrekking
verlaat om een wettige reden en bijgevolg geen werkloze wordt door eigen
schuld of toedoen; uit dezelfde bepalingen anderzijds voortvloeit dat het wettig
karakter van de reden van de werkverlating bewezen is wanneer de werknemer
zijn betrekking in loondienst werkelijk
heeft onderbroken om een zelfstandig
beroep uit te oefenen en het gewestelijk
bureau ervan op de hoogte heeft gebracht, voorwaarden waarvan niet werd
betwist dat ten deze eraan voldaan was;
de tekst van de voormelde wetsbepalingen daarentegen niet toelaat het wettig
karakter van de reden van de werkverlating te onderwerpen aan de kansen op
slagen die de zelfstandige activiteit aangevat door de werknemer biedt; hieruit
voortvloeit dat het arrest, door te beslissen dat eiser zich ervan rekenschap had
dienen te geven dat het zelfstandig beroep waarvoor hij zijn betrekking in
loondienst had verlaten, geen toekomst
bood en door hem niet kon worden
voortgezet, en door op deze overweging
te steunen om ten deze het bestaan van
een wettige reden van werkverlating te
ontkennen, de in het middel vermelde
bepalingen schendt :

van het koninklijk besluit van 20 december 1963, zoals het ten deze van
toepassing was, de in het eerste lid
van dat artikel bedoelde referentieperiode mag worden verlengd met
het aantal dagen tijdens welke de
werknemer zijn arbeid in loondienst
heeft onderbroken om een zelfstandig beroep uit te oefenen, mits hij
vooraf bij het gewestelijk bureau
daarvan aangifte doet; dat die bepaling voor de bedoelde werknemer de
voorwaarden verruimt die hij moet
vervullen om op werkloosheidsuitkering gerechtigd te zijn, maar niet inhoudt dat die werknemer ook meteen aanspraak heeft op werkloosheidsuitkering, nu hiertoe ook de
voorwaarden van toekenning bepaald in de artikelen 126 en volgende van hetzelfde koninklijk besluit
moeten zij n vervuld;
Overwegende anderzijds dat, luidens het eerste lid van artikel 134,
wanneer de werknemer werkloos
wordt door eigen schuld of toedoen,
zijn recht op werkloosheidsuitkering
wordt beperkt overeenkomstig de
artikelen 135 tot 140bis, en dat,
krachtens artikel 134, tweede lid, 1°,
werkloosheid door eigen schuld of
toedoen het gevolg kan zijn van
werkverlating zonder wettige reden;
Dat uit de onderscheiden opzet
van de artikelen 118, vijfde lid, en
134, eerste en tweede lid, 1°, volgt
dat de eerstvermelde bepaling niet
impliceert dat de werknemer die
zijn arbeid in loondienst heeft onderbroken om een zelfstandig beroep uit te oefenen, steeds een wettige reden tot werkverlating heeft in
de zin van de laatstvermelde bepa··
ling;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Overwegende enerzijds dat, lui- Wetboek, veroordeelt verweerder in
dens het vijfde lid van artikel 118 de kosten.
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9 april 1984 - 3' kamer - Voorzitter:
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Biitzler en Simont.

Nr. 459
3'

KAMER -

9 april 1984

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING WERKLOOS WEGENS OMSTANDIGHEDEN ONAFEANKELIJK
VAN ZIJN WIL - BEGRIP.

De werknemer die zelf aan de arbeidsovereenkomst een einde maakt, is niet
werkloos wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, tenzij zijn
ontslag het gevolg is van omstandigheden welke van die aard zijn dat van
hem redelijkerwijze niet kan worden
gevergd de dienstbetrekking te Jaten
voortduren (1). (Art. 126 Werkloosheidsbesluit.)
(RIJKSDIENST

VOOR
ARBEIDSVOORZIENING
T. VAN MEENSEL)
ARREST

(A.R. nr. 4292)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1982 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

treffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, gewijzigd door de wet van
14 februari 1961,
doordat het arrest, dat aanneemt dat
verweerster zonder wettige reden haar
werk had opgezegd en dat zij derhalve
terecht, met toepassing van de artikelen 134 en 135 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, gedurende een
aantal weken - zij het dan dat het arrest dit aantal van dertien op acht weken brengt - elke aanspraak op werkloosheidsuitkering verloor, nochtans beslist dat eiser ten onrechte verweerster
van het recht op werkloosheidsuitkering
uitsloot met toepassing van artikel 126
van voormeld koninklijk besluit; het arrest daartoe steunt op de volgende overwegingen: dat de artikelen 133, 134, 142
en 143 een concretisering inhouden van
een in artikel 126 gesteld beginsel, maar
dat dit niet wegneemt dat artikel 126,
waar het onvrijwillige werkloosheid als
voorwaarde stelt, een eigen toepassingsgebied kan hebben buiten de artikelen 133, 134 en 143 om; << dat echter deze
voorschriften, bezien in hun onderling
verband, bedoelen de uitsluiting of de beperking naar gelang van de aard van de
feiten te bepalen; dat dit inhoudt dat
voor hetzelfde feit de artikelen 126 en
134 niet cumulatief kunnen worden toegepast; dat de Koning onder meer in artikel 134, waar het recht op werkloosheidsuitkering gedurende een bepaalde
termijn werd ontzegd, geacht heeft het
karakter van de werkloosheid als vrijwillig gedurende een X termijn te bepalen
om daaraan corresponderend de uitsluitingstermijn te verbinden; dat de feiten·rechter bij de beoordeling van de aard
der werkloosheid respectievelijk de kwalificatie van artikel 134 of van artikel 126
toepasselijk stelt; dat, gelet op de gegevens ter zake, verweerster ressorteert
onder toepassing van artikel 134 en niet
onder artikel 126 »,

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 126, inzonderheid
terwijl, krachtens artikel 126, 1", van
1", 134, 135 van het koninklijk besluit bet koninklijk besluit van 20 december
van 20 december 1963 betre.ffende ar- 1963, aileen de werknemer die werkloze
beidsvoorziening en werkloosheid, gewij- zonder loon wordt wegens omstandighezigd, inzonderheid wat artikel 126 be- den onafhankelijk van zijn wil, op werktreft, door het koninklijk besluit van loosheidsuitkering aanspraak heeft; de
22 juli 1975, en, wat artikel 135 betreft, werknemer die, zoals verweerster, zelf
door het koninklijk besluit van 25 juni een einde aan de arbeidsovereenkomst
1976, 97 van de Grondwet en, voor zover maakt, niet werkloos is wegens omstannodig, 7, inzonderheid § 1, derde lid, van digheden onafhankelijk van zijn wil, tende besluitwet van 28 december 1944 be- zij zijn ontslag het gevolg is van omstan- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 digheden welke van die aard zijn dat
van hem redelijkerwijze niet kon worden
(1) Cass., 13 juni 1983 (A.C., 1982-83, nr. 563) gevergd de dienstbetrekking te Iaten
en 5 dec. 1983 (ibid., 1983-84, A.R. nr. 4064).
voortduren; artikel 134 van voormeld
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koninklijk besluit, dat op beperkende
wijze de gevallen aangeeft 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; het arrest, nu het aanneemt dat verweerster zonder wettige reden haar werk heeft opgezegd in de zin
van voormeld artikel 134, 1°, en haar
dienvolgens uit het recht op werkloosheidsuitkering uitsluit gedurende acht
weken, 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 door eigen schuld of toedoen te
zijn in de zin van artikel 134 van voormeld koninklijk besluit; daarmee strijdig
zijn de beslissende overwegingen van
het arrest " dat voor betzelfde feit de artikelen 126 en 134 niet cumulatief kunnen toegepast worden, dat de Koning in
artikel 134 geacht heeft het karakter van
de werkloosheid als vrijwillig gedurende
een X termijn te bepalen om daaraan
corresponderend de uitsluitingsgrond te
verbinden en dat de feitenrecbter bij de
beoordeling van de aard der werkloosheid respectievelijk de kwalificatie van
artikel 134 of van artikel 126 toepasselijk
stelt »; het arrest derbalve zijn beslissing
dat verweerster, op wie het arrest terecbt artikel 134 toepasselijk verklaart,
nochtans niet onder toepassing van artikel 126 valt, niet naar recbt verantwoordt (scbending van de artikelen 126,
inzonderbeid 1°, 134, 135 van het lwninklijk besluit van 20 december 1963 en,
voor zoveel nodig, 7 van de besluitwet
van 28 december 1944); bet arrest overigens toevoegt aan de bepaling van voormeld artikel 134 door te zeggen dat door
dit artikel een uitsluitingstermijn wordt
bepaald, die overeenstemt met werkloosheid van het type « vrijwillig gedurende
een X termijn , en het arrest derhalve
niet wettig kon beslissen dat de feitenrechter de toepassing van artikel 126 of
van artikel 134 moet laten afbangen van
de aard van de werkloosbeid (scbending
van de artikelen 126 en 134 van bet
koninklijk besluit van 20 december 1963);
het arrest dat verweerster wegens werkloosbeid door eigen schuld of toedoen op
grond van artikel 134 van de werkloosuitkering uitsluit en tegelijk artikel 126
weigert toe te passen, aangetast is door
een tegenstrijdigbeid in de motivering,
die gelijkstaat met afwezigbeid ervan en

derhalve niet naar recht verantwoord is
(scbending van alle in bet middel vermelde bepalingen), althans niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat, bij beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur
van 5 juli 1979 : lo verweerster van
het recht op werkloosheidsuitkering
werd uitgesloten gedurende dertien
weken vanaf 9 juli 1979 met toepassing van de artikelen 134 en 135 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963; 2o verweerster van het
recht op werkloosheidsuitkering
werd uitgesloten vanaf 9 juli 1979
met toepassing van artikel 126; dat
het arrest de uitsluiting van dertien
weken vermindert tot acht weken
en de beslissing van uitsluiting op
grond van artikel 126 tenietdoet;
Overwegende dat het middel het
arrest alleen aanvecht in zoverre de
laatstvermelde beslissing wordt tenietgedaan;
Overwegende dat, krachtens artikel 126, 1°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, alleen
de werknemer die werkloze zonder
loon wordt wegens omstandigheden
onafhankelijk van zijn wil, op werkloosheidsuitkering aanspraak heeft;
Dat de werknemer die zelf een
einde aan de arbeidsovereenkomst
maakt, niet werkloos is wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn
wil, tenzij zijn ontslag het gevolg is
van omstandigheden welke van die
aard zijn dat van hem redelijkerwijze niet kon worden gevergd de
dienstbetrekking te laten voortduren;
Overwegende dat artikel 134 van
voormeld koninklijk besluit, dat op
beperkende wijze de gevallen aangeeft 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 releveert dat uit de elementen van het
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dossier blijkt dat verweerster haar
dienstbetrekking heeft opgezegd wegens overwegingen van familiale
aard die geen zwaar beletsel vormen; dat het arrest, nu het beslist
dat << een uitsluiting van acht weken
in de plaats van dertien weken billijk voorkomt », zodoende aanneemt
dat verweerster zonder wettige reden haar werk heeft verlaten en
moet worden geacht werkloos door
eigen schuld of toedoen te zijn in de
zin van artikel 134 van voormeld
koninklijk besluit; dat daaruit volgt
dat het ontslag van verweerster niet
het gevolg was van omstandighecen
welke van die aard zijn c.at van
haar redelijkerwijze niet kon worden gevergd de dienstbetrekking te
laten voortduren, en dat verweerster
derhalve geen werkloze zonder loon
is geworden wegens omstandigheden onafhankelijk van haar wil;
Dat het arbeidshof, door op grond
van de in het middel weergegeven
redenen te oordelen dat verweerster
niet onder toepassing van artikel 126, 1°, valt, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de administratieve beslissing tenietdoet
waarbij verweerster, krachtens artikel 126, 1°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, van het
recht op werkloosheidsuitkering
werd uitgesloten; beveelt dat van
het thans gewezen 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.

Nr. 460

2•

KAMER -

10 april 1984

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

DODELIJK AR·
BE!DSONGEVAL - BEGRAFENISKOSTEN BE·
TAALD DOOR DE WERKGEVER VAN HET
SLACHTOFFER- VERHAAL VAN DE WERKGE·
VER OP DEGENE DIE VOOR HET OVERL!JDEN
AANSPRAKELIJK IS.

De werkgever van het slachtoffer van
een arbeidsongeval die de begrafeniskosten heeft betaald, is gerechtigd het
aldus uitgegeven bedrag te vorderen
van degene wiens fout oorzaak is van
de berokkende schade (1). (Artt. 1382,
1383 B.W.)
(MASSCHELEIN E.A. T. LAGAE E.A.}
ARREST

(A.R. nr. 8362)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1983
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
III. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen die,
eensdeels, door de verweerders Diane Claus, Patrick Van de Velde, Tony Van de Velde, Angele Croenen
en Georgette Declercq tegen alle eisers werden ingesteld en, anderdeels, door de verweerders Nadia
De Beer, de echtgenoten De BeerVan Baveghem, Nadine De Beer,
Brigitte De Beer, de naamloze vennootschap De Vos-De Buck en de
naamloze vennootschap Fidelitas tegen tweede eiser en de eiseressen
.werden ingesteld :

Over het negende middel, afgeleid uit
9 april 1984 - 3• kamer - Voorzitter : de schending van de artikelen 1382, 1383.
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, ad(1) Zie Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 988)
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si- en noot A. C. · R.O. DALCQ, Responsabilite et
reparation des dommages, biz. 204.
mont.

l-----------------
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1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest eerste en tweede eiser solidair en derde en vierde eiser in
solidum veroordeelt tot het betalen aan
de N.V. De Vos-De Buck, tiende verweerster, van een bedrag van 65.599 frank,
plus interesten, uit hoofde van de begrafeniskosten die deze verweerder
n.a.v. het overlijden van Willy De
Beer betaalde en doordat het arrest deze
veroordeling steunt op volgende overwegingen : « Deze kosten kunnen gevorderd
worden door diegene die ze in feite gedragen heeft, zodat geen subrogatie moet
bewezen worden door de burgerlijke partij in de rechten van om het even wie,
nu niemand anders deze kosten vereffende. Terzake moet geen berekening van
vervroegde betaling gemaakt worden, nu
tach deze burgerlijke partij, zonder ongeval, nooit deze kosten moest maken en
ze thans dus ook niet vroeger dan normaal heeft moeten doen. De eerste rechter heeft dus terecht de som van 65.599
frank toegekend "•
terw1jl, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, de veroorzaker van een ongeoorloofde daad slechts die schade moet
vergoeden die door zijn fout ontstond; de
betaling van de begrafeniskosten voor
het slachtoffer van een onrechtmatige
daad, door een derde die hiertoe geen
wettelijke verplichting heeft en die m.b.t.
deze kosten evenmin gesubrogeerd werd
in de rechten van degene op wie de betaalplicht rust, zijn onmiddellijke oorzaak vindt, niet in de onrechtmatige
daad, maar in de beslissing van die derde tot het betalen van die kosten; de veroorzaker van de onrechtmatige daad derhalve niet gehouden is de begrafeniskosten die in deze omstandigheden betaald
werden, terug te betalen aan de derde;
het arrest derhalve niet wettig kon oordelen dat degene die de begrafeniskosten in feite gedragen had, in casu tiende
verweerster, deze kosten in alle geval
van de eisers kon terugvorderen, zonder
dat het arrest eveneens vaststelde ofwel
dat die verweerster de wettelijke verplichting had om deze kosten te betalen,
ofwel dat hij m.b.t. deze kosten gesubrogeerd was in de rechten van degene op
wie de betaalplicht rustte; dienvolgens
het arrest niet wettelijk verantwoord is
en de artikelen 1382, 1383 en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek schendt :

vochten beslissing oordelen dat de
uitgave van de door het ongeval veroorzaakte kosten voor de begrafenis
van de slachtoffers in aanmerking
komt voor vergoeding en dat tiende
verweerster, werkgeefster van de
slachtoffers, gerechtigd is het aldus
uitgegeven bedrag te vorderen van
de eisers wier fout oorzaak is van
die berokkende schade, op grand
dat deze kosten gevorderd kunnen
worden door diegene die ze in feite
gemaakt heeft;
Dat de rechter op onaantastbare
wijze in feite vaststelt door welke
persoon de schade, bestaande in de
uitgave van de begrafeniskosten, geleden wordt;
Dat de rechter die vaststelt dat
degene die de begrafeniskosten gemaakt heeft, deswege een aanspraak op vergoeding heeft, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het zevende
middel, door de eisers aangevoerd,
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, verleent akte van de afstand;
vernietigt het bestreden arrest, in
zoverre het op civielrechtelijk gebied : 1o op de aan Diane Claus toegekende vergoeding van 444.193
frank, en op de aan Georgette Declercq toegekende vergoeding van
516.613 frank (lees : 515.613 frank)
wegens << inkomstenverlies tijdens
de lucratieve levensduur » verwijlintresten toekent met ingang van
13 maart 1980; 2° aan Georgette Declercq een vergoeding toekent van
10.000 frank wegens « diverse uitgaven »; 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; verOverwegende dat de appelrechters oordeelt Diane Claus en Georgette
blijkens de in het middel aange- Declercq ieder in een twaalfde van
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de kosten en de eisers in de overige
kosten van hun voorzieningen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.

Overwegende dat het arrest enkel
over de burgerlijke belangen uitspraak doet;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
10 april 1984 - 2• kamer - Voorzitter : schending van de artikelen 1382 en 1383
de h. Boon, waarnemend voorzitter van het Burgerlijk Wetboek,
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkdoordat het arrest, met gedeeltelijke
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad- wijziging van het beroepen vonnis, het
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si- hoofdbedrag van de vergoeding die de eimont, Nelissen Grade en Biitzler.
sers aan de weduwe en de drie kinderen
van wijlen Hubert Dumont moeten betalen tot vergoeding van de materiiHe schade ten gevolge van de derving van zijn
bedrijfsinkomsten tot de pensioengerechtigde leeftijd, op 5.411.499 frank vaststelt,
Nr. 461
de eisers hoofdelijk veroordeelt om dat
bedrag, verhoogd met de compensatoire
interesten vanaf 13 februari 1977 tot de
2" KAMER - 11 april 1984
datum van het arrest en met de moratoire interesten vanaf die datum tot de beBUITEN taling, te betalen aan de weduwe, na~r
AANSPRAKELIJKHEID
rata van 5/14e, en aan ieder van de dne
OVEREENKOMST- DODEN- SCHADE kinderen, naar rata van 3/14e, op grond
DOOR DE RECHTHEBBENDEN VAN HET « dat het in aanmerking te nemen basisSLACHTOFFER GELEDEN WEGENS HET VER- loon de bruto-inkomsten zijn; dat imLIES VAN ZIJN BEDRIJFSINKOMSTEN- BERE- mers het doel waartoe het slachtoffer
KENING VAN DIE SCHADE - GRONDSLAG zijn inkomsten aanwendde en het geBRUTO-INKOMSTEN- VOORWAARDE.
bruik dat het ervan maakte, geen invloed hebben op de hoegrootheid van de
Wanneer de schade door de rechthebben- door de aansprakelijke te betalen verden van het slachtoffer van een dode- goeding; ... dat het slachtoffer ten deze
Jijk ongeval, geleden wegens het ver- op het tijdstip van het overlijden een
lies van zijn bedrijfsinlmmsten, wordt brutoloon van 444.298 frank verdiende
berekend op de basis van zijn bruto- dat, na aanpassing, 610.183 frank beJoon zonder aftrek van de daarop draagt; dat het gedeelte van het brutedrukkende lasten, kan het deel van die loon bestemd voor het persoonlijk onderinkomsten waaruit de rechthebbenden houd van het slachtoffer op 30 percent
een voordeel haalden, daarvoor enkel moet worden vastgesteld; dat, gelet ovein aanmerking komen indien de feiten- rigens op de leeftijd van het slachtoffer,
rechter vaststelt dat het bedrag van de zijn winstgevende overlevingsduur en
Jasten op de hun toe te kennen vergoe- een kapitalisatiepercentage van 4,5 ... , de
ding even groat is als dat van de las- materiEHe schade wegens inkomstenderten die het loon van het slachtoffer ving 427.128 frank X 12,6695 = 5.411.499
bezwaarden (1). (Artt. 1382, 1383 B.W.) frank bedraagt »,
terwijl, indien de schade, die de recht(MONIOTTE, ASSURANCES GENERALES DE FRAN- verkrijgenden van een bij een ongeval
om het !even gekomen persoon hebben
CE T. AERTS, POUVREAU)
geleden wegens het verlies van zijn bedrijfsinkomsten, wordt berekend op
ARREST ( vertaling)
grand van zijn brutoloon, zonder aftrek
van de lasten op dat loon, het dee! van
(AR. nr. 3423)
die inkomsten waaruit de rechtverkrijgenden voordeel haalden, daarvoor enkel
HET HOF; - Gelet op het bestre- in aanmerking kan komen wanneer de
den arrest, op 1 december 1983 door feitenrechter vaststelt dat het bedrag
het Hof van Beroep te Luik gewe- van de lasten die zij op de aan hen toe
te kennen vergoeding te dragen hebben,
zen;
even groot is als dat van de lasten die
----~-------------1 het loon van het slachtoffer bezwaarden,
(1) Cass., 4 feb. 1982, A.R. nr. 6520 waaruit volgt dat het arrest, nu het bij
(A.C., 1981-82, nr. 337).
de bepaling van het bedrag van de scha-
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de die de rechtverkrijgenden van het
slachtoffer van het dodelijk ongeval hebben geleden, het brutoloon in aanmerking neemt zonder vast te stellen dat het
bedrag van de door de rechtverkrijgenden op de vergoeding te betalen belastingen en sociale lasten even groat zal zijn
als dat van de belastingen en sociale lasten die het loon van het slachtoffer bezwaarden, niet naar recht is verantwoord
en de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt :

Overwegende dat het arrest het
bedrag van de schadevergoeding die
aan de rechtverkrijgenden van het
slachtoffer verschuldigd is wegens
de schade ten gevolge van de derving van zijn bedrijfsinkomsten
v66r de pensioengerechtigde leeftijd
vaststelt op basis van het brutoloon
van het slachtoffer en, met bevestiging van het beroepen vonnis, aan
de verweerster Jacqueline Pouvreau,
in haar beide hoedanigheden, akte
verleent van haar voorbehoud voor
de toekomst betreffende de belastingen, met name op de haar uit dien
hoofde toegekende vergoedingen en
zulks op de in het middel aangegeven gronden;
Overwegende dat het bedrag van
het brutoloon enkel in aanmerking
mag worden genomen wanneer de
rechter vaststelt dat het bedrag van
de door de rechtverkrijgenden te
dragen sociale lasten en belastingen
even groot is als het bedrag van de
lasten die het slachtoffer tijdens
zijn leven droeg;
Overwegende dat het arrest met
de in het middel weergegeven vaststellingen de berekening van de
schadevergoeding voor de derving
van de bedrijfsinkomsten van het
slachoffer v66r de pensioengerechtigde leeftijd en de beslissing om
aan de verweerster Jacqueline Pouvreau akte te verlenen van haar
voorbehoud voor de toekomst betreffende de belastingen op de haar uit
dien hoofde toegekende vergoedingen, niet voldoende verantwoordt;
Dat in dat opzicht het arrest niet
naar recht is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede middel dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het bij de uitspraak over de
door de verweersters ingestelde vorderingen tot vergoeding van de
schade ten gevolge van de derving
van de bedrijfsinkomsten van het
slachtoffer v66r de pensioengerechtigde leeftijd, de deswege toegekende vergoeding vaststelt op het bedrag van 5.411.499 frank en aan de
verweerster Jacqueline Pouvreau, in
haar beide hoedanigheden, akte verleent van haar voorbehoud voor de
toekomst betreffende de belastingen
op de haar uit dien hoofde toegekende vergoeding; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt iedere
verweerster in een vierde van de
kosten en laat de overige helft ten
laste van de eisers; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
11 april 1984 - 2" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 462

2'

KAMER -

11 april 1984

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESLISSING VAN VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING- VERMELDING VAN DE WETIELIJKE
BEPALINGEN.

De beslissing van veroordeling op de
strafvordering is alleen dan naar recht
met redenen omkleed als de rechter,
hetzij in de redenen van zijn eigen beslissing, hetzij met vervfijzing naar de
beroepen beslissing, de wettelljke bepalingen betreffe.nde de bestanddelen
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van het ten Jaste van de beklaagde ge- dende conclusie van de h. Ballet, advolegde misdrijf en de strafbepalingen caat-generaal - Advocaten: mrs. De
vermeldt (1). (Art. 97 Gw.)
Bruyn en Jean Antoine Hardy, Luik.

(PROFANT T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

Nr. 463

ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 3343}

2' KAMER - 11 april 1984

HET HOF; - Gelet op het bestre- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
den arrest, Op 6 december 1983 door'
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERhet Hof van Beroep te Luik geweLIJKE RECHTSVORDERING EN STRAFVORDEzen;
RING - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN DE
Over het ambtshalve aangevoerde midBESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSdel, afgeleid uit de schending van artikel
VORDERING - SCHENDING VAN ART. 97 GW.
97 van de Grondwet,
- BEGRIP.
Overwegende dat het arrest waarbij eiser, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, wordt
veroordeeld tot het inleveren, met
het oog op verbeurdverklaring, van
de twee in het arrest aangegeven
auto's, noch in de eigen redengeving
noch door verwijzing naar het beroepen vonnis opgave doet van de
wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het tegen eiser bewezen verklaard misdrijf aangeven
en van die welke dat misdrijf strafbaar stellen;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiser aangevoerde
middelen die geen cassatie zonder
verwijzing tot gevolg kunnen hebben, 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.

Tegenstrijdig is het vonnis dat, na de beldaagde, met toepassing van art. 400,
eerste lid, Sw., strafrechtelijk te hebben veroordeeld wegens opzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen « die hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschildheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid, hetzij het volledig
verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten
gevolge hebben », bij de uitspraak op
de burgerlijke rechtsvordering, een geneesheer-deskundige aanwijst met de
opdracht « een verslag op te maken
over de verwondingen en de letsels,
alsook over de evolutie ervan tot de
genezing of de consolidatie » en « het
percentage en de duur van de door de
slagen veroorzaakte arbeidsongeschiktheid te bepalen », waardoor het de
mogelijkheid openlaat dat de verwondingen geen blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben gehad (1).

(WIBERT T. AMBRI)
ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 3453}

HET HOF; - Gelet op het bestre11 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter den arrest, op 22 december 1983
Verslaggever : de h. Bosly
Gelijklu!-1----------------Nota arrest nr. 463 :
Nota arrest nr. 462 :
(1) Cass., 15 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 250)
en 30 nov. 1983 (A.C., 1983-84, nr. 178).

(1) Zie Cass., 16 nov. 1983, A.R. nr. 3181, en
15 feb. 1984, A.R. nr. 3290 (A.C., 1983-84,
nrs. 145 en 332).
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I

door het Hof van Beroep te Brussel
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
gewezen;
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arI. In zoverre de voorziening is ge- rest; laat de kosten ten laste van de
richt tegen de beslissing op de tegen Staat; verwijst de zaak naar het Hof
eiser ingestelde strafvordering :
van Beroep te Bergen.
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
97 van de Grondwet :

Overwegende dat het arrest niet
zonder tegenstrijdigheid eiser enerzijds op de strafvordering, met toepassing van artikel 400, eerste lid,
van het Strafwetboek, kon veroordelen wegens het opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen
« die hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid, hetzij het valledig verlies van het gebruik van een
orgaan, hetzij een zware verminking
ten gevolge hebben » en, anderzijds,
met bevestiging van het beroepen
vonnis op de burgerlijke rechtsvordering, een geneesheer-deskundige
kon aanstellen met (de) opdracht
« een verslag op te maken omtrent
de verwondingen en de letsels alsook de evolutie ervan tot de genezing of de consolidatie » en << het
percentage en de duur van de door
de slagen veroorzaakte arbeidsongeschiktheid te bepalen >>, hetgeen de
mogelijkheid openlaat dat de verwondingen geen blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben
gehad;

11 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.

Nr. 464
2'

KAMER -

11 april 1984

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
EEN ENKELE OPZET - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN - EEN ENKELE OPZET AANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE.

3° VOORZIENING

IN

ON-

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - STUKKEN TOT STAVING VAN EEN MEMORIE - INDIENING BU!TEN DE BIJ ART. 420BJS, TWEEDE LID, SV. BEPAALDE TERMIJN - DOOR HET HOF NIET IN
AANMERKING TE NEMEN STUKKEN.

1° en 2° De rechter oordeelt op onaantast-

bare wijze in feite of de feiten waarvan hij kennis neemt en die waarvoor
een vroegere beslissing een straf heeft
opgelegd, dee] uitmaken van een en
dezelfde strafbare gedraging (1).
3° Wanneer de eiser tegen een in strafza-

11. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechts-

vordering :
· · ·
0 verwegen d e d at d e vermetlgmg

ken gewezen beslissing cassatieberoep
instelt, mag hij, na het verstrijken van
de bij art. 42[Jois, tweede lid, Sv. bepaalde termijn, geen stukken meer indienen, behalve akten van afstand of
hervatting van het geding of akten
waaruit blijkt dat de voorziening doelJoos geworden is (2).

van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernie- 1---------------------------------tiging tot gevolg heeft van de niet
(1) Cass., 4 okt. 1983, A.R. nr. 7747
definitieve beslissing die op de te- (A.C.,
1983-84, nr. 65).
gen hem ingestelde burgerlijke
(2) Cass., 6 sept. 1983, A.R. nrs. 7668-8088
rechtsvordering is gewezen en die
1983-84, nr. 3); zie Cass., 29 mei 1979
uit eerstgenoemde beslissing voort- (A.C.,
(ibid., 1979, 1142), inz. de motieven or
vloeit;
biz. 1145.

1064(ROUSSEAU)

feiten wordt gestraft hetgeen in strijd is
met het beginsel « non bis in idem >> :

ARREST ( vertaJing)

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat op 23 november
1983 een vonnis is uitgesproken
RET HOF; - Gelet op het bestre- waarbij eiser wordt veroordeeld
den vonnis, op 30 januari 1984 in ho- voor de feiten waarvoor hem bij het
ger beroep gewezen door de Correc- bestreden vonnis van 30 januari
tionele Rechtbank te Brussel;
1984 een straf was opgelegd; dat het
middel, in zoverre het betoogt dat
Over het middel, afgeleid uit de schen- eiser tweemaal voor dezelfde feiten
is veroordeeld, feitelijke grondslag
ding van artikel 97 van de Grondwet,
mist;
(A.R. nr. 3526)

doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van de door de politierechtbank op 3 maart 1983 gewezen beslissing
waartegen hoger beroep is ingesteld, eiser tot een gevangenisstraf van vijftien
dagen en een geldboete van duizend
frank veroordeelt wegens het besturen,
op de openbare weg, van een motorvoertuig behorend tot een van de categorieen
bedoeld in de op 24 juni 1980 gewezen
beslissing waarbij eiser voor een duur
van zes maanden vervallen is verklaard
van het recht tot sturen, en daartoe vermeldt « dat er geen reden is aan te nemen dat de feiten waarvan (eiser) thans
moet terechtstaan, gedekt zijn door de
achteraf tegen hem uitgesproken veroor-,
deling, nu de eenheid van strafbare handeling niet bewezen is "•

Overwegende dat, voor het overige, de feitenrechter op onaantastbare wijze nagaat of de feiten waarvan hij thans kennis neemt en die
waarvoor vroeger een veroordeling
is uitgesproken, een en dezelfde
strafbare handeling vormen; dat het
middel, in zoverre het die beoordeling bekritiseert, niet ontvankelijk
is;
En overwegende dat de substantii:\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

terwijl het bestreden vonnis hiermee
doelt op de beslissing die op 23 november 1983 door de Correctionele Rechtbank te Brussel tegen eiser is uitgesproken en waarbij hij is veroordeeld wegens
tussen 28 oktober 1975 en 2 juni 1982
« en met name op 25 en 28 maart 1982 ,
gepleegde feiten; de feiten waarvoor het
Om die redenen, zonder acht te
bestreden vonnis een straf uitspreekt,
zijn gepleegd op 3 en 4 januari 1982, dat slaan op de stukken die door eiser
is tijdens de in het vonnis van 23 novem- zijn neergelegd ter terechtzitting
ber 1983 bedoelde periode, zodat daaruit van 28 maart 1984, dat is buiten de
moet worden afgeleid, enerzijds, dat een door artikel 420bis, eerste lid, van
tegenstrijdigheid bestaat tussen de te- het Wetboek van Strafvordering
lastlegging, zoals ze in het bestreden voorgeschreven termijn, verwerpt de
vonnis is omschreven, en de redengeving voorziening; veroordeelt eiser in de
van die beslissing waarin wordt verwezen naar een vroeger vonnis waarbij ei- kosten.
ser was veroordeeld wegens dezelfde fei11 april1984 - 2' kamer - Voorzitter:
ten die waren gepleegd binnen dezelfde
periode als de door het bestreden vonnis de h. Stranard, afdelingsvoorzitter vastgestelde feiten, anderzijds, dat die Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluiveroordeling van 30 januari 1984 gevoegd dende conclusie van de h. Janssens de
bij die van 23 november 1983 erop neer- Bisthoven, advocaat-generaal - Advokomt dat eiser tweemaal voor dezelfde caat: mr. Arys, Brussel.

1065 behoeft niet bij het dossiei~ te worden
gevoegd (1).

Nr. 465
1'

KAMER -

12 april 1984

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- RECHTER WETTIG VERHINDERD DE UITSPRAAK BIJ TE WONEN VAN HET VONNIS
WAAROVER HIJ MEDE HEEFT BERAADSLAAGD VERVANGING AAJ\'WIJZING
DOOR DE VOORZITTER VAN HET RECHTSCOLLEGE - BEWIJS.

2° BEWIJS

BURGERLIJKE ZAKEN
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- RECHTER WETTIG VERHINDERD DE UITSPRAAK BIJ TE WONEN VAN HET VONNIS
WAAROVER HIJ MEDE HEEFT BERAADSLAAGD VERVANGING AANWIJZING
DOOR DE VOORZITTER VAN HET RECHTSCOLLEGE.

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP BEWERINGEN, DIE ZIJN WEERLEGD DOOR DE AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN VAN EEN VONNIS - GEEN BETICHTING VAN VALSHEID
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 774, TWEEDE LID - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE HEROPENING
VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN ALVORENS
DE VORDERING AF TE WIJZEN OP GROND VAN
EEN EXCEPTIE DIE DE PARTIJEN VOOR HEM
NIET HADDEN INGEROEPEN - EXCEPTIE BEGRIP - GEVOLG.

5° RECHT

VAN

SCHENDING -

VERDEDIGING

BEGRIP.

1o en 2o Wanneer een rechter, die wettig

verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis waarover hij mede
heeft beraadslaagd overeenkomstig
art. 778 Ger. W., op het ogenblik van de
uitspraak door een andere rechter
wordt vervangen, kan het feit dat die
andere rechter door de voorzitter van
het gerecht, overeenkomstig van
art. 779, tweede lid, van hetzelfde wethoek, is aangewezen, worden bewezen
door de authentieke vaststellingen van
het vonnis die niet van valsheid zijn
beticht; de beschikking van de voorzitter tot aanwijzing van de vervanger

3° Niet ontvankelijk is het middel dat is

gegrond op beweringen die door de authentieke vaststellingen van een vonnis worden weerlegd als de eiser dat
vonnis niet van valsheid heeft beticht
(2).
4" Wanneer de rechter zich beperkt tot

het weren van een door de eiser tijdens het debat voorgelegd medisch attest wijst hij diens vordering niet af op
grand van een exceptie, in de zin van
art. 774, tweede lid, Ger. W.; derhalve
moet hij de debatten niet heropenen
als hij de vordering afwijst.
5° Uit de enkele omstandigheid dat de ei-

ser zich voor de rechter niet nader verklaard heeft over een grand van nietontvankelijkheid die deze rechter tegen de vordering ambtshalve had opgeworpen alvorens de zaak in beraad
te houden, kan niet worden afgeleid
dat die rechter aan de eiser niet de
mogelijkheid zou hebben geboden zich
daarover uit te laten en dat derhalve
diens recht van verdediging zou zijn
miskend.
(LIBERT M.-TH., LEBLANC
T. LIBERT F., GIGOT, LIBERT J.-F.
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7014)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1983 door
(1) Zie Cass., 20 sept. 1977 (A.C., 1978, 82).
Uit dat arrest volgt niet dat de naleving van
de bij art. 779, tweede lid, Ger.W. gestelde vereisten slechts kan worden bewezen door overlegging van de beschikking van de voorzitter.
Uit vorenvermeld arrest kan enkel worden afgeleid dat het hof van beroep in dat geval niet
met voldoende duidelijkheid had vastgesteld
dat a! die voorwaarden vervuld waren. Hoewel
de appelrechter erop gewezen had, enerzijds,
dat er een beschikking van de eerste voorzitter van dat hof van beroep bestond en, anderzijds, dat de raadsheer de Smedt bij de uitspraak was vervangen door de raadsheer
Verdoodt, was het voor het Hof toch onmogelijk daaruit met zekerheid af te leiden dat
laatstgenoemde raadsheer door die beschikking wettig was aangewezen overeenkomstig
art. 779, tweede lid, Ger.W.
(2) Zie Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1070)
en 24 feb. 1981, A.R. nr. 6538 (ibid., 1980-81,
nr. 377).
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het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

overgenomen (schending van alle in het
middel aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat het beroepen
vonnis, dat op 2 april 1981 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel is gewezen onder de handtekening van de voorzitter Meulemans
en
van de griffier Schmit, vermeldt
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt dat, bij de uitspraak over een dat het is uitgesproken door « de
rechtsvordering tot vereffening en verde- heer Meulemans, ondervoorzitter,
ling van de nalatenschap van wijlen Ma- alleensprekend rechter, aangewezen
rie-Th{m~se Libert, die door de verweerbij beschikking van de voorzitter
ders was ingesteld op grand van een van 1 april 1981 ter vervanging van
testament van 12 april 1973 dat volgens de heer ondervoorzitter Toussaint,
de eisers niet geldig was wegens krankzinnigheid van de erflaatster, de vorde- die onderhavig vonnis onmogelijk
ring van de verweerders heeft aangeno- kan uitspreken en ondertekenen en
inen na te hebben beslist dat er geen die derhalve wettig verhinderd is,
getuigenverhoor moest worden gehou- maar die, in onderhavige zaak, de
den, zoals de eisers hadden gevraagd om debatten heeft voorgezeten en over
die onmogelijkheid tot testeren te bewij- de zaak heeft beraadslaagd en bezen en doordat de rechtbank op de te- slist »;
rechtzittingen van 16 en 30 januari 1981,
Overwegende dat uit die authenwaarop de zaak voor de eerste rechter is
ingeleid en gepleit, bestond uit de heer tieke vaststellingen van genoemd
Toussaint, ondervoorzitter, alleenspre- vonnis, die niet van valsheid worden
kend rechter; dat het vonnis op 2 april beticht, blijkt dat de bepalingen van
1981 is uitgesproken door de heer Meule- artikel 779, tweede lid, van het Gemans, ondervoorzitter, alleensprekend rechtelijk Wetboek zijn nageleefd;
rechter,
Dat het middel feitelijke grandterwijl ingevolge artikel 779, eerste lid, slag mist;
van het Gerechtelijk Wetboek en met
Over het tweede middel, afgeleid uit de
uitzondering van het geval bepaald bij
artikel 779, tweede lid, van hetzelfde wet- miskenning van het algemeen rechtshoek, het vonnis dat gewezen is door een beginsel van het recht van verdediging,
rechter die niet aile zittingen over de met name vastgelegd in artikel 774,
zaak heeft bijgewoond, nietig is; uit de tweede lid, van het Gerechtelijk Wetstukken waarop het Hof vermag acht te hoek, en, voor zoveel nodig, uit de schenslaan, niet blijkt dat de voorzitter van de ding van die bepaling en van artikel 1042
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, van het Gerechtelijk Wetboek,
overeenkomstig artikel 779, tweede lid,
doordat het arrest het beroepen vonnis
van het Gerechtelijk Wetboek, bij be- bevestigt dat, bij de uitspraak over een
schikking de ondervoorzitter Meulemans rechtsvordering tot vereffening en verdeheeft aangewezen om de ondervoorzitter ling van de nalatenschap van wijlen MaToussaint, die wettig verhinderd is, op rie-Therese Libert, die door de verweerhet ogenblik van de uitspraak te vervan- ders was ingesteld op grand van een
gen; daaruit volgt dat het Hof onmoge- testament van 12 april 1973 dat volgens
lijk kan nagaan of de ondervoorzitter de eisers niet geldig was wegens krankMeulemans, die niet aile zittingen over zinnigheid van de erflaatster, de vordede zaak heeft bijgewoond, overeenkiiin- ring van de verweerders heeft aangenostig artikel 779, tweede lid, van het Ge- men na te hebben beslist dat er geen
rechtelijk Wetboek, wettig is aangewezen getuigenverhoor moest worden gehouden
om de ondervoorzitter Toussaint te ver- zoals de eisers hadden gevraagd om die
vangen die de eerste twee zittingen had onmogelijkheid tot testeren te bewijzen,
bijgewoond; het vonnis derhalve nietig en doordat het die bevestiging van het
is, welke nietigheid van openbare orde vonnis enkel verantwoordt door het roois, aangezien zij de· miskenning van een tie£ « dat, zo algemeen wordt aangenoregel van gerechtelijke organisatie men dat de instemming vereist voor de
sanctioneert; het arrest, door dat vonnis geldigheid van een akte om niet bijzonte bevestigen, de nietigheid ervan heeft der vrij en lucied moet zijn, het bewijs

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 779, eerste en
tweede lid, en, voor zoveel nodig, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek,
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een exceptie die de partijen voor
hem niet hadden ingeroepen;
Overwegende dat ten deze het arrest, dat enkel een door de eisers in
de debatten overgelegd geneeskundig getuigschrift afwijst, hun verdering niet afwijst in de voorwaarden
bepaald bij artikel 77 4 van het Gerechtelijk Wetboek; dat het derhalve
noch die wetsbepaling noch artikel 1042 van hetzelfde wetboek, dat
die bepaling toepasselijk maakt op
de appelgerechten, schendt;
Overwegende dat voor het overige
het proces-verbaal van de terechtzitting van het Hof van Beroep te
Brussel van 2 maart 1983, dat door
de voorzitter en de griffier is ondertekend, vermeldt : « de dossiers zijn
neergelegd, nu (het hof van beroep)
ambtshalve de niet-ontvankelijkheid
heeft opgeworpen van een geneeskundig getuigschrift wegens schending van het beroepsgeheim (twee
dossiers). De zaak is gehoord en
wordt in beraad gehouden; arrest later »;
Overwegende dat uit die vermeldingen blijkt dat het hof van beroep
de in genoemd proces-verbaal vermelde onontvankelijkheid ambtshalve heeft opgeworpen alvorens de
dossiers werden neergelegd en de
debatten gesloten; dat de eisers derhalve de mogelijkheid hebben gehad, hetzij om zich onmiddellijk
over de grond van niet-ontvankelijkheid uit te laten, hetzij om daartoe
.een uitstel van de zaak te vorderen;
Overwegende dat aileen uit de
omstandigheid dat de eisers zich
voor het hof van beroep niet hebben
uitgelaten over een grond van nietontvankelijkheid die dat hof tegen
hun vordering ambtshalve had opgeworpen alvorens de zaak in beraad
te houden, niet kan worden afgeleid
dat het hof van beroep hun niet
Overwegende dat volgens arti- de mogelijkheid heeft geboden
kel 774, tweede lid, van het Gerech- zich daarover uit te laten en dat
telijk Wetboek de rechter de herope- derhalve hun recht van verdediging
ning van de debatten moet bevelen, .miskend;

dat de testateur die hoedanigheid niet
bezat, aan strengere voorwaarden wordt
onderworpen; dat op duidelijke en vaststaande wijze moet worden aangetoond
dat de testateur op het ogenblik van de
akte krankzinnig was; dat noch de twee
overgelegde stukken (geschreven verklaring van een vroegere dienstbode en
agenda van de overledene), noch de onprecieze en algemene feiten die men wil
aantonen, een dergelijke zekerheid kunnen bieden "•
terwijl uit de conclusie van de eisers
blijkt dat zij in de debatten, benevens de
twee stukken waarvan sprake in het arrest, een getuigschrift van 12 januari
1982 van dokter Andre Depasse hebben
overgelegd waarvan zij de tekst hebben
overgenomen en betogen dat daardoor
de gegrondheid van hun bewering en
van hun vordering werd aangetoond; in
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 2 maart 1983 enkel wordt vastgesteld dat « de dossiers zijn neergelegd,
nu het hof ambtshalve heeft opgeworpen
dat de overlegging van een geneeskundig
getuigschrift wegens schending van het
beroepsgeheim niet ontvankelijk is
(tweede dossier) » en dat « de zaak gehoord is en in beraad wordt genomen >>;
het hof van beroep aldus niet vaststelt
dat de eisers zouden hebben afgezien
van de overlegging van het geneeskundig getuigschrift van dokter Depasse en
evenmin dat de partijen, nadat de nietontvankelijkheid van die overlegging
ambtshalve is opgeworpen, werden verzocht zich over die exceptie uit te laten
en de mogelijkheid hadden hun desbetreffende opmerkingen te laten gelden;
derhalve het arrest, dat de betwisting
van de geldigheid van het testament verwerpt die door de eisers is opgeworpen
tegen de door de verweerders ingestelde
rechtsvordering tot vereffening en verdeling, zonder rekening te houden met een
door de eisers regelmatig neergelegd geneeskundig getuigschrift en zonder hen
in staat te stellen zich uit te laten over
de ambtshalve opgeworpen grand van
niet-ontvankelijkheid, het recht van verdediging van de eisers miskent (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
en, voor zoveel nodig, schending van de
in het middel aangewezen artikelen 774,
tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek) :
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(Oi\'DERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE
BESTUREN (O.M.O.B.) T. DAVID, MOSSOUX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7028)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
12 april 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon afdelingsvoorzitter -Verslaggever : de h. Kreit - . Gelijkluidende conclusie van mevr. L1ekendael,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Draps.

Nr. 466

1' KAMER - 12 april 1984

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - MATERIELE SCHADE TEN GEVOLGE VAN BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VASTSTELLING VAN HET
BEDRAG VAN DE VERGOEDING.

De artt. 1382 en 1383 B. W: worden geschonden wanneer de rechter, om het
kapitaal vast te stellen dat volgens het
gemeen recht de materiele schade ten
gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene moet vergoeden, geen onderscheid maakt tussen de verleden schade, die kan worden berekend zonder kapitalisatie op
de basis van de juiste bedragen die op
de datum van het arrest naar rata van
de
muntontwaarding gerevalueerd
zijn, en de toekomstige schade, die
niet op zodanige wijze kan worden berekend en die derhalve bij kapitalisatie mag worden vastgesteld (1).

------------------1
(1) Zie DALCQ R.O., « Examen de jurisprudence, responsabilite delictuelle et quasi delictuelle "• in Rev. crit. jur. beige, 1981,
nrs. 158 e.v., biz. 165.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1982 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, nu het zegt dat de
toestand van het slachtoffer van het litigieuze ongeval ten deze een precieze raming mogelijk maakt van de schade ten
gevolge van haar blijvende gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid van 5 procent sedert 2 mei 1972, datum van de consolidatie derhalve beslist dat de zogenaamde
kapitalisatiemethode de meest billijke.
vergoeding waarborgt en het bedrag van
de schadevergoeding op 384.448 frank
vaststelt, waarbij het bij de berekening
van die vergoeding rekening houdt, enerzijds, met het brutoloon van de getroffene tijdens haar eerste arbeidsjaar, zijnde
1974, en, anderzijds, met een kapitalisatiecoefficient van 15,67 wat bij een rentevoet van 5 procent overeenstemt met een
waarschijnlijke lucratieve levensduur
die volgens de eerste rechter, begrepen
is tussen 27 jaar - leeftijd waarop de
getroffene is beginnen werken - en
60 jaar, de pensioenleeftijd voor vrouwen,
terwijl, nu de schade ten gevolge van
een fout van een derde in concreto op de
dag van de uitspraak van de rechter
moet worden beoordeeld, de schade wegens blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, die geconsolideerd is v66r de
uitspraak van de gerechtelijke beslissing, voor de periode die aan deze beslissing voorafgaat, niet kan worden geraamd aan de hand van een kapitalisatieberekening, nu die berekeningswijze
enkel kan worden gehanteerd bij de raming van een eventuele toekomstige
schade na de gerechtelijke uitspraak; zodat het arrest, nu het de raming ex
aequo et bono verwerpt die eiseres in
haar conclusie had gemaakt om de fysieke en morele schade samen van eiseres
te vergoeden, niet zonder schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek de schade in haar geheel kon ramen vanaf de datum van de
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consolidatie tot het pensioen aan de
hand van een kapitalisatieberekening
voor de hele periode en die uitgaat van
een waarschijnlijke lucratieve overlevingsduur die is vastgesteld op grand
van de leeftijd van de getroffene op de
datum van de consolidatie; daaruit volgt
dat het arrest de beslissing dat de litigieuze schade ten deze moet worden geraamd op 384.448 frank, niet naar recht
verantwoordt :

zonder kapitalisatie op grond van. de
juiste bedragen die op de datum van
het arrest naar rato van de muntontwaarding gerevalueerd zijn, en
de toekomstige schade die niet op
een dergelijke wijze kan worden berekend en die derhalve bij kapitalisatie mag worden berekend, de in
het middel aangewezen artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek
schendt;
Overwegende dat het arrest, na
met betrekking tot de tijdelijke arOverwegende dat die onwettigheid
beidsongeschiktheid te hebben verwezen naar de motieven van het be- leidt tot vernietiging van de. beslisroepen vonnis waaruit blijkt dat zij sing houdende vaststelling van het
op 2 mei 1972, datum van de consoli- bedrag van bovengenoemd kapitaal
datie, is geeindigd, aan de hand van en bijgevolg van de beslissingen
de « zogenaamde kapitalisatiemetho- waarbij dat bedrag met vergoedende
de >>, het bedrag vaststelt dat val- en moratoire rente wordt vermeergens het gemeen recht de materiele derd;
schade ten gevolge van de blijvende
arbeidsongeschiktheid van 5 procent
Dat het middel in die mate gevan de getroffene moet vergoeden; grond is;
dat het die methode toepast en bij
berekening uitgaat van een brutoloon van 490.680 frank, zijnde het
loon van de getroffene in 1974, het
eerste jaar waarin zij werkte, van
een rentevoet van 5 procent en een
coefficient van 15,67; dat het 490.680
frank vermenigvuldigt met 5 procent
Om die redenen, vernietigt het been dan met 15,67 en vaststelt dat streden arrest in zoverre het eiseres
het resultaat van die vermenigvuldi- veroordeelt om aan de getroffene,
gingen 384.448 frank bedraagt en ei- rechtsvoorganger van de verweerseres veroordeelt om aan de getrof- ders, als vergoeding voor de matefene het genoemde bedrag van riele schade ten gevolge van haar
384.448 frank, vermeerderd met de blijvende arbeidsongeschiktheid, het
vergoedende rente vanaf 26 juli 1974 bedrag van 384.448 frank vermeeren met de moratoire rente, te beta- derd met de vergoedende en de molen;
Tatoire rente te betalen; verwerpt de
Overwegende dat het arrest aldus voorziening voor het overige; beveelt
de kapitalisatie hanteert om het to- dat van dit arrest melding zal wortaal bedrag van getroffenes vergoe- 'den gemaakt op de kant van het geding · voor blijvende arbeidsonge- deeltelijk vernietigde arrest; houdt
schiktheid zowel voor het verleden de kosten aan en laat de beslissing
als voor de toekomst te bepalen, daaromtrent aan de feitenrechter
hoewel voor het verleden, meer be- over; verwijst de aldus beperkte
paald voor de periode van 1974, jaar zaak naar het Hof van Beroep te
waarfu de getroffene is beginnen te Bergen.
werken, tot 1 maart 1982, datum van
12 april 1984 - 1' kamer - Voorzitter :
het arrest, de schade volledig is tot
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter stand gekomen;
Verslaggever : de h. Kreit - GelijkluiDat het arrest, door geen onder- dende
conclusie van mevr. Liekendael,
scheid te maken tussen de verleden advocaat-generaal - Advocaat: mr. Sischade, die kan worden berekend mont.
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12 april 1984

1° VONNISSEN EN ARRESTEN BETERING -

MISKENNING -

VER-

BEGR!P.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

BURGERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE MISKENNING - BEGRIP.

3° CASSATIE -

OMVANG - BURGERL!JKE
ZAKEN- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING
TEN GRONDE - GEVOLG.

1o De misrekening die een grand apievert tot verbetering van een rechterlijke beslissing is die welke betrekking
heeft op een rekenkundige bewerking
en die blijkt uit de intrinsieke gegevens van die beslissing (1). (Art. 794
Ger.W.)
2o Het gezag van gewijsde van het beschikkende gedeelte van een rechterlijke beslissing, alsmede van de redenen waarop deze noodzakelijk is gegrond, wordt miskend wanneer de
rechter, onder het voorwendsel dat hij
een verschrijving of een misrekening
in die beslissing verbetert, eigenlijk de
rechten en verplichtingen van de partijen verandert, die in de beslissing
zijn neergelegd. (Artt. 23 tot 28, 793 en
794 Ger.W.)
3° Vernietiging

van de beslissing ten
grande leidt tot vernietiging van de beslissing over de kosten, die van die beslissing het gevolg is (2).

(• MARIONE AND C0 '• P.V.B.A., MARIONE T. DELFOSSE A., DELFOSSE L.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7031)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 maart 1983 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
(1} Cass., 14 sept.
(A.C., 1983-84, nr. 26).

1983,

A.R.

nr. 2943

(2} Cass., 29 okt. 1981, A.R. nrs. 6181, 6224
en 6336 (A.C., 1981-82, nr. 150}.

Over het middei, afgeleid uit de schending van de artikelen 23 tot 28, 793, 794
en 1138, 3", van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden vonnis voor
recht zegt dat het beschikbare gedeelte
van het vonnis van 4 juni 1980 vah de
negende kamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel wordt verbeterd in die zin dat het bedrag van de
achterstallige
huur en voorheffing
231.191 frank (195.458 frank + 35.733
frank ) beloopt, in plaats van 195.458
frank, en dat, na schuldvergelijking tussen de schulden van de partijen, de eisers aan de verweerders 142.620 frank
(195.458 frank + 35.733 frank - 88.590
frank) in plaats van 106.868 frank moeten betalen en hen met name veroordeelt om aan de verweerders dat bijkomende bedrag van 35.733 frank te betalen, op grand : « dat het vonnis van
4 juni 1980 klaarblijkelijk een verschrijving of een misrekening bevat; dat in de
motivering van dat vonnis werd aangegeven dat (de eisers) geen voorziening had-.
den ingesteld tegen de beslissing van
2 mei 1979 van de eerste rechter in zoverre hij uitspraak deed over de achterstallige huur en onroerende voorheffing;
dat de eerste rechter niet aileen de (eisers) hoofdelijk had veroordeeld tot betaling van het achterstel bedragende
195.458 frank op 1 maart 1979, maar ook,
voor het geval ze sinds die datum niet
zou worden betaald, tot de nadien vervallen huur ten belope van elfduizend negenhonderd en elf frank per maand v~n
1 april 1979 tot de datum van de ontbmding zijnde 30 juni 1979, volgens het
vonx{is waarvan de verbetering wordt gevraagd ... ; dat derhalve moet worden gezegd dat het beschikkende gedeelte van
het vonnis van 4 juni 1980, in zoverre dit
het beroepen vonnis bevestigt voor zover
het een veroordeling tot betaling van
achterstallige huur en onroerende voorheffing uitspreekt, in die zin wordt verbeterd dat het bedrag van de veroordeling 195.458 frank + 35.733 frank beloopt
en dat na schuldvergelijking de (eisers)
142.601 frank (195.458 frank + 35.733
frank - 88.590 frank) moesten betalen
in plaats van 106.868 frank »,
terwijl de rechter die nalaat uitspraak
te doen over een gedeelte van de vordering geen verschrijving begaat en, hoe
dan ook, die verschrijving niet mag verbeteren aangezien hij enkel de verschrijvingen of misrekeningen van zijn beslissing kan verbeteren op voorwaarde dat
hij de daarin bevestigde rechten niet uit-
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breidt of wijzigt (artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek); wanneer een in laatste aanleg gewezen beslissing heeft nagelaten uitspraak te doen over een van
de punten van de vordering; tegen die
nalatigheid slechts voorziening in cassatie openstaat (artikel 1138, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek); en ten deze het
vonnis van 4 juni 1980 van de rechtbank
van eerste aanleg, dat zogezegd is « verbeterd » door het bestreden vonnis, geen
enkele verschrijving of misrekening
heeft begaan bij de vaststelling van het
bedrag van de achterstallige huur en onroerende voorheffing; het vonnis, hoewel
het vaststelt dat de huurovereenkomst
op 30 juni 1979 is beeindigd, de eisers
veroordeelt tot betaling van 195.458
frank « als achterstallige huur en onroerende voorheffing »; het feit dat dit bedrag in werkelijkheid enkel het achterstel op 1 maart 1979 zou vertegenwoordigen, geen verschrijving of misrekening
uitmaakt, maar eventueel een nalatigheid van de rechter bij de uitspraak over
de vordering in haar geheel; het voormeld vonnis van 4 juni 1980 hoe dan ook
had beslist dat de verweerders wegens
achterstallige huur en onroerende voorheffing recht hadden op het bedrag van
195.458 frank; de bestreden beslissing
derhalve, onder voorwendsel van verbetering van een zogezegde verschrijving
in dat vonnis, niet voor recht kon zeggen
dat het beschikkende gedeelte van dat
vonnis moet worden aangevuld met de
veroordeling van de eisers tot betaling
van bijkomende achterstallige huur en
voorheffing ten belope van 35.733 frank,
nu een dergelijke verbetering helemaal
geen verschrijving of misrekening van
het vonnis van 4 juni 1980 betreft en bovendien de daarin bevestigde rechten
uitbreidt (schending van de artikelen 23
tot 25, 793, 794 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat de misrekening
in een rechterlijke beslissing, die
ingevolge artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek kan worden verbeterd, de misrekening is die betrekking heeft op het resultaat van
een rekenkundige bewerking en die
blijkt uit de intrinsieke bestanddelen van de genoemde beslissing;
Overwegende dat het bestreden
vonnis dat, onder voorwendsel van
de verbetering van een verschrijving of misrekening, aan de verweerders het bijkomend bedrag van
35.733 frank toekent voor de huur
die na 1 april 1979 is vervallen, het
gezag van gewijsde van het beschikkende gedeelte van het vonnis van
4 juni 1980 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel en van de
motieven waarop het noodzakelijk
gegrond is, miskent en derhalve de
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen
het middel opgeworpen en afgeleid
uit het gebrek aan belang, nu het
bestreden vonnis de eisers niet
heeft kunnen benadelen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis niet aileen voor recht zegt
dat het beschikkende gedeelte van
het vonnis van 4 juni 1980 wordt
verbeterd in die zin dat het bedrag
van de achterstallige huur en onroerende voorheffing 231.191 frank in
plaats van 195.458 frank beloopt,

Over het tweede middel, ...
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 801 van het Gerechtelijk Wetboek;
doordat het bestreden vonnis, hoewel
het duidelijk zegt dat het het vonnis van
4 juni 1984 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel verbetert en uitlegt, de
eisers in acht tiende van de kosten van
het geding veroordeelt,
terwijl artikel 801 van het Gerechtelijk
Wetboek uitdrukkelijk bepaalt dat, indien de vordering tot uitlegging of verbetering wordt toegewezen, de kosten ten
laste van de Staat komen; daaruit volgt

maar bovendien beslist dat de eisers
na schuldvergelijking tussen de respectieve schulden van de partijen
tot betaling van 142.601 frank in
plaats van 106.860 frank aan de verweerders worden veroordeeld;
Overwegende dat het vonnis, dat
de rechten en de verplichtingen van
de partijen wijzigt, aldus de belangen van de eisers schaadt;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid derhalve niet kan worden
aangenomen;
Over het middel :
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dat het bestreden vonnis artikel 801 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt door
de eisers in de kosten te veroordelen :

(" GROEP JOSI » N.V., MICHAUX
T. HEGER, PIETTE)

Overwegende dat dat de vernietiging van de beslissing ten gronde
leidt tot vernietiging van de beslissing over de kosten die daaruit
voortvloeit;

ARREST ( vertaling)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, zitting houdende in
hoger beroep.
12 april 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Biitzler.

Nr. 468

1'

KAMER -

12 april 1984

HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT VERVREEMDING VAN HET GEPACHTE GOED
- RECHT VAN VOORKOOP VAN DE PACHTER
- VERPLICHTING VAN DE EIGENAAR - KEN·
NISGEVING VAN HET AANBOD VAN VERKOOP
-DATUM VAN HET AANBOD- BEGRIP.

De datum van het aanbod dat de eigenaar v66r de verkoop uit de hand van
een gepacht goed aan de pachter moet
doen om aan deze de gelegenheid te
geven zijn recht van voorkoop uit te
oefenen, is de datum van verzendingl
van de aangetekende brief van de eigenaar en niet de datum waarop de
pachter die brief ontvangt. (Art. 48.1,
lid 1 en 4, Pachtwet.)

(A.R. nr. 7052)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 mei 1983 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Namen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 48.1, eerste en vierde lid, en,
voor zoveel nodig, tweede lid van artikel 1 van de wet van 4 november 1969
houdende invoering van afdeling 3 « Regels betreffende de pacht in het bijzonder >> in hoofdstuk II van titel VIII van
boek III van het Burgerlijk Wetboek, genoemd artikel 1 toepasselijk ingevolge
artikel IV van dezelfde wet,
doordat het bestreden vonnis alle beschikkingen van het beroepen vonnis bevestigt en aldus beslist dat de eerste eiseres aan de verweerders de vergoeding
moet betalen die krachtens de wet is
verschuldigd in geval van verkoop met
miskenning van het recht van voorkoop
van de pachter, aangezien de verkoop uit
de hand op 29 oktober 1979 zonder nieuwe kennisgeving is geschied, terwijl eiseres de kennisgeving bepaald in artikel 48.1, eerste lid, van de Pachtwet op
26 oktober 1979 was verstreken en er
geen sprake was van verlenging; enkel
op grand « dat de termijn van een jaar
bepaald bij artikel 48, § 4 (lees : 48.1,
vierde lid), van de wet het inactief blijven van de verpachter wil sanctioneren
omdat de pachter daardoor schade kan
lijden, wat de eerste rechter uitdrukt
door te zeggen dat de termijn tegen de
verpachter loopt; dat de termijn begint te
lopen vanaf de datum van het aanbod,
aangezien die wordt bepaald door degene die men wil sanctioneren; dat eiseres
tevergeefs het begrip contract tussen afwezigen aanvoert, aangezien men onderstelt dat de partijen geen contract zullen
sluiten »; het bestreden vonnis door die
motieven de stelling overneemt van de
verweerders volgens welke de termijn
van een jaar begint te lopen vanaf de
verzending van de kennisgeving die als
aanbod geldt, en niet vanaf de ontvangst
van die kennisgeving door de pachter,
terwijl, eerste onderdeel, de termijn
van een jaar na verloop waarvan het
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goed niet mag worden verkocht zonder
dat aan de pachter een nieuw aanbod
wordt gedaan, luidens de wet loopt
« vanaf het aanbod », te weten het aanbod van verkoop dat bestaat in de kennisgeving door de eigenaar aan de pachter om hem de gelegenheid te geven zijn
recht van voorkoop uit te oefenen; dat
aanbod, nu het de uitdrukking van de
wil van een partij is, slechts uitwerking
krijgt wanneer de geadresseerde ervan
kennis krijgt en derhalve een termijn
pas kan doen lopen vanaf het ogenblik
dat de geadresseerde ervan kennis
neemt, althans kan nemen; op die wijze
het vertrekpunt moet worden vastgesteld
van de termijnen van een maand en een
jaar bepaald in artikel 48.1, eerste en
vierde lid, van de Pachtwet, welke termijnen beginnen te lopen door het « aanbod » omschreven in het eerste lid van
die bepaling; zodat het bestreden vonnis,
door te beslissen « dat de termijn begint
te lopen vanaf de datum van het aanbod >> in de betekenis van de datum van
de verzending van de kennisgeving die
geldt als aanbod, niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 48.1 van
de Pachtwet van 4 november 1969 [artikelen I en IV) eerste en vierde lid, en,
voor zoveel nodig, tweede lid);

tweede onderdeel, eiseres in haar akte
van hager beroep aanvoerde « dat de
wetgever met de woorden " na het aanbod " het ogenblik heeft bedoeld waarop
dat aanbod volmaakt is, dat wil zeggen
ter kennis van de pachter is gebracht »,
en die stelling in haar conclusie heeft
ontwikkeld door te betogen, enerzijds,
dat het aanbod in de zin van artikel 48.1,
vierde lid, in de meest gebruikelijke betekenis moet worden genomen, dat wil
zeggen overeenkomstig de algemene leer
van de totstandkoming van contracten
tussen afwezigen; het aanbod, een verbintenis op grand van een eenzijdige
wilsuiting, slechts verbindend wordt
wanneer het ter kennis van de andere
partij is gebracht en derhalve pas vanaf
dat ogenblik aan diegene die het aanbod
heeft gedaan, kan worden tegengeworpen, en de wetgever ten deze trouwens
aanbod en kennisgeving heeft gelijkgesteld, en, anderzijds, dat rekening moet
worden gehouden met de zin en de
draagwijdte van het woord << aanbod » in
de andere leden van hetzelfde artikel; bij
gebrek aan een uitdrukkelijk onderscheid in de tekst of in de wetsgeschiedenis, en gelet op hetzelfde verband tussen de woorden « aanbod >> en « kennisgeving >> in het tweede lid, « het maken

van een onderscheid tussen het aanbod
dat de pachter pas binnen een maand na
de kennisgeving kan aanvaarden en het
aanbod dat de contractuele vrijheid van
een eigenaar gedurende een jaar beperkt, helemaal kunstmatig is; het een
zelfde aanbod vanwege de eigenaar betreft, waarvan alle gevolgen ingaan vana£ de bij de wet voorgeschreven kennisgeving >>; en, zo de wetgever in artikel 12.1 de bewoordingen << na de verzending >> heeft gebruikt, de uitdrukkelijke
bewoordingen van de wet hier nopen tot
het verbinden van aanbod en kennisgeving; zodat het bestreden vonnis, door
zijn beslissing enkel op de bovenvermelde motieven te laten steunen : 1° de akte
van hager beroep en de conclusie van eiseres uitlegt op een wijze die met hun
bewoordingen onverenigbaar is, door te
oordelen dat zij aanvoerde dat ten deze
toepassing diende te worden gemaakt
van het begrip contracten tussen afwezigen, en daardoor hun bewijskracht miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek); 2o de omstandig uiteengezette stelling van eiseres niet beantwoordt, noch
met betrekking tot het ogenblik waarop
een aanbod verbindend wordt als verbintenis die door eenzijdige wilsuiting is tot
stand gekomen, noch met betrekking tot
het verbod een onderscheid te maken
tussen de vertrekpunten van de termijnen die door hetzelfde aanbod beginnen
te lopen, en aldus niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge artikel 48.1, vierde lid, vervat in artikel I van de Pachtwet van 4 november 1969, na verloop van een termijn
van een jaar na het aanbod tot verkoop aan de pachter met toepassing
van het eerste lid van dezelfde paragraaf, het goed niet uit de hand mag
worden verkocht, zonder dat aan de
pachter, een nieuw aanbod wordt
,gedaan;
Overwegende dat het aanbod, in
de zin van artikel 48.1, eerste lid, de
verzending van de aangetekende
brief van de eigenaar is; dat daardoor immers een termijn begint te
lopen waarover laatstgenoemde beschikt;
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Overwegende dat het bestreden
vonnis, dat vaststelt dat het nieuwe
aanbod van eiseres plaatshad meer
dan e€m jaar na de verzending van
de aangetekende brief waarbij het
eerste aanbod werd gedaan, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat
faalt;

het

onderdeel

naar

12 april 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en De
Bruyn.
(4468)

recht

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis oordeelt dat de termijn van
e€m jaar vastgelegd in artikel 48.1,
vierde lid, het inactief blijven van
de verpachter wil « sanctioneren »
omdat de pachter daardoor schade
kan lijden, wat de eerste rechter uitdrukt door te zeggen dat de termijn
ten nadele van de verpachter loopt,
en dat de termijn begint te lopen
vanaf de datum van het aanbod,
aangezien die datum wordt bepaald
door degene die men wil sanctioneren; dat eiseres tevergeefs het begrip contract tussen afwezigen aanvoert aangezien men onderstelt dat
de partijen geen contract zullen sluiten;
Overwegende dat het vonnis niet
zegt dat eiseres de toepassing zelf
van het begrip contract tussen afwezigen aanvoerde en derhalve aan de
akte van hager beroep en aan de
conclusie van eiseres geen draagwijdte heeft kunnen geven die met
hun bewoordingen onverenigbaar is;

Nr. 469
1'

KAMER -

12 april 1984

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN DUBBELZINNIGHEID -

BEGRIP.

2° HUUR VAN GOEDEREN -

ALGEME·
NE BEGRIPPEN - VASTSTELLING VAN DE
DAG WAAROP DE HUUROVEREENKOMST IS
INGEGAAN - GEBRUIK VAN DE UITDRUKKING« IN lEDER GEVAL » - DUBBELZINNJG.
HElD - ONREGELMATIGE MOTIVERING.

1' en 2' Dubbelzinnig en derhalve niet re-

gelmatig gemotiveerd is het vonnis
waarin wordt beslist dat de litigieuze
huurovereenkomst « in ieder geval »
op een welbepaalde dag is ingegaan,
wanneer uit die beschikking niet kan
worden opgemaakt of de rechter heeft
geoordeeld dat de huurovereenkomst
zeker op die dag is ingegaan dan wei
of hij heeft geoordeeld dat de huurovereenkomst op die datum, hoe dan
oak, reeds Jiep. (Art. 97 Gw.)
(LINOTTE T. RIKIR)

Dat het vonnis, nu het op grand
van de in het middel overgenomen
ARREST ( vertaJing)
motieven zich beperkt tot de uitleg(A.R. nr. 7053)
ging van het vierde lid van artikel 48.1, de conclusie van eiseres beRET HOF; - Gelet op het bestreantwoordt;
den vonnis, op 2 juni 1983 in hager
Dat het onderdeel niet kan wor- beroep gewezen door de Rechtbank
den aangenomen;
van Eerste Aanleg te Luik;

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

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 7, eerste en tweede lid, inzonderheid
1', en 11.2 vervat in artikel 1 van de wet
van 4 november 1969 tot wijziging van
de pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van verkoop ten
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gunste van de huurders van landeigendommen, dat is afdeling 3 van boek III,
titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat verweerder eigenaar is van een weide aan de Richassastraat te Rousse, die
aan eiser is verpacht; dat verweerder op
23 december 1976 aan eiser opzegging·
heeft gedaan voor 1 april 1979 om zelf
het goed te exploiteren; dat eiser « aanvoert dat de pacht op 1 april 1969 is ingegaan; dat de eerste periode van negen
jaar derhalve op 31 maart 1978 is geiHndigd (...); dat de opzegging derhalve
uiterlijk op 31 maart 1976 moest worden
gedaan; dat zij nietig is aangezien zij
pas op 23 december 1976 is gedaan »; eiser « integendeel beweert dat de pacht
op 1 april 1970 is ingegaan; dat de eerste
periode van negen jaar aldus op
31 maart 1979 is geeindigd; dat de opzegging derhalve uiterlijk op 31 maart 1977
moest worden gedaan; dat zij geldig is
aangezien ze op 23 december 1976 is gedaan », en « voor recht zegt dat de litigieuze pacht in ieder geval op 1 januari
1970 is ingegaan; dat de opzegging van
23 december 1976 binnen de wettelijke
termijn is gedaan en derhalve geldig is »,
met name op grond dat « uit de overgelegde gegevens in hun geheel blijkt dat
de pacht van de litigieuze weide, in ieder
geval, op 1 januari 1970 (datum die voorkomt in het getuigschrift van de belastingcontroleur) is ingegaan "•
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis,
door te beslissen dat de pacht « in ieder
geval >> op 1 januari 1970 is ingegaan,
niet duidelijk zegt of het heeft geoordeeld dat de pacht op 1 januari 1970 is
ingegaan, dan wel of het heeft geoordeeld dat de pacht ten vroegste op 1 januari 1970 is ingegaan, of dat de pacht
uiterlijk op 1 januari 1970 is ingegaan;
daaruit volgt dat de motivering van het
vonnis dubbelzinnig is en dat het Ho~
daardoor de wettelijkheid ervan niet kan
nagaan, wat gelijkstaat met het ontbreken van motieven (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de rechtbank, zo zij,
door te beslissen dat de pacht « in ieder
geval op 1 januari 1970 » is ingegaan,
heeft willen zeggen dat zij uiterlijk op
die datum is ingegaan, heeft aangenomen dat de pacht v66r die datum is kunnen ingaan en dat de periode van negen
jaar v66r 1 januari 1979 kon eindigen, op
een datum die zij niet preciseert; in dat
geval de motieven van het vonnis geen
controle mogelijk maken op de wettig-

heid van de beslissing dat de opzegging
van 23 december 1976 geldig was; immers, ingevolge de artikelen 7, tweede
lid, 1o, en 11.2 van de genoemde afdeling
van het Burgerlijk Wetboek, de opzegging door de verweerder om zelf de verpachte gronden te exploiteren, moest
worden gedaan met een opzeggingstermijn « van ten minste twee jaar »; daaruit volgt dat het vonnis het geheel van
de in het middel aangewezen bepalingen
schendt;

derde onderdeel, zo het vonnis, door te
beslissen dat de pacht « in ieder geval op
1 januari 1970 » is ingegaan, heeft willen
zeggen dat zij op die datum of ten vroegste op die datum is ingegaan, dat motief
van het vonnis dan strijdig is met de volgende motieven van het vonnis : << Tevens worden twee aanvragen tot rooipremie (voor appel- en perebomen) overgelegd, waarvan een op 11 december 1969
door Linotte (thans eiser) is ondertekend, zonder medeondertekening van de
eigenaar die het stuk ook voor akkoord
moet tekenen en die betrekking heeft op
een stuk grond van 2 ha aan de Richassastraat te Rousse ... Uit die stukken
blijkt dat gei:ntimeerde (thans eiser) in
december 1969 de daarin aangewezen
gronden nog exploiteerde »; die bewoordingen impliceren dat eiser de genoemde
gronden reeds in december 1969 en zelfs
voordien exploiteerde; de aangewezen
gronden aan de Richassastraat te Houssu volgens het vonnis wel degelijk de
door verweerder aan eiser verpachte
weiden zijn; het vonnis immers verder,
met betrekking tot de verklaringen van
een getuige, erop wijst dat het rooien
van de bomen in die weiden « dateert
van 1970, zoals boven is gezegd », wat
verwijst naar de voornoemde aanvragen
tot rooipremie; daaruit volgt dat het vonnis, door te oordelen, enerzijds, dat de
pacht op 1 januari 1970 of ten vroegste
op die datum is ingegaan en, anderzijds,
dat eiser het gepachte goed reeds in december 1969 exploiteerde, een tegenstrijdigheid bevat die gelijkstaat met het ontbreken van motieven (schending van
artikel 97 van de Grondwet :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na onderzoek van de getuigenverklaringen opgenomen tijdens
het door de eerste rechter bevolen
getuigenverhoor en van de in de debatten overgelegde stukken, beslist
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dat « de litigieuze pacht in ieder ge- 2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
val op 1 januari 1970 is ingegaan »;
OVEREENKOMST
VERPLICHTING
VOOR DE OPENBARE OVERHEID IEDER ABOverwegende dat uit dit beschikNORMAAL GEVAAR TE ONDERVANGEN BIJ DE
kende gedeelte niet kan worden opAANLEG VAN VOOR HET OPENBAAR VERKEER
gemaakt of de appelrechter heeft
OPENSTAANDE WEGEN - ABNORMAAL GEgeoordeeld dat de pachtovereenVAAR - GEVAAR.
komst zeker op 1 januari 1970 is
ingegaan dan wel of hij heeft geoor- 1° De openbare overheid moet, tenzij een
vreemde oorzaak die haar niet kan
deeld dat de pacht op die datum,
worden toegerekend haar belet haar
hoe dan ook, reeds liep;
beveiligingsverplichting na te komen,
Overwegende dat het Hof wegens
door aangepaste maatregelen elk abdie dubbelzinnigheid zijn toezicht op
normaal gevaar ondervangen bij de
de wettelijkheid van de beslissing
aanleg van voor het openbaar verkeer
openstaande wegen (1). (Artt. 1382 en
niet kan uitoefenen;
1383 B.W.) (Impliciet.)
Dat dit onderdeel gegrond is;
2° Het abnormaal gevaar dat de openba-

Om die redenen, zonder dat er reden is tot onderzoek van de andere
onderdelen, 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
Verviers, zitting houdende in hager
beroep.

re overheid bij de aanleg van een voor
het openbaar verkeer openstaande
weg in beginsel,door aangepaste maatregelen, moet ondervangen, is de hindernis waardoor het gewettigd vertrouwen van elke weggebruiker, die normaal op de rijbaan rijdt, kan worden
misleid. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(WEGENFONDS - MIN. V. OPENBARE WERKEN
T. JORIS, BAUCI-IE, " ROYALE BELGE ' N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7054)

12 april1984- 1• kamer - Voorzitter:
HET HOF; - Gelet op het bestrede h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui- den arrest, op 17 februari 1983 door
dende conclusie van mevr. Liekendael, het Hof van Beroep te Luik geweadvocaat-generaal - Advocaten: mrs. zen;
Kirkpatrick en Simont.
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383,
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met wijziging van
het beroepen vonnis, hoewel het vastNr. 470
stelt, enerzijds, dat de verweerder Bauche een fout had begaan die een oorzakelijk verband met het ongeval vertoon1e KAMER - 12 april 1984
de, door niet te vertragen bij het oprijden van het viaduct van Beez, terwijl net
een ander ongeval was gebeurd dat zijn
1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN aandacht had moeten trekken en anderzijds, dat de ligging van het viaduc van
OVEREENKOMST
VERPLICHTING
Beez ijzelafzetting sterk in de hand
VOOR DE OPENBARE OVERHEID TE ZORGEN
werkt, toch beslist dat eiser en de verVOOR DE VEILIGHEID - IMPLICEERT IN BEGINSEL DE VERPLICHTING IEDER ABNORMAAL GEVAAR TE ONDERVANGEN BIJ DE
AANLEG VAN VOOR HET OPENBAAR VERKEER
OPENSTAANDE WEGEN.

1-----------------(1) Cass,, 27 nov. 1980, A.R. nr. 6187
(A.C., 1980-81, nr. 192) en de verwijzingen in
voetnoot 1.
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weerder Bauche voor de helft aansprakelijk zijn voor het ongeval, hen in solidum
veroordeelt om aan de verweerders Joris
en naamloze vennootschap Royale Beige
diverse vergoedingen te betalen, eiser
veroordeelt om aan de verweerder Bauche de helft van diens schade, zijnde
32.875 frank, te betalen, en zijn rechtsvordering tegen de verweerder Bauche
slechts inwilligt ten belope van de helft
van zijn schade, zijnde 43.645 frank, op
grond : dat er enkel op het viaduct ijzel
was, dat eiser dat abnormaal gevaar
door aangepaste maatregelen had moeten ondervangen, dat niets hem belette
die maatregelen te nemen aangezien hij
moest weten dat de bijzondere ligging
van het viaduct van Beez ijzelafzetting
in de hand werkte, zodat hij zijn verplichting te waken voor de veiligheid van
de weggebruikers derhalve gemakkelijk
kon nakomen,

terwijl, eerste onderdeel, de overheid
gehouden is enkel die wegen voor het
openbaar verkeer open te stellen die voldoende veilig zijn, dit wil zeggen die het
gewettigd vertrouwen van de weggebruiker niet misleiden; de overheid derhalve,
wanneer het ongeval te wijten is aan
een gevaar inherent aan de rijbaan, enkel aansprakelijk kan worden gesteld als
dat gevaar abnormaal was, met andere
woorden als de weggebruikers dat gevaar normaal niet konden voorzien; de
overheid daarentegen geen enkele fout
begaat wanneer zij eventueel een normaal gevaar laat bestaan, aangezien
men ervan uitgaat dat een dergelijk gevaar de weggebruikers niet kan verrassen; ijzelplekken op een brug in de winter een normaal verschijnsel zijn waardoor de weggebruiker niet in de war
wordt gebracht; immers het feit dat op
een kunstwerk « gemakkelijk ijzelafzetting optreedt "• helemaal geen abnormaal gevaar is en integendeel de weggebruiker daarmee rekening moet houden;
en terwijl het arrest ter zake, nu het
aanneemt, enerzijds, dat de bijzondere
en welbepaalde ligging van het viaduct
van Beez « ijzelafzetting in de hand
werkt "• wat impliceert dat zij zowel
door de verweerders als door eiser kon
worden voorzien, en, anderzijds, dat verweerder Bauche een fout had begaan
door de brug van Beez op te rijden zonder zijn snelheid voldoende te matigen,
niet wettig heeft kunnen beslissen dat de
aanwezigheid van een ijzelplek op het
viaduct van Beez een abnormaal gevaar
uitmaakte, met name gelet op de matige
snelheid waarmee de verweerder Bauche

het viaduct had moeten oprijden, en
evenmin dat eiser een fout had begaan
door dat gevaar niet te ondervangen
(schending van de artikelen 1382, 1383
en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest, nu het
vaststelt dat de verweerder Bauche het
viaduct van Beez is opgereden zonder
zijn snelheid voldoende te matigen, niet
kon beslissen dat een ijzelplek op de
rijbaan van het viaduct voor die weggebruiker een abnormaal gevaar heeft uitgemaakt; het gevaar immers abnormaal
is wanneer het door een weggebruiker
die normaal rijdt, niet kan worden ontweken; dat in dit geval meer dan waarschijnlijk is dat de verweerder Bauche
niet zou zijn geslipt op de ijzelplek indien hij niet met te hoge snelheid een inhaalmaneuver had uitgevoerd zoals het
arrest vaststelt; de ijzelplek met andere
woorden enkel abnormaal was wegens
de overdreven snelheid waarmee de
tweede verweerder het viaduct is opgereden; daaruit volgt dat het arrest niet zonder miskenning van het begrip abnormaal gevaar en van de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de overheid, heeft kunnen beslissen dat eiser
een fout heeft begaan door het « abnormaal , slipgevaar van de ijzelplek niet te
ondervangen, terwijl het erop had gewezen dat de verweerder Bauche het viaduct met overdreven snelheid was opgereden (schending van de artikelen 1383,
1383 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de motieven van het
arrest tegenstrijdig zijn; het arrest, enerzijds, beslist dat de bijzondere en welbepaalde ligging van het viaduct van Beez
ijzelafzetting in de hand werkt en dat de
verweerder Bauche dat kunstwerk is opgereden zonder zijn snelheid voldoende
te matigen terwijl er net een ongeval
was gebeurd en, anderzijds, zegt dat de
ijzelplek op het viaduct voor de verweerder Bauche een abnormaal gevaar heeft
uitgemaakt, dat hij niet kon voorzien; die
tegenstrijdigheid gelijkstaat met het ontbreken van motieven; daaruit volgt dat
het arrest niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat, enerzijds, het ongeval op
30 november 1975, te 6 uur 15, is gebeurd op het viaduct van Beez, een
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kunstwerk dat « wegens zijn bijzondere en welbepaalde ligging ijzelafzetting in de hand werkt », wat een
aan de overheid welbekend natuurlijk verschijnsel is en dat, anderzijds, de verweerder Bauche de
« brug van Beez is opgereden zonder zijn snelheid voldoende te matigen, maar integendeel heeft gepoogd het voertuig van de verweerder J oris in te hal en terwijl een
ander ongeval dat net tussen twee
(andere) voertuigen was gebeurd,
hem had moeten doen opletten »;

12 april1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael
advocaat-generaal - Advocaat: mr. D~
Bruyn.

Nr. 471
1• KAMER - 13 april 1984

Overwegende dat het arrest uit 1° LASTGEVING - UITGEDRUKT IN ALGEMENE BEWOORDINGEN - KAN NIETTEMIN
die vaststellingen niet wettig heeft
RUIMERE MACHTEN VERLENEN DAN BEkunnen afleiden dat de ijzelafzetPAALD IN ART. 1988, EERSTE LID, B.W. ting, gelet op de tijd en de plaats,
VOORWAARDE.
een hindernis heeft gevormd waardoor het gewettigd vertrouwen van
elke weggebruiker die normaal op 2° LASTGEVING - OMVANG - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENde rijbaan reed, kon worden misRECHTER - GRENZEN.
leid, en dat eiser, door niet de vereiste maatregelen te nemen om dat
te ondervangen, een fout heeft be- 3° CASSATIEMIDDELEN - DIRECTE BELASTINGEN - MIDDEL DAT ONDERSCHEIDEN
gaan die met het ongeval een oorzaGRIEVEN AANVOERT - GESCHONDEN WETSkelijk verband vertoont;
BEPALINGEN MOETEN VOOR ELKE GRIEF AFDat het onderdeel gegrond is;

ZONDERLIJK WORDEN VERMELD.

1o Een lastgeving, hoewel uitgedrukt in
algemene bewoordingen, moet niettemin worden beschouwd als uitdrukkelijk in de zin van art. 1988, tweede lid,
B. W., ten aanzien van bepaalde handelingen, zelfs van beschikking, zodra er
geen twijfel bestaat over de wil van de
lastgever om die bepaalde handelingen
aan de lasthebber op te dragen (1).

Om die redenen, zonder dat er reden is het tweede en derde onderdee! van het eerste middel en het
tweede middel te onderzoeken, die
niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest 2° De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar, in feite, de omvang van een Iastin zoverre het beslist dat eiser een
geving, mits hij de bewijskracht niet
fout heeft begaan die een oorzakemiskent van de akte waarin zij wordt
lijk verband met het ongeval vervastgesteld (2). (Artt. 1319, 1320, 1322
toont, hem derhalve veroordeelt tot
en 1984 B.W.)
betaling van schadevergoeding aan
de verweerders en tot het dragen ---------------------------------van de helft van zijn eigen schade
(1) Cass., 3 mei 1955 (Bull. en Pas., 1955, I,
en uitspraak doet over de kosten; 961) en 12 dec. 1974 (A.C., 1975, 437); DE PAGE,
beveelt dat van dit arrest melding de~! V, druk 1975, nrs. 386 tot 396, inzonderzal worden gemaakt op de kant van heid nr. 392; PAuLus en BoEs in Alg. Prakt.
het gedeeltelijk vernietigde arrest; Rechtsverz., tw. Lastgeving, nrs. 97 tot 102.
(2) Cass., 3 mei 1955 (Bull. en Pas., 1955, I,
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten- 961), 23 dec. 1958 (ibid., 1959, I, 429), 24 jan.
(ibid., 1961, I, 558), 9 okt. 1962 (ibid., 1963,
rechter over; verwijst de aldus be- I,1961
178), 11 juni 1971 (A.C., 1971, 1012) en 12 dec.
perkte zaak naar het Hof van Be- 1974 (ibid., 1975, 437); PAULUS en BDES in Alg.
Prakt. Rechtsverz., tw. Lastgeving, nr. 103.
roep te Brussel.
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3" Inzake directe belastingen moet het

cassatiemiddel dat onderscheiden grieven aanvoert, voor elke grief de geschonden wetsbepalingen aanduiden
(3). (Art. 289 W.I.B.)
(VAN WASSENHOVE E.A. T. BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1100 N)

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1320, 1322, 1988, 1989
en 1998 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, vastgesteld zijnde
dat Florimond Sandele, rechtsvoorganger
van de eisers, persoonlijk een regelmatig, tijdig en gemotiveerd bezwaarschrift
had ondertekend en ingediend op
29 april 1977, hem gebonden verklaart
door een door hem niet tegengetekende
afstand van alle grieven, op 17 oktober
1978 getekend door een genaamde Arthur Boterman, aan wie hij op 28 april
1971 een onderhandse volmacht had verleend « om in zijn fiscale belangen te
verdedigen >>, dit op basis van de in zijn
besluitvorming determinerende overwegingen dat : op grond van het beginsel
van de wilsautonomie het de partijen
zelf zijn die de omvang van het mandaat
bepalen; derhalve een in algemene bewoordingen gestelde opdracht niettemin
een bijzonder en uitdrukkelijk mandaat
kan uitmaken zo het blijkt dat zulks de
wil van de partijen is geweest; het geen
twijfel laat bestaan dat de door Florimond Sandele aan Arthur Boterman gegeven opdracht " om te verdedigen >>, op
het stuk van de fiscale belangen van de
eerstgenoemde, een bijzonder en uitdrukkelijk mandaat inhoudt; het mandaat tot het verdedigen van de mandant
op het stuk van zijn fiscale belangen beslist de machtiging behelst om afstand te
doen van de in het bezwaarschrift geopperde grieven en aldus akkoord te gaan
met de gevestigde aanslag; een dergelijke afstand niet noodzakelijk het prijsgeven van wetmatige belangen inhoudt
(3) Cass., 15 me1 1974 (A.C., 1974, 1028).

en alleszins de opdracht tot " verdedigen >> niet te buiten gaat,

terwijl, eerste onderdeel, een volmacht
" om in fiscale belangen te verdedigen >>
weliswaar een bijzonder mandaat is
waar het beperkt is tot de fiscale belangen, maar tevens een mandaat is in algemene bewoordingen gesteld, zoals door
het arrest toegegeven, en derhalve in
geen geval bevoegdheid kan verlenen tot
het stellen van andere daden dan loutere
daden van beheer, het afstand doen van
de grieven van een bezwaarschrift een
daad van beschikking zijnde, zodat het
arrest enkel met miskenning van de artikelen 1988 en 1998 van het Burgerlijk
Wetboek Florimond Sandele kon gehouden verklaren door de afstand van de
grieven op basis van gezegde volmacht
getekend (schending van de artikelen 1988 en 1998 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, de term " verdedigen >> als dusdanig onmogelijk als een
precieze, klare en niet voor interpretatie
vatbare term aan te zien is om als een
uitdrukkelijk mandaat te kunnen gelden
tot het stellen van rechtshandelingen
met .beschikkend karakter, dit in tegenstellmg tot termen als " afhandelen"
"regelen van alle fiscale zaken ", "slui~
ten van akkoorden ", "vertegenwoordigen" te meer daar, enerzijds, " verdedigen >> op zichzelf zelfs niet eens het
verplicht of onafwendbaar stellen van
rechtshandelingen inhoudt en aldus buiten de rechtsfiguur van het mandaat kan
vallen, en, anderzijds, in zoverre " verdedigen >>, als ~lgemene term, als voorwerp
van lastgevmg kan. gelden, toch daar~aast steeds een uitdrukkelijk en speciflek mandaat zal vereist zijn waar het
gaat om afstand van grieven met rechtsverv~l tot gevolg, zoals dit oak geldt ten
aanz1e? van afstand van geding, rechtsvordermg of proceshandeling; zodat het
arrest, op grond alleen van de termen
" verdedigen in zijn fiscale belangen >> en
zonder vaststelling van andere vaststaande omstandigheden noch verdere redengeving, enkel door van de onderhandse
vol.macht van 28. april 1971 een interpretahe te geven d1e onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan en derhalve enkel met schending van het geloof te
hechten aan gemelde volmacht, kon stellen dat zonder twijfel Florimond Sandele
een uitdrukkelijk mandaat had gegeven
aan Arthur Boterman, met onder meer
bevoegdheid om afstand te doen van de
grieven van een bezwaarschrift, en door
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die afstand alzo gebonden was (scherrding van alle gemelde artikelen) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechters,
door de volmacht verleend « om in
zijn fiscale belangen te verdedigen »
in die zin uit te leggen dat daarin
mede was begrepen de bevoegdheid
om afstand te doen van een ingediend bezwaar, van die akte geen
uitlegging geven die met de aangehaalde bewoordingen ervan niet verenigbaar is;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Dat het onderdeel niet aangeeft
waardoor het arrest de artikelen 97
van de Grondwet en de artikelen 1988, 1989 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek zou schenden en
derhalve in zoverre niet ontvankelijk is;

2005 en 2006 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest oordeelt dat : het
louter feit dat de mandant zelf het bezwaarschrift van 29 april 1977 heeft ondertekend - hetgeen geenszins uitsluit
dat de daarin aangevoerde middelen
door de mandataris waren gekozen en
geformuleerd - niet toelaat af te leiden
dat Florimond Sandele het aan Arthur
Boterman gegeven uitdrukkelijk mandaat stilzwijgend heeft herroepen, inzonderheid wat het ingediende bezwaar aangaat, en evenmin uit enig ander element
valt af te leiden dat de op 28 april 1971
gegeven volmacht ooit werd ingetrokken
of beperkt,

terwijl, het aan Boterman gegeven
mandaat enkel een in algemene bewoordingen gesteld mandaat tot verdedigen was, waaronder het indienen van
een bezwaarschrift kan begrepen zijn in
de zin van rechtshandelingdaad van beheer, maar, vermits het indienen en ondertekenen ervan als rechtshandeling
door de lastgever ze:lf is gedaan, het
mandaat voor zover het de bevoegdheid
inhouden tot het indienen van een
W at het eerste onderdeel betreft : kon
bezwaar, op dat punt herroepen is, en de
Overwegende dat een lastgeving, bevoegdheden van de mandataris aldus
in algemene bewoordingen uitge- beperkt werden tot het bijstaan ten aandrukt, krachtens het beginsel van zien van en het positief verdedigen van
artikel 1988, eerste lid, van het Bur- de door de lastgever zelf gestelde rechtsgerlijk Wetboek, aileen daden van handeling; ten deze het bezwaarschrift
- dit bijstaan en verdedigen zelf niet a
beheer insluit, maar niettemin moet priori
rechtshandelingen vereisend en
worden beschouwd als « uitdrukke- dus ook niet specifiek een mandaat verlijk », in de zin van artikel 1988, eisend -, hetgeen evenmin uitsluit of
tweede lid, van hetzelfde wetboek, onverenigbaar is met het feit dat de draten aanzien van bepaalde handelin- _ ger van de oorsponkelijke volmacht de
gen, zelfs van beschikking, zodra er middelen van het bezwaarschrift zou gegeen twijfel bestaat over de wil van kozen en geformuleerd hebben, des te
de lastgever om die bepaalde hande- meer daar de enkele omstandigheid van
lingen aan de lasthebber op te dra- het zelf stellen der rechtshandeling door
de lastgever op zichzelf voldoende is om
gen; dat de rechter op onaantastba- de herroeping van het mandaat ten aanre wijze in feite oordeelt of een zien van het bezwaarschrift vast te stelgegeven volmacht een uitdrukke- len, nu het bezwaarschrift zelf uiteraard
lijke last ten aanzien van bepaalde een aan de administratie tegenstelbare
handelingen inhoudt, mits hij de be- akte vormt en ten aanzien van de onderwijskracht van de akte niet miskent; tekening en wilsuiting van Florimond
Sandele ondubbelzinnig en niet voor inDat het onderdeel, dat stelt dat terpretatie vatbaar is, en het arrest ook
een in algemene bewoordingen ge- geen andere elementen inroept waardoor
geven last in geen geval bevoegd- aan de herroeping zou kunnen getwijfeld
heid kan verlenen om namens de worden; zodat het arrest, enkel met mislastgever afstand te doen van een kenning van het geloof te hechten aan
ingediend bezwaar, faalt naar recht; :le volmacht van 28 april 1971 en aan het
door Florimond Sandele zelf getekend en
Over het tweede middel, afgeleid uit ingediend bezwaarschrift, alsmede door,
de schending van de artikelen 97 van de in zoverre die ondertekening en indieGrondwet, 1317 tot 1320, 1322, 1988, 2003, ning als een feit gekwalificeerd wordt,
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aan dit feit een gevolgtrekking vast te
knopen die niet wettelijk kan gerechtvaardigd worden, kon stellen dat geen
enkel feit toeliet af te leiden dat Florimond Santele het aan Arthur Boterman
gegeven uitdrukkelijk mandaat, inzonderheid wat het ingediend bezwaar aangaat, had herroepen of beperkt :

Overwegende dat het middel in
globo schending aanvoert van verschillende wetsbepalingen en vervolgens verschillende grieven aanvoert,
maar niet aangeeft welke wetsbepalingen op elk van die grieven betrekking hebben;
Dat het middel niet nauwkeurig
en derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
13 april 1984- 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Lauwers, De Sutter, heiden Gent, en
Claeys Bouuaert.

VERKRIJGER - VERVAL VAN DE \"ERKA\"EL!NGSVERGUNNING - VOORWAARDE.

4° STEDEBOUW

VERKAVELINGSVERGUNNING - AFSTAND DOOR DE VERKRIJGER
- VERVAL VAN DE VERKAVELINGSVERGUN·
NING- VOORWAARDE.

1'

en 2' Een verkavelingsvergunning
heeft dezelfde waarde als een bijzonder plan van aanleg en is gericht op
een goede plaatselijke aanleg met het
oog op het bouwen; het verknjgen van
een verkavelingsvergunning verleent
niet aileen rechten aan de verkrijger
maar brengt oak verplichtingen mee
voor hem en voor de administratieve
overheid (1). (Artt. 56, 57 en 58 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)

3' en 4' Wanneer de verkrijger van een
verkavelingsvergunning afstand doet
van uit die vergunning verkregen rechten, heeft die afstand slechts uitwerking indien hij door het bestuur van
Stedebouw
is
aangenomen.
de
(Artt. 56, 57 en 58 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
(VAN DE VELDE T. STAD EEKLO)
ARREST

(A.R. nr. F 1137 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 4 maart 1983 gewezen door de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van OostVlaanderen;

Nr. 472

Over het middel, afgeleid uit de schen"ding van artikel 97 van de Grondwet en
van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS- en van de stedebouw,
TINGEN - GEMEENTEBELASTING OP DE
doordat de beslissing het bezwaar van
NIET BEBOUWDE PERCELEN IN EEN NIET
eiser verwerpt en oordeelt dat de perceVERVALLEN VERKAVELING VERKAVE- len welke het voorwerp uitmaken van de
LINGSVERGUNNING - DRAAGWIJDTE.
aanslag artikel 71, dienstjaar 1981, gemeente Eeklo, inzake belasting op de on2° STEDEBOUW
VERKAVELINGSVER- bebouwde percelen, wei gelegen zijn in
een niet vervallen verkaveling « toestand
GUNNING - DRAAGWIJDTE.
1 januari 1981 - zodat de belasting te1'

KAMER -

13 april 1984

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTEBELASTING OP DE
NIET BEBOUWDE PERCELEN IN EEN NIET
VERVALLEN VERKAVELING VERKAVELii\iGSVERGUNNING AFSTAND DOOR DE

(1) Zie : Raad van State, arrest nr. 17470
van 29 juni 1976 ( Verz. Arresten Raad van State, 1976, biz. 689); DE SURAY, Droits de l'Urbanisme et de l'Envii·onnement, dee! II, druk
1975, nrs. 744 en 816.
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recht geheven werd », op grond dat : verzaking aan een verkavelingsvergunning
als dusdanig nergens in de Stedebouwwet is voorzien; een wijziging aan een
vergunning enkel kan geschieden overeenkomstig artikel 57, § 2, van deze wet;
de aanvraag tot verzaking op 29 december 1980 werd overgemaakt aan het
hoofdbestuur der stedebouw te Brussel,
dienst welke ter zake nog geen beslissing trof; het eventueel verval van een
verkavelingsvergunning slechts kan ingaan wanneer de stedebouwkundige overheid hiermede haar instemming betuigt,

terwijl : a) het recht om aan een verkavelingsvergunning te verzaken zodanig evident is dat de wetgever het zelfs
niet nodig geoordeeld heeft hieromtrent
enig artikel in de Stedebouwwet op te
nemen; dit standpunt trouwens wordt
bijgetreden door de Staatssecretaris voor
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, en
achteraf nog werd bevestigd; b) artikel 57, § 2, van de Stedebouwwet het verzakingsrecht als dusdanig niet afremt,
doch enkel werd ingelast om de rechten
van eventuele medekopers uit een verkaveling niet te benadelen; van dergelijke
benadeling geen sprake kan zijn aangezien eiser de enige koper van de gause
verkaveling is; artikel 57, § 2, hier dus
niet van toepassing is; c) aangezien het
verzaken aan een verkavelingsvergunning een recht is dat niet aan bijzondere
formaliteiten gebonden is, de verzaking
ingaat op de datum van kennisgeving,
zijnde in het beschouwde geval op 27 december 1979 :

enerzijds, en het in acht nemen van
de verkregen rechten bij het opstellen of wijzigen van plannen van
aanleg of bij onteigening anderzijds;
Overwegende dat de afwezigheid
van enige wettelijke regeling omtrent de eenzijdige afstand van uit
een verkavelingsvergunning verkregen rechten niet tot gevolg heeft dat
aan de verkrijger het recht moet
worden ontzegd om zodanige afstand te doen, zij het dat daarbij
niet de rechten van derden en de
taak van het bestuur mogen worden
miskend; dat een goede ruimtelijke
ordening ter plaatse niet mogelijk is
indien de afstand niet uitdrukkelijk
en ondubbelzinnig geschiedt en door
het bestuur van de Stedebouw niet
is aangenomen;
Overwegende dat de bestendige
deputatie ten deze oordeelt : dat,
voor zover de afstand van een verkavelingsvergunning toch als reden
van verval zou kunnen gelden, dit
verval maar kan ingaan wanneer de
stedebouwkundige overheid haar akkoord hiermede betuigt; dat ter zake
door de bevoegde stedebouwkundige
overheid nog geen beslissing werd
genomen;
Dat de bestendige deputatie de beslissing aldus wettelijk verantwoordt;
Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen deze consideransen,
faalt naar recht;
Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen de considerans dat met
een afstand formeel geen rekening
kan worden gehouden, gericht is tegen een ten overvloede gegeven beschouwing en mitsdien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken niet blijkt dat een middel dat
de openbare orde raakt, ambtshalve
moet worden opgeworpen;

Overwegende dat het middel geen
grief aanvoert die verband houdt
met artikel 97 van de Grondwet;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
een verkavelingsvergunning dezelfde verordenende waarde heeft als
een bijzonder plan van aanleg en
gericht is op een goede plaatselijke
aanleg met het oog op het bouwen;
dat het verkrijgen van een verkavelingsvergunning niet aileen rechten
verleent aan de verkrijger, maar
ook verplichtingen meebrengt niet
aileen voor hem, maar ook voor de
overheid, onder meer het in acht nemen van de voorschriften van de
Om die redenen, verwerpt de
rergunmng bij het afgeven van voorziening; veroordeelt eiser in de
bouwvergunningen en het bouwen kosten.
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13 april1984- 1' kamer - Voorzitter:
Over het tweede middel, afgeleid uit
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter de schending van de artikelen 1134, 1165,
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk- 1797 en 1994 van het Burgerlijk Wetluidende conclusie van de h. Tillekaerts, hoek,
advocaat-generaal.
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat Du Pont de Nemours en C'
(Delaware, U.S.A.) als oorspronkelijke
koper zich tegenover Degussa Duitsland
verbonden achtte tot het leveren van de
containers en dat eiseres als uitvoeringsNr. 473
agente van Du Pont de Nemours en C'
(Delaware, U.S.A.) is opgetreden en niet
als derde kan worden beschouwd, eise1' KAMER - 13 april 1984
res aansprakelijk stelt voor de contractuele fout die erin bestaan heeft een ongeschikte container ter beschikking te
OVEREENKOMST - CONTRACTANT DIE stellen van Degussa Antwerpen als uitZICH VOOR DE U!TVOERING VAN Z!JN VER- voeringsagent van Degussa Duitsland,
BINTENIS HEEFT LATEN VERVANGEN DOOR
terwijl hij die als uitvoeringsagent van
EEN UITVOERINGSAGENT - FOUT VAN DE een contractant optreedt, niet persoonUITVOERINGSAGENT - VEROORDELING VAN lijk aansprakelijk kan worden gesteld
DE U!TVOERINGSAGENT, OP GROND VAN CON- voor een contractuele tekortkoming, daar
TRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, TOT SCHA- enkel de contractant zelf, waarvan hij de
DELOOSSTELLING JEGENS DE ARBEIDSONGE- uitvoeringsagent is, daarvoor aansprakeDE U!TVOEVALLENVERZEKERAAR VAN
lijk is :
RINGSAGENT VAN DE MEDECONTRACTANT
VAN Z!JN OPDRACHTGEVER - ONWETTIGE
VEROORDELING.

Wanneer een contractant zich voor de
uitvoering van zijn verbintenis heeft
laten vervangen door een uitvoeringsagent en de uitvoeringsagent tijdens
de uitvoering een fout heeft begaan,
kan die uitvoeringsagent op grand van
contractuele aansprakeli]kheid niet
worden veroordeeld tot schadeloosstelling jegens de arbeidsongevallenverzekeraar van de uitvoeringsagent van de
medecontractant van zijn opdrachtgever (1).
(DU PONT DE NEMOURS N.V. T. GROEP JOSI CENTRALE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 1909
N.V., IN AANWEZIGHEID VAN PSAL N.V., TRANSPORT TH. WOUTERS N.V. EN MARETRAIL
P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4146)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1983 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

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

(1) Zie Cass., 7 dec. 1973 (A.C., 1974, 395) en
de cone!. van de heer eerste adv.-gen. Mahaux,
toen adv.-gen., en 15 sept. 1977 (ibid., 1978, 62).

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1o tussen Du Pont de Nemours en Co (Delaware, U.S.A.) en
C.M.C. een overeenkomst bestond
krachtens welke C.M.C. te Antwerpen containers ter beschikking zou
stellen met het oog op vervoer te
land en/of ter zee; 2° Degussa (Duitsland) zich bij overeenkomst van
12 juli 1978 verbond om aan Du
Pont de Nemours en Co (Delaware,
U.S.A.) waterstofperoxyde te leveren
in containers en te zorgen voor de
containers; 3° N.V. Psal, als « uitvoeringsagent » van C.M.C., een bepaalde container ter beschikking stelde
van Degussa (Antwerpen), « uitvoeringsagent » van Degussa (Duitsland); (4) bij het laden van die container zes arbeiders van Degussa
(Antwerpen) ongesteld werden en
verweerster, Groep Josi, als arbeidsongevallenverzekeraar daarvoor vergoedingen uitkeerde; 5° verweerster,
Groep Josi, als gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar,
voor
haar vordering tot terugbetaling tegen eiseres, N.V. Du Pont de Nemours, aanvoert dat deze laatste
contractueel aansprakelijk is;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat Du Pont de Nemours en Co

-
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(Delaware, U.S.A.) zich, ondanks de
bewoordingen van het contract van
12 juli 1978, verbonden achtte tot
het leveren van de container;
Overwegende dat het arrest beslist « dat moet aangenomen worden
dat (eiseres, N.V. Du Pont de Nemours) als uitvoeringsagente van
Du Pont de Nemours (Delaware,
U.S.A.) zich verbonden had tot het
ter beschikking stellen van de geschikte containers om door Degussa
Antwerpen als uitvoeringsagente
van Degussa Duitsland geladen te
worden , en « dat (eiseres, N.V. Du
Pont de Nemours), als uitvoeringsagente, een fout heeft begaan waarvoor zij contractueel aansprakelijk
moet worden gesteld, daar zij niet
als een derde kan beschouwd worden»;
Overwegende dat uit het voorgaande blijkt dat de rechters oordelen dat Du Pont de Nemours en co
(Delaware, U.S.A.} op zich genomen
had zelf de nodige containers ter beschikking te stellen voor de koopwaar die zij kocht, en dat eiseres,
N.V. Du Pont de Nemours, als « uitvoeringsagent » van Du Pont de Nemours en Co (Delaware, U.S.A.), op
zich genomen had de nodige containers te bezorgen;
Dat het arrest, dat aldus vaststelt
dat eiseres, N.V. Du Pont de Nemours, niet ingevolge een door haarzelf met Degussa (Antwerpen) gesloten overeenkomst, maar, als « uit-.
voeringsagent », ter uitvoering van
een door DuPont de Nemours en Co
(Delaware, U.S.A.} gesloten overeenkomst de container ter beschikking
heeft gesteld, de beslissing dat eiseres ten aanzien van Degussa (Antwerpen) contractueel aansprakelijk
is, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

desbetreffende 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; verklaart het arrest bindend
ten aanzien van de tot bindendverklaring opgeroepen partijen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
13 april 1984 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
van Heeke en Biitzler.

Nr. 474
1•
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RECHTSBEGINSELEN
-

RECHTSMISBRUIK -

(ALGEMENE)
BEGRIP.

De rechter die oordeelt, aan de hand van
de feitelijke gegevens van de zaak, dat
de eisende partij het nadeel dat zij ondergaat doordat zij een onrechtmatig
verkregen voordeel moet prijsgeven,
aileen aan haar eigen kwade trouw te
wijten heeft, zonder dat hierbij de tegenpartij enige schuld treft, en beslist
dat aileen eiseres de kwalijke gevolgen
van haar kwade trouw moet dragen en
dat de tegenpartij, door haar recht op
te eisen, geen enkele onrechtmatige
daad pleegt, miskent niet het wettelijk
begrip « rechtsmisbruik » en schendt
evenmin de artt. 1382 en 1383 B. W.
(VEREECKE T. VANDENBROECK, DESMET)
ARREST

(A.R. nr. 4149)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het geschil tussen
eiseres en verweerster en over de

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1983 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

-
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, van het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk een recht niet
mag worden misbruikt en van het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk,
in burgerlijke zaken, de rechter geen
aan de openbare orde vreemde betwisting kan opwerpen waarvan de conclusies van de partijen het bestaan uitsluiten,
doordat het arrest de vordering van de
verweerders toelaatbaar en grotendeels
gegrond verklaart, derhalve eiser wegens
miskenning van een conventionele erfdienstbaarheid veroordeelt tot de in het
beroepen vonnis opgelegde maatregelen,
na het door eiser ingeroepen verweer
van « rechtsmisbruik » te hebben verworpen op grond van de overweging dat
« (verweerders) geen rechtsmisbruik plegen, daar (eiser) de erfdienstbaarheid
doelbewust en met kennis van zaken
miskent »,
terwifl, eerste onderdeel, eiser in een
regelmatig voor het hof van beroep neergelegde conclusie (bladzijde 4, nummer 5) had doen gelden dat de vordering
van de verweerders tot stopzetting en
verwijdering van eisers bedrijf neerkwam op rechtsmisbruik « omdat het
eventuele voordeel dat ze ermee kunnen
bekomen, op verre na niet opweegt tegen
de belangrijke nadelen die concluant zou
moeten ondergaan : het ontruimen en
verwijderen van zijn bedrijf, met alle
kosten van dien >>; eiser in zijn conclusie
onderstreepte dat zelfs een vordering tot
schadevergoeding ongegrond zou zijn bij
gebrek aan schade « vermits het eigendom van (de verweerders) naast dit van
(eiser) slechts hun tweede verblijfplaats
is, dit wil zeggen dat ze er hoogstens in
het weekend verblijven, dus wanneer het
bedrijfje van (eiser) niet in werking is »;
zodat het arrest, dat het verweer van
rechtsmisbruik verwerpt zonder met een
woord te reppen over de ingeroepen
wanverhouding of onevenredigheid tussen het - volgens eiser - bij de verweerders niet bestaand voordeel van de
gevorderde maatregel bij gebrek aan eni-

ge schade ten gevolge van de bestaande
toestand en het voor eiser bijzonder grote nadeel dat hij door de gevorderde
maatregel van stopzetting en verwijdering van zijn bedrijf zou ondergaan, dit
in conclusie regelmatig ingeroepen middel niet beantwoordt, derhalve niet regelmatig gemotiveerd is en schending inhoudt van artikel 97 van de Grondwet;

tweede onderdeel, het enkele feit dat
de persoon tegenover wie een « recht >>
wordt uitgeoefend « doelbewust >> en
« met kennis van zaken >> een onregelmatigheid heeft begaan, niet uitsluit dat bedoelde uitoefening van een recht tegenover deze persoon geschiedt met het
enkele inzicht hem te schaden, althans
op een wijze die kennelijk de grenzen te
buiten gaat van de normale uitoefening
van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon, met andere woorden
rechtsmisbruik en een fout in de zin van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, uitmaakt; hoewel voor
de beoordeling van het al dan niet bestaan van rechtsmisbruik rekening mag
en moet worden gehouden met de houding van de persoon tegen wie het recht
wordt uitgeoefend, er eveneens rekening
gehouden moet worden met de gevolgen
van de uitoefening van dit recht, met andere woorden moet worden onderzocht
of er geen onevenredigheid of wanverhouding bestaat tussen het door diegene
die het recht uitoefent, nagestreefde en
bereikte « voordeel » en het door de andere - tegenover wie het recht wordt
uitgeoefend - geleden « nadeel »; zodat
het arrest, in zoverre het heeft willen
oordelen dat, zodra vaststaat dat een
persoon « doelbewust » en met « kennis
van zaken >> heeft gehandeld, met andere
woorden zich bewust was van de onregelmatigheid van zijn handelwijze, tegenover hem - ongeacht de aard en de
gevolgen van de gevorderde maatregelen
- geen rechtsmisbruik meer kan worden gepleegd, zelfs niet bij kennelijke
onevenredigheid tussen het « nut » van
de uitoefening van het recht voor de
houder ervan en het nadeel van deze
rechtsuitoefening of van de wijze waarop
het recht uitgeoefend wordt, voor de andere betrokken persoon, miskenning inhoudt van het wettelijk begrip « rechtsmisbruik », van het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk men zijn rechten niet mag misbruiken alsook van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek die de wettelijke grondslag vormen voor de onrechtmatigheid van het
rechtsmisbruik;
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derde onderdeel, volgens een algemeen
rechtsbeginsel, bekrachtigd in artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek, de rechter in burgerlijke zaken
geen aan de openbare orde vreemde betwisting kan opwerpen die door de conclusies van partijen is uitgesloten; eiser
in zijn conclusie voor het hof van beroep
noch uitdrukkeijk noch impliciet in de
minste mate te kennen gaf dat hij de litigieuze erfdienstbaarheid « doelbewust ''
en « met kennis van zaken >> miskende;
hij integendeel in zijn conclusie met
klem en op omstandige wijze deed gelden dat de clausule houdende de beweerde erfdienstbaarheid niet toepasselijk
was op zijn bedrijf, aldus impliciet doch
zeker te kennen gevend dat hij a fortiori
niet « doelbewust >> en « met kennis van
zaken '' de erfdienstbaarheid miskende;
verweerders in hun conclusie evenmin
op enigerlei wijze inriepen dat eiser
« doelbewust '' en << met kennis van zaken '' de erfdienstbaarheid had << miskend >>; zij in hun conclusie in hoger beroep met betrekking tot het door eiser
ingeroepen rechtsmisbruik onderstreepten dat zij niet het slachtoffer konden
worden van het feit dat eiser << wellicht
blindelings ''• dit is juist niet << met kennis van zaken >>, zijn perceel had gekocht; zodat, nu geen van de twee partijen bij conclusie inriepen dat eiser
<< doelbewust >> en << met kennis van zaken '' de litigieuze erfdienstbaarheid miskende, het hof van beroep niet, zonder
miskenning van het in dit derde onderdee! ingeroepen algemeen rechtsbeginsel
en van artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, kon oordelen dat de miskenning van de erfdienstbaarheid door
eiser << doelbewust >> en << met kennis van
zaken >> geschiedde (schending van bedoeld algemeen rechtsbeginsel en van
artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het beroepen
vonnis bij de uiteenzetting van de
feiten, waarnaar het arrest verwijst,
vermeldt dat eiser, niettegenstaande
de verbodsclausule in de verkavelingsakte, een vergunning aanvroeg
voor het in werking stellen van een
werkplaats voor timmer- en schrijn-"lerk en dat de vergunning eerst
door het schepencollege werd geweigerd, maar vervolgens door de bestendige deputatie werd verleend;

Dat eiser in zijn coriclusie vermeldde dat hij bij de aankoop van
het perceel verklaarde kennis te
hebben van alle bepalingen in het
verkavelingsbestek en in de verkavelingsvergunning;
Dat de verweerders in hun conclusies aanvoerden dat zij samen met
alle buren tegen eisers vergunningsaanvraag hadden gereageerd door
middel van bezwaarschriften waarin
verwezen werd naar de verbodsclausule in de verkaverlingsakte, en dat
de technische inspectie ongunstig
adviseerde op basis van de verbodsclausule in de verkavelingsakte;
Dat in de conclusies van de partijen nergens gezegd wordt dat eiser
niet << doelbewust en met kennis van
zaken » handelde;
Overwegende dat het arrest, ten
aanzien van die gegevens, bij zijn
feitelijke beoordeling van de zaak
heeft kunnen beslissen dat eiser
<< doelbewust en met kennis van zaken de erfdienstbaarheid miskent »,
zonder daarbij een betwisting op te
werpen die door de conclusies van
partijen was uitgesloten;
Dat het arrest eisers handelwijze
niet beoordeelt naar het tijdstip
waarop hij voornemens was te kopen, maar naar de periode tussen de
gesloten koop en de vestiging van
zijn bedrijf; dat betreffende die periode geen betwisting wordt uitgesloten door de passus van de conclusie van de verweerders waarin gezegd wordt dat eiser « wellicht
blindelings heeft gekocht »;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat de verweerders
geen rechtsmisbruik plegen, daar eiser de erfdienstbaarheid doelbewust
en met kennis van zaken miskent,
oordeelt dat eiser het nadeel dat hij
ondergaat doordat hij een onrechtmatig verkregen voordeel moet
prijsgeven, aileen maar aan zijn eigen kwade trouw te wijten heeft,
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zonder dat de verweerders hierbij 2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASenige schuld treft;
TINGEN - GEMEENTEBELASTING OP NIET
BEBODWDE PERCELEN IN EEN NIET VERVALOverwegende dat het arrest, dat
LEN VERKAVELING - NIET BEBODWD PERaldus, aan de hand van de feitelijke
CEEL - BEGRIP.
gegevens van de zaak, tot de beslissing komt dat alleen eiser de kwalijke gevolgen van zijn kwade trouw 3° STEDEBOUW - GEMEENTEBELASTING
OP NIET BEBODWDE PERCELEN IN EEN NIET
moet dragen en dat de verweerders,
VERVALLEN VERKAVELING- NIET BEBODWD
door hun recht op te eisen, geen enPERCEEL - BEGRIP.
kele onrechtmatige daad plegen,
noch het begrip « rechtsmisbruik » 1o Inzake directe belastingen en directe
miskent, noch de artikelen 1382 en
gemeentebelastingen moet het aan1383 van het Burgerlijk Wetboek
slagbiljet aile nuttige gegevens vermelschendt;
den ten einde het bestaan van een zekere en opeisbare schuld kenbaar te
Dat het onderdeel niet kan wormaken, zodat de belastingschuldige
den aangenomen;
desnoods een bezwaarschrift kan inWat het eerste onderdeel betreft :
dienen (1}; een onjuiste vermelding
van het adres van de belastingschuldiOverwegende dat het arrest, wege kan als dusdanig de geldigheid van
gens zijn beslissing over de ontstende aanslag zelf niet beYnvloeden.
tenis van rechtsmisbruik bij de verweerders, niet meer behoefde in te 2° en 3° Iedere eenheid grand van een
gaan op het niet meer ter zake dieverkaveling, die kavel, perceel of hoe
nende verweer van eiser met bedan oak wordt genoemd, is een perceel
trekking tot de beweerde wanverbouwgrond, in de zin van de belastingverordening genom en o.g. v. art. 70bis
houding;
Wet Ruimtelijke Ordening en StedeDat het onderdeel niet kan worbouw, oak al wordt het perceel bij een
den aangenomen;
hoofdperceel gevoegd, dat bestemd is
om te worden bewoond, en vormen
beide percelen een harmonisch geheel
(2).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 april1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - GelijkJuidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Biitzler.

(MEIRELEIRE)
ARREST

(A.R. nr. F 1105 N}

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 december 1982
gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van OostVlaanderen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 102, 103 van het Burgerlijk
Wetboek, 208, 209, 266 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, 176, 180
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(1) Cass., 27 feb. 1981, A.R. nr. F 852 N
(A.C., 1980-81, nr. 384). Zie Cass., 16 okt. 1981,
A.R. nr. F 888 F (ibid., 1981-82, nr. 124).

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS- . (2) Zie Cass., 1 feb. 1980 (A.C., 1979-80,
TINGEN - D!RECTE GEMEENTEBELAS- nr. 334) en 11 dec. 1981, A.R. nr. F 932 F
TING _ AANSLAGB!LJET _ VORM.
(ibid., 1981-82, nr. 244).
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van het koninklijk besluit tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 138 van de Gemeentewet, 9, 10,
11, 15 van de goedgekeurde belastingverordening van de stad Gent van 17 de-·
cember 1979 houdende invoering van een
directe gemeentebelasting op de niet bebouwde percelen in een niet vervallen
verkaveling, en 11 van het koninklijk besluit nr. 4 van 22 augustus 1934,
doordat de bestreden beslissing, na te
hebben aanvaard dat het aanslagbiljet
toegezonden werd aan het adres van de
gewezen echtgenoot van de belastingplichtige, oordeelt dat een aanslagbiljet
geldig is wanneer het alle vermeldingen
bevat die nodig zijn om op het bestaan
van een vaststaande opeisbare belastingschuld te wijzen en om de belastingplichtige in staat te stellen een bezwaar in te
dienen, dat de vermelding van een foutief adres niet als substantieel kan worden aangemerkt, nu vaststaat dat het
aanslagbiljet toch bij eiseres is toegekomen, en dat tevens uit het aanslagbiljet
blijkt dat eiseres als belastingplichtige is
aangemerkt, zodat deze aanduiding regelmatig en correct is,
terwijl, zoals door eiseres in haar memarie voor de bestendige deputatie uit- '
eengezet, de aanslag, niettegenstaande
de belasting de eigendom bezwaart,
uiteraard een belastingplichtige treft (natuurlijke of rechtspersoon) en derhalve
gericht moet worden aan zijn wettelijk
en/of fiscaal domicilie; een wettelijk domicHie juist als zin heeft in een plaats te
voorzien waar een persoon op wettige en
contradictoire wijze kan en moet worden
aangesproken; de belastingplichtige wel
de gevolgen zou moeten dragen van een
foute adressering die aan hem zelf te
wijten zou zijn, zoals bijvoorbeeld het
niet kenbaar maken van een adreswijziging of het nalaten een wijziging te laten
registreren; echter ten deze het vermelde
adres nooit het adres, laat staan het wettelijk domicilie, van eiseres is geweest;
dit adres, nodig ter identificatie van de
belastingplichtige en ter beoordeling van
de regelmatigheid van de vestiging van
de aanslag en de toezending van het
aanslagbiljet wel substantieel is, aangezien het feit dat het biljet uiteindelijk bij
eiseres is toegekomen, slechts aan
vreemde omstandigheden te wijten is,
zonder rechtzetting of tussenkomst vanwege de stad Gent,
en terwijl, zelfs al zou de vermelding
van het adres geen substanW!le voorwaarde zijn voor de vestiging van de
aanslag en de inkohiering, dan toch de

regelmatigheid van de toezending van
het aanslagbiljet uitdrukkelijk beoordeeld dient te worden, daar vestiging
van de aanslag en de toezending ervan
twee onderscheiden zaken zijn, waarbij
de toezending van het aanslagbiljet een
voor de taxerende overheid wettelijke
verplichting en actieve en correcte daad
vormt, des te meer daar aan deze toezending rechtsgevolgen voor de belastingplichtige worden vastgeknoopt onder andere in verband met het indienen van
bezwaar, betaling, interestberekening, en
waarbij de omstandigheid dat het aanslagbiljet uiteindelijk toch, doch zonder
corrigerende tussenkomst van de taxerende overheid zelf, bij de belastingplichtige toegekomen zou zijn, zonder enige
invloed blijft, aangezien alle rechtsgevolgen verbonden zijn aan de toezending
zelf en niet aan de werkelijke ontvangst;
zodat de bestreden beslissing, niet zonder zichzelf tegen te spreken en minstens met een dubbelzinnige motivering
gelijkstaande met gebrek aan motivering, enerzijds, als vaststaand aanneemt
dat de toezending foutief was wegens totaal verkeerde en niet verschoonbare
adressering, en anderzijds nalaat deze
onregelmatigheid, rechtsgevolgen dragende voor de belastingplichtige, te
sanctioneren als zijnde niet substantieel
om de enkele reden dat het aanslagbiljet
uiteindelijk toch de belastingplichtige
zou hebben bereikt zonder vermelding
van de omstandigheden waarin dit geschied zou zijn, en zodat de bestreden
beslissing tevens totaal ten onrechte de
vermelding van een fout adres op het
aanslagbiljet zelf als niet substantieel
stelt hoewel bet aanslagbiljet, als uittreksel uit een uitvoerbaar kohier, juist
de titel vormt om een belastingplichtige
geldig te kunnen aanspreken en die belastingpichtige maar geldig aangesproken kan worden op zijn woonplaats als
wettelijk voorzien (schending van aile
vermelde artikelen) :

Overwegende dat de bestendige
deputatie, waarbij een regelmatig
ingediend bezwaar tegen een aanslag in een directe gemeentebelasting aanhangig is, oordeelt over de
geldigheid van de aanslag;
Overwegende dat het ·aanslagbiljet
aile nuttige gegevens moet vermelden ten einde het bestaan van een
vaststaande zekere schuld kenbaar
te maken, zodat de belastingplichti-

- 1089 ge desnoods een bezwaarschrift kan voegd bij artikel 26 van de wet van
22 december 1970, 155, 159, 1', 351 en 361,
indienen;
1', van het Wetboek van de InkomstenbeOverwegende dat de bestreden be- lastingen,
slissing vaststelt dat ten deze het
doordat de bestreden beslissing ooraanslagbiljet, waarop eiseres als be- deelt
dat de kadastrale indeling niet delastingplichtige wordt vermeld, ver- terminerend is voor de toepassing van
keerdelijk aan het adres van haar het onderhavige belastingreglement, dat
gewezen echtgenoot was gezonden, de belastingverordening op geen enkel
maar op 14 mei 1981 bij haar aan- punt verwijst naar de kadastrale indeling doch wel handelt over « percelen »
kwam;
een verkavelingsvergunning), dat
Overwegende dat het kohier de (van
overigens moet worden opgemerkt dat
identiteit van de belastingplichtige de kadastrale indeling andere doelstellinmoet vermelden; dat voor de geldig- gen beoogt en dat de registratie ervan
heid van de aanslag de vermelding volgens andere criteria en normen gevan het juiste adres van de belas- beurt, dat het feit dat op het aanslagbiltingplichtige niet vereist is; dat de jet de kadastrale omschrijving van het
vermelding van het adres van de be- belast lot vermeld is, ten deze zonder inlastingplichtige op het aanslagbiljet vloed is, dat, waar verzoeker zinspeelt op
dubbele aanslag, dient te worden opde geldigheid van de aanslag zelf een
gemerkt dat de belasting op de onbeniet kan be'invloeden; dat een en an- bouwde percelen en de onroerende voorder slechts van belang kan zijn, heffing (provinciale en gemeentelijke
enerzijds wat de mogelijkheid van opcentiemen inbegrepen) een verschilhet indienen van een bezwaarschrift lende grondslag hebben, dat er derhalve
betreft, inzonderheid met betrek- geen sprake kan zijn van een dubbele
king tot de tijdigheid daarvan, wat aanslag en de ene belasting de andere
door de bestendige deputatie dient wettelijk niet uitsluit, dat dit trouwens
uitdrukkelijk blijkt uit de bewoordingen
te worden beoordeeld, anderzijds van
artikel 70bis, § 1,
wat de geldigheid van de invordeterwijl, - in de termen van artiring van de belasting betreft, wa t
niet ter beoordeling van de bestendi- kel 70bis, § 1, eerste en tweede alinea,
namelijk « de gemeenten kunnen, buiten
ge deputatie staat;
de opcentiemen op de onroerende voorOverwegende dat uit het voor- heffing, een jaarlijkse belasting heffen
gaande volgt dat, nu in de bestreden op de niet bebouwde percelen, begrepen
beslissing het bezwaar van eiseres in een niet vervallen verkaveling », het
wordt ontvangen en nu overigens begrip « niet bebouwde percelen >> dient
niet opgeworpen werd dat de ver- te worden verstaan als niet bebouwd kameldingen van het aanslagbiljet niet' dastraal perceel, aangezien vooreerst de
voldeden aan de vereisten gesteld term « perceel >> een typisch kadastraal
begrip is, terwijl voor de verkavelingen
om eiseres in staat te stellen een eerder
van « loten >> en « kavels >> gesprobezwaar in te dienen, de bestreden ken wordt, en aangezien deze interpretabeslissing wettig, zonder tegenstrij- tie des te meer opgaat nu juist ervoor
digheid of dubbelzinnigheid in de een verwijzing gemaakt wordt naar de
motivering, het verweer van eiseres, onroerende voorheffing, berekend op een
gebaseerd op een verkeerde toezen- kadastraal inkomen bepaald per kadasding van het aanslagbiljet, verwerpt traal perceel, en het tevens niets onlogisch kan inhouden dat niet bebouwde
op grond « dat het aanslagbiljet op kadastrale
percelen « begrepen zijn >> in
het juiste adres van (eiseres) is toe- een niet vervallen verkaveling -, juist
gekomen »;
door de jaarlijkse directe gemeentebelasDat het middel niet kan worden ting toe te laten « buiten de opcentiemen
op de onroerende voorheffing •, deze cuaangenomen;

mulatieve taxatie op een zelfde goed
maar verantwoord kan worden wanneer
Over het derde middel, afgeleid uit de dat goed ten opzichte van beide taxatieschending van de artikelen 70bis, § 1, vormen ook dezelfde aard bezit; het noreerste en tweede alinea, van de wet van maal is dat een onbebouwd perceel, ka29 maart 1962 op de stedebouw, als inge- ,dastraal kleiner van inkomen, dus met
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hoe dan ook genoemd;
Overwegende dat uit de beslissing
blijkt dat de belaste grond een kavel
is in een niet vervallen verkaveling
en dat die kavel niet is bebouwd;
Dat dergelijke kavels of percelen
afzonderlijke eenheden blijven ten
aanzien van de gemeentebelasting
op de niet bebouwde percelen begrepen in een niet vervallen verkaveling, ook indien de bedoelde grond
in feite werd gevoegd bij, en als een
geheel werd aangelegd met een
hoofdperceel dat het wonen als
hoofdbestemming heeft;
Overwegende dat artikel 70bis,
§ 1, van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw onder meer beoogt van de kavels uit
een vergunde verkaveling een belasting te laten heffen ten einde de
verkoop ervan en het bouwen van
woningen te bevorderen; dat in de
genoemde wetsbepaling met « percelen » dan ook wordt bedoeld de kavels uit vergunde verkavelingen en
niet kadastrale percelen als zodanig;
Overwegende dat het belastingre- dat het onderwerpelijke stuk grond
glement van de stad Gent van 17 de- een « niet bebouwd perceel is begrecember 1979 houdende directe ge- pen in een niet vervallen verkavemeentebelastingen op de niet be- ling » zoals bedoeld in voormeld arbouwde percelen in een niet verval- tikel;
len verkaveling bepaalt : artikel 1 Dat het middel faalt naar recht;
Er wordt ( ...) een jaarlijkse rechtstreekse belasting geheven op de
Over het tweede middel, afgeleid uit
niet bebouwde percelen, begrepen in de schending van de artikelen 56, 57, § 2,
een niet vervallen verkaveling; arti- ?Obis, § 1, van de wet van 29 maart 1962
kel 2 - Het bedrag wordt vastge- op de stedebouw, als gewijzigd bij de
steld op ( ... ), evenwel met een mini- wet van 22 december 1970, 1, 2, 3 van de
male aanslag van 2.500 frank per belastingverordening van de stad Gent
17 december 1979 houdende invoebouwperceel, als zodanig vermeld in van
ring van een directe gemeentebelasting
de verkavelingsvergunning; artikel 8 op de niet gebouwde percelen in een
- De eigenaar van een niet be- niet-vervallen verkaveling, 6, 110 en 112
bouwd bouwperceel is verplicht bij van de Grondwet,
het gemeentebestuur aangifte te
doordat de bestreden beslissing stelt,
doen van zijn eigendom (... );
zonder tegen te spreken dat het belaste
Dat uit het samenlezen van die perceel een geheel vormt met een gebepalingen blijkt dat, voor de toe- bouwd perceel, dat het aanleggen van
perceel als tuin in se niet strijdig is
passing van dat belastingreglement, een
met de verkavelingsvoorschriften noch
met een belastbaar « perceel » wordt met de bepalingen van de stedebouwwetbedoeld een « bouwperceel » zoals geving, dat de feitelijk samengevoegde
het voorkomt in de verkavelingsver- percelen evenwel, binnen de grenzen van
gunning, zijnde een eenheid grond een niet vervallen verkavelingsvergunlagere opbrengst van onroerende voorheffing en erop berekende gemeentelijke
opcentiemen, een cumulatieve belasting
laat ondergaan, juist om de bebouwing
te bespoedigen, waardoor wei de directe
gemeentebelasting als bepaald bij belastingverordening zal wegvallen, maar
waardoor terzelfder tijd de opbrengst via
de opcentiemen op de onroerende voorheffing sterk zal toenemen, gelet op een
herberekend kadastraal inkomen; het
echter aberrant zou zijn op een perceel
dat kadastraal als bebouwd aangemerkt
wordt, en dus reeds de hogere taxatie
qua onroerende voorheffing en opcentiemen ondergaat, nogmaals cumulatief te
gaan belasten, maar ditmaal als onbebouwd perceel; zodat de bestreden beslissing, enkel door een foutieve interpretatie van het begrip « niet tebouwd
perceel "• ten onrechte aanneemt dat een
zelfde perceel een cumulatieve taxatie
ondergaat, door het nu eens als kadastraal bebouwd perceel te gaan beschouwen en dan weer als onbebouwd perceel
in een niet vervallen verkaveling, hoewel
artikel 70bis, § 1, enkel de cumulatieve
taxatie toestaat op een perceel dat zowel
kadastraal als in het kader van de besproken belastingverordening als niet bebouwd moet aangezien worden (scherrding van aile vermelde artikelen) :
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ning, elk hun eigen statuut van afzonderlijke kavel bewaren zolang door de bevoegde overheid geen toelating wordt
gegeven tot samenvoeging, en dat het
opnieuw samenbrengen van percelen een
wijziging veronderstelt van de oorspronkelijke verkavelingsvergunning welke
overeenkomstig artikel 57, § 2, van de
Stedebouwwet dient te gebeuren,
terwijl, 1' het be grip van niet gebouwd
perceel in de zin van artikel 57 van de
belastingverordening van de stad Gent
en van artikel 70bis, § 1, tweede lid, van
de wet van 29 maart 1962 niet moet worden ge"interpreteerd als noodzakelijk ieder niet gebouwd perceel beogend, zeker
niet wanneer dit perceel een harmonieus
en ge"integrerend geheel vormt met een
hoofdperceel voor bewoning bestemd op
een wijze dat bij splitsing van de percelen de bewoningsvoorwaarden van het
gebouw en woning fundamenteel en radicaal zouden worden gewijzigd, hetgeen
des te meer waar is wanneer vaststaat
dat eiseres de beide percelen als vermengd heeft aangekocht in de zin van
villa met omliggende lusttuin en er dus
ook de bijzondere waarde van heeft betaald, ook voor de afhangen waaronder
een garage op het thans belaste perceel,
en dit op een ogenblik, namelijk in 1969,
dat de wet van 22 december 1970 nog
niet van kracht was, dus ook de artikelen 57, § 2, 56 en 70bis, § 1, tweede lid,
van de wet op de stedebouw niet, en dus
ook zonder dat in de akte reeds enige
melding werd gemaakt nopens een speciaal verkavelingsstatuut waartoe trouwens nog geen wettelijke verplichting
bestond; 2' bij het opstellen van artikel
70bis van de wet op de stedebouw, de
wetgever zich inzonderheid tot doel heeft
gesteld te beletten dat percelen in niet
vervallen verkavelingen zouden worden
opgekocht met !outer speculatieve doeleinden, zodat ze een aantal jaren ongebruikt blijven liggen, en dus de bedoeling van de wetgever en ipso facto van
de gemeenteraad erin bestaat het aanbod van bouwgronden te stimuleren in
het kader van een stedebouwkundigesthetisch verantwoorde ordening, waardoor alvast de toepassing van deze wettelijke en reglementaire bepalingen uitgesloten wordt ten aanzien van reeds
v66r het in werking treden ervan bestaande harmonische gehelen, die ook
kadastraal als dusdanig als een bebouwd
perceel zijn vastgelegd; de feitenrechter,
ten deze de bestendige deputatie, verplicht is deze feitensituatie te beoordelen; 3' aan de belastingplichtige de ver-

plichting opleggen de feitelijke eenheid
te laten consacreren door een aanvraag
tot wijziging van het oorspronkelijk verkavelingsplan, in de zin van artikel 57,
§ 2, van de wet op de stedebouw, erop
zou neerkomen de belastbaarheid afhankelijk te stellen van het oordeel en de
houding van derden, namelijk van de
omwonende eigenaars van loten der oorspronkelijke verkaveling, dan nog in zoverre aan conventionele rechten geen afbreuk wordt gedaan, waarbij dan nog
een kleine minderheid dezer derden-eigenaars iedere wijziging kunnen verhinderen zonder mogelijkheid van verhaal
door de aanvrager, en dezelfde verwijzing naar voormeld artikel 57, § 2, van
de wet op de stedebouw tevens een ongerijmdheid zou inhouden, in die zin dat
een aanvraag tot wijziging uitsluitend
voorbehouden is aan een eigenaar van
'een lot, met uitsluiting van iedere houder van een ander zakelijk recht, terwijl
artikel 3 van de verordening de belasting
ook verschuldigd verklaart voor een erfpacht.houder of een opstalhouder, zodat
een ongelijkheid ten aanzien van fiscaalrechtelijke bepalingen zou worden ge"installeerd; zodat de bestreden beslissing,
door enerzijds niet tegen te spreken dat
het belast perceel een harmonieus geheel vormt met een bebouwd hoofdperceel samen de onafscheidelijke woonentiteit vormend, maar door anderzijds aan
de eiseres de verplichting op te leggen
een aanvraag in te dienen volgens artikel 57, § 2, van de wet op de stedebouw,
de toepasselijkheid van de verordening
en de belastbaarheid laat afhangen van
een onzekere en niet verplichte wilstoestemming van derden, - een dergelijke
aanvraag trouwens door eiseres zelf als
onnodig beoordeeld zijnde, gelet op de
vroegere beslissingen van de bestendige
deputatie ten aanzien van gelijkaardige
taxaties -, en daarenboven een ongelijkheid zou instellen tusen de verschillende
houders van zakelijke rechten in de belastingverordening aangeduid, en daarenboven ingaande tegen de bestaansreden zelf van artikel 70bis van de wet op
de stedebouw en de daarop gebaseerde
belastingverordening, aan het begrip
« niet gebouwd perceel >> een interpretatie geeft die strijdig is met een door haar
expliciet te beoordelen feitelijke situatie
(schending van aile vermelde artikelen) :

Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat de litigieuze
aanslag betrekking heeft op kavel 4,
gelegen in een niet vervallen verka-
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veling, waarvoor op 16 februari 1968 voor de erfpachthouder of de opstalvergunning is verleend, en dat het houder ziet, de grief geen belang
belaste perceel op 1 januari 1980 vertoont, daar eiseres als eigenaar
niet gebouwd was in de zin van arti- is belast;
kel 6 van de belastingverordening
Dat het middel niet kan worden
van verweerster;
aangenomen;
Overwegende dat de eerste grief
van het middel ervan uitgaat dat de
eigenaar van twee belendende perOm die redenen, verwerpt de
celen, waarvan een perceel een niet
gebouwd perceel in een niet verval- voorziening; veroordeelt eiseres in
len verkaveling is, toch aan de be- de kosten.
lasting moet kunnen ontsnappen
13 aprill984 - 1• kamer - Voorzitter:
zonder dat op het niet gebouwde de h. Janssens, afdelingsvoorzitter perceel gebouwd is en zonder dat de Verslaggever : de h. Caenepeel - Anverkaveling vervallen of opgeheven dersluidende conclusie (3) van de h. Deis, als de twee percelen maar een clercq, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. De Sutter, Gent.
harmonisch geheel vormen;
Dat die zienswijze geen steun
vindt in de Stedebouwwet noch in
de belastingverordening van verNr. 476
weerster;
Dat het kenmerk van al dan niet
gebouwd zijn van een perceel moet
1• KAMER - 13 april 1984
worden beoordeeld, niet naar de
maatstaven die eiseres in de eerste
grief van het middel formuleert, 1° RECHTEN VAN DE MENS - EUROmaar volgens de bepalingen die
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ART. 6.1 - TUCHTPROCEDURE - KAN IN BEdienaangaande in overeenstemming
PAALDE GEVALLEN BETREKKING HEBBEN OP
met artikel ?Obis van de StedebouwOF AANLEIDING GEVEN TOT HET VASTSTELwet zijn neergelegd in de gemeenteLEN VAN BURGERLIJKE RECHTEN EN VERlijke belastingverordeningen;
PLICHTINGEN, IN DE ZIN VAN ART. 6.1.
Overwegende dat, in strijd met
wat eiseres in de tweede grief be- l - - - - - - - - - - - - - - - - weert, artikel ?Obis van de Stede(3) Het O.M. had tot cassatie geconcludeerd.
bouwwet niet inhoudt dat de toepas- Het
wees erop dat beide betrokken percelen
sing van een in overeenstemming voor het kadaster als een enkel stuk grond
met dat artikel uitgevaardigde be- werden beschouwd, t.w. als een woning met
park, en dat de eiseres het hele goed bij
lastingverordening zou worden uit- een
een enkele akte had aangekocht. Het gevolg
gesloten wanneer twee kavels in daarvan was dat het litigieuze perceel belasteen niet vervallen verkaveling reeds baar was, in de onroerende voorheffing als bev66r de inwerkingtreding van de bouwde eigendom en tegelijkertijd in de geals een niet bebouwd perceel.
wet als een harmonisch geheel kon- meentebelasting
Hoewel art. ?Obis Wet Ruimtelijke Ordening
den worden beschouwd, maar een en Stedebouw niet vereist dat de belasting per
van de kavels een niet gebouwd per- kadastraal perceel wordt berekend (Cass., 2
dec. 1977 [A.C., 1978, 501]), toch dient te worceel is;
den vastgesteld dat zowel de Wet Ruimtelijke
Overwegende dat de bestreden be- Ordening en Stedebouw als de belastingverorslissing geen verplichting oplegt, deningen de kadastrale aanduiding erkennen,
art. ?Obis van voormelde wet de woorden,
doch slechts vaststelt op welke wijze dat
die het kadaster gebruikt, overneemt wanneer
een verkaveling volgens de wet kan het een belasting heft op de « percelen , en
worden opgeheven; dat de derde ·dat het dus niet verboden is met de kadastrale
indeling rekening te houden als het gaat om
grief, welke die wijze kritiseert, gemeentebelastingen
op niet bebouwde perceneerkomt op een kritiek van de wet; len in een niet vervallen verkaveling. Zie Cass.
20
nov.
1975
(A.C.,
1976,
363) en 18 maart 1982,
dat, in zoverre eiseres in de belastingverordening een ongelijkheid A.R. nr. F 567 F (ibid., 1981-82, nr. 428).
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2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ART. 6.1- AFZIEN VAN DE BIJ DIE BEPALING
VOORGESCHREVEN « OPENBAARHEID » - BEGRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ART. 6.1 - TUCHTRECHTELIJKE INSTANTIE IN
HOGER BEROEP - BEHANDELING VAN DE
ZAAK EN UITSPRAAK MET GESLOTEN DEUREN - ONWETTIGHEID - VEREISTEN.

1° Voor de toepassing van art. 6.1 Euro-

Rechten van de Mens vermelde redenen, of dat de vervolgde vrijwillig en
ontdubbelzinnig van de bij dat artikel
voorgeschreven openbaarheid had afgezien (3).
(DEMEESTER T. PROC.-GEN. B!J HET HOF VAN
BEROEP TE GENT)

(A.R. nr. 4010)
13 aprill984- 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier.

pees Verdrag Rechten van de Mens
moet een tuchtprocedure, die tot gevolg heeft of volgens de nationale wet
tot gevolg kan hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht wordt ontnomen, met name het recht om nag ]anger een
beroep uit te oefenen dat geen openbaar ambt is, worden beschouwd als
een procedure met als voorwerp « het
vaststellen van burgerlijke rechten en
verplichtingen », in de zin van die be- Nr. 477
paling, en als een procedure waarvan
de afloop rechtstreeks bepalend is voor
zodanig recht (1).
3'

KAMER -

16 april 1984

2o Van de regel van de openbaarheid van
de behandeling en van de uitspraak,
zoals die in art. 6.1 Europees Verdrag 1° INTERNATIONALE VERDRAGENINTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE
Rechten van de Mens is neergelegd,
DE STATUS VAN VLUCHTELINGEN, ONDERTEkan worden afgeweken als zulks de
KEND TE GENEVE OP 28 JULI 1951 EN GOEDGEwil is van de betrokkene en wanneer
KEURD B!J DE WET VAN 26 JUNI 1953, ARTT. 23
deze vrijwiJJig en ondubbelzinnig van
EN 24 - BEPALINGEN MET RECHTSTREEKSE
die openbaarheid afziet, en zodanige
GEVOLGEN IN DE BELGISCHE INTERNE
afstand verenigbaar is met het natioRECHTSORDE.
nale recht (2).
3° Wanneer hij die tuchtrechtelijk wordt 2° INTERNATIONALE VERDRAGEN

vervolgd, krachtens artikel 6.1 EuroCONFLICT TUSSEN EEN INTERNATIONAL£
pees Verdrag Rechten van de Mens, in
VERDRAGSREGEL,
DIE
RECHTSTREEKSE
beginsel recf1t had op een openbare beGEVOLGEN HEEFT IN DE INTERNE RECHTShandeling van zijn zaak en een openORDE, EN EEN INTERNE RECHTSREGEL
bare uitspraak van de beslissing door
VOORRANG VAN DE VERDRAGSREGEL.
de tuchtrechtelijke instantie, schendt
dat rechtscollege die bepaling van het
Verdrag als noch uit die beslissing, 3° INTERNATIONALE VERDRAGEN
INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE
noch uit de processen-verbaal van de
DE STATUS VAN VLUCHTEL!NGEN, ONDERTEterechtzitting blijkt dat de zaak in het
KEND TE GENEVE OP 28 JULI 1951 EN GOEDGEopenbaar is behandeld en dat de beKEURD BIJ DE WET VAN 26 JUNI 1953
slissing in het openbaar is uitgesproARTT. 23 EN 24.1, B - DRAAGWIJDTE.
ken en als uit die beslissing en uit die
processen-verbaal evenmin volgt dat
de behandeling met gesloten deuren 4° RUSTEN
OVERLEVINGSPENwas verantwoord door een van de in
SIOEN - GEWAARBORGD INKOMEN VOOR
art. 6.1, tweede zin, Europees Verdrag
BEJAARDEN- AARD VAN DIE UITKERING, IN

(1) (2) en (3) Cass., 14 april 1983, A.R. nr.
6789 (A.C., 1982-83, nr. 44.1).

HET LICHT VAN DE ARTT. 23 EN 24.1, B, INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE DE
STATUS VAN VLUCHTEL!NGEN.

5° RUSTSIOEN -

EN

1094 -

OVERLEVINGSPEN-

GEWAARBORGD INKOMEN VOOR
BEJAARDEN - VERBLIJF - VEREISTE IN DAT
VERBAND GESTELD BIJ ART. 1, § 2, TWEEDE
LID, WET VAN 1 APRIL 1969- VEREISTE NIET
GESTELD VOOR DEGENE DIE IN HET GENOT
IS VAN DE STATUS VAN VLUCHTELING.

1o De artt. 23 en 24 Internationaal
Verdrag betreffende de status van
vluchtelingen, ondertekend te Gem}ve
op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij de
wet van 26 juni 1953, hebben rechtstreekse gevolgen in de Belgische
interne rechtsorde.
2° In geval van conflict tussen een inter-

nationale verdragsregel, die rechtstreekse gevolgen heeft in de interne
rechtsorde, zoals een regel die valt af
te leiden uit de artt. 23 en 24 van het
Internationaal Verdrag betreffende de
status van vluchtelingen, en een
interne rechtsregel heeft de door het
verdrag vastgelegde regel voorrang (1).
3° Art.

de sociale zekerheid, in de zin van
art. 24 Internationaal Verdrag betreffende de statuts van vluchtelingen,
maar van de ondersteuning van overheidswege, in de zin van art. 23 van
dat Verdrag. (Wet van 1 april 1969 tot
instelling
van
een
gewaarborgd
inkomen voor bejaarden; Internationaal Verdrag betreffende de status
van vluchtelingen, ondertekend te
Geneve op 28 juli 1951 en goedgekeurd
bij de wet van 26 juni 1953.)
5° Art. 1, § 2, tweede lid, wet van 1 april

1969, dat bepaalt : « om het gewaarborgd minimuminkomen voor bejaarden te kunnen genieten, moet
hij die geen Belg is gedurende ten
minste vijf jaar v66r de datum waarop
het recht op het gewaarborgd inkomen
geopend wordt, werkelijk in Belgie
hebben verbleven », is niet toepasselijk
op degene die in het genot is van de
status van vluchteling. (Art. 1.2,
tweede lid, wet van 1 april 1969 tot
instelling
van
een
gewaarborgd
inkomen voor bejaarden; art. 23 Internationaal Verdrag betreffende de
status van vluchtelingen, ondertekend
te Geneve op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953.)

24.1 Internationaal Verdrag
betreffende de status van vluchtelingen volgens hetwelk, wat de sociale
zekerheid betreft, de verdragsluitende
Staten de regelmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen op
dezelfde wijze zullen behandelen als
de onderdanen, beoogt de stelsels van (DIAZ TRUJILLO T. RIJKSD!ENST VOOR WERKNEsociale zekerheid die hoofdzakelijk de
MERSPENSIOENEN)
risico's van de werknemers dekken; de
toestand van de personen die niet aan
ARREST ( vertaJing)
dat stelsel zijn onderworpen en wier
staat van behoeftigheid de bijstand
(A.R. nr. 6848)
van overheidswege vereist, vallen
echter onder de toepassing van art. 23
van
bedoeld
verdrag,
krachtens
HET HOF;
Gelet op het
hetwelk, wat de ondersteuning en bestreden arrest, op 5 november
bijstand betreft, de vluchtelingen en 1981 door het Arbeidshof te Brussel
onderdanen op dezelfde wijze worden gewezen;
behandeld. (Artt. 23 en 24 Internationaal Verdrag betreffende de status
Over het middel, afgeleid uit de schenvan vluchtelingen, ondertekend te ding van artikel 23 van het InternatioGeneve op 28 juli 1951 en goedgekeurd naal Verdrag betreffende de status van
bij de wet van 26 juni 1953.)
vlu~ht~lingen, ondertekend te Geneve op
28 JUh 1951 en goedgekeurd bij de wet
4° Wanneer een aanvrager nooit aan de van 26 juni 1953, en van het beginsel dat
sociale zekerheid onderworpen is een regel van internationaal recht die
geweest, is het gewaarborgd inkomen rechtstreeks van toepassing is in de
voor bejaarden niet bestemd om zijn interne orde, voorrang heeft op een regel
beroepsinkomen te vervangen of aan van intern recht,
te vullen; voor de toekenning van dit'
doordat het arrest, voor de bevestiging
voordeel is een staat van behoeftigheid van het beroepen vonnis, dat ongegrond
vereist en die uitkering valt niet onder had verklaard het beroep van eiser tegen
de beslissing waarbij verweerder zijn
(1) Cass., 26 sept. 1968 (A.C., 1978-79, 116) en aanvraag om een gewaarborgd inkomen
noot 1.
voor bejaarden had afgewezen, oordeelt

-------------------1
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dat eiser niet kan aanvoeren dat hij als
politiek vluchteling, overeenkomstig het
in het middel aangewezen artikel 23,
recht heeft op dat gewaarborgd inkomen
onder dezelfde voorwaarden als de
personen van Belgische nationaliteit en
dat de voorwaarden inzake het minimale
verblijf in het land, zoals ze zijn vastgesteld bij de wet van 1 april 1969, niet op
hem van toepassing zijn, op grand « dat
de toepassing van artikel 23 (van het
Verdrag van Geneve) beperkt is tot.
vluchtelingen die " regelmatig verblijven " op het grondgebied van de
betrokken Staat; dat die term " regelmatig" dubbelzinnig is, daar hij kan
betekenen, hetzij dat het verblijf in overeenstemming moet zijn met de wet,
hetzij dat het een continu verblijf moet
zijn; dat echter uit andere verdragsbepalingen, en met name uit artikel 10, blijkt
dat die laatste betekenis in aanmerking
moet worden genomen; dat aldus voor de.
toepassing van artikel 23 een bepaalde
verblijfsduur geldt die op geldige wijze
bij de wet van 1 april 1969 zelf is vastgesteld, daar zulks niet in het Verdrag is
gebeurd »,
terwijl de Verdragsluitende Staten,
naar luid van dat artikel 23, de regelmatig op hun grondgebied verblijvende
vluchtelingen, wat de ondersteuning en
bijstand van overheidswege ter voorziening in het levensonderhoud betreft, op
dezelfde wijze als hun onderdanen
moeten behandelen; in de zin van dit
artikel, dat een gemeenschappelijke
bepaling van de Verdragsluitende Staten
is en derhalve moet worden uitgelegd
naar de bedoeling die ze tot uiting
hebben gebracht, de vluchtelingen regelmatig op het grondgebied van een
Verdragsluitende Staat verblijven als ze
erop verblijven overeenkomstig de nationale wet van die Staat, zonder dat dit
verblijf is onderworpen aan een voorwaarde inzake duur; een internationale
regel die rechtstreeks van toepassing is
in de interne orde voorrang heeft op de
nationale wet wanneer deze ermee in
strijd is; de wet van 1 april 1969 tot
instelling van een gewaarborgd inkomen
voor bejaarden, in zoverre ze in
artikel 1, § 2, tweede lid, bepaalt dat de
gerechtigde die geen Belg is gedurende
een bepaalde tijd in Belgie werkelijk
moet hebben verbleven, geen gevolg kan
hebben ten aanzien van vluchtelingen
die regelmatig in het land verblijven;
bijgevolg het arrest, dat impliciet doch
zeker steunt op de vaststelling van de
eerste rechter dat eiser volgens de Belgi-

sche wet de hoedanigheid van politiek
vlucht.eling had en dat hij sedert 11 april
1978 in Belgie verbleef, hem niet het
recht op het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden kan ontzeggen op grand
aileen dat hij in Belgie niet werkelijk
heeft verbleven gedurende ten minste de
laatste vijf jaar v66r de datum waarop
het recht op het gewaarborgd inkomen is
ontstaan, daaruit volgt dat het niet naar
recht is verantwoord (schending van
artikel 23 van het op 28 juli 1951 te
Geneve ondertekende Verdrag en van
het algemeen rechtsbeginsel waarvan
sprake is in het middel} :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
middel opgeworpen :
Overwegende
dat
verweerder
subsidiair betwist dat artikel 23 van
het in het middel aangewezen lnternationaal Verdrag betreffende de
status van vluchtelingen ten deze
van toepassing zou zijn; dat hij
betoogt dat de wet van 1 april 1969
tot instelling van het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden valt onder
de sociale zekerheid in de zin van
artikel 24 van dit Verdrag en dat die
uitkering ten laste van de Staat
onder de toepassing valt van § 1, b,
ii, van dit artikel, volgens welke de
nationale
wetgevers
bijzondere
regelingen mogen voorschrijven; dat
hij daaruit afleidt dat de Belgische
wetgever bevoegd was om de
toekenning van het gewaarborgd
inkomen aan de vluchtelingen te
onderwerpen aan de voorwaarde
inzake verblijfsduur als bepaald in
artikel 1, § 2, van de wet van 1 april
1969; dat hij het Hof verzoekt om
aanvulling van die rechtsgrond
welke, volgens hem, het beschikkende gedeelte van het bestreden
arrest verantwoordt, zodat het
middel, al was het gegrond, niet tot
cassatie van het arrest zou kunnen
leiden;
Dat verweerder aldus een grond
van niet-ontvankelijkheid opwerpt
tegen het middel dat bij gebrek aan
belang, volgens hem, niet ontvankelijk zou zijn;
Overwegende dat artikel 23 van
het Internationaal Verdrag betref-
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fende de status van vluchtelingen
betrekking heeft op « de bijstand
van
overheidswege
»,
terwijl
artikel 24 handelt over de « arbeidswetgeving » en de << sociale zekerheid >>; dat onder de termen << sociale
zekerheid >> wordt verstaan << wettelijke
voorschriften
betreffende
arbeidsongevallen, beroepsziekten, ·
moederschap, ziekte, invaliditeit,
ouderdom, overlijden, werkloosheid,
gezinslasten en elk ander risico dat,
overeenkomstig de nationale wetgeving, onder een stelsel van sociale
zekerheid valt >>;
Overwegende dat de Verdragslui-'
tende Partijen, bij het sluiten van
dat Verdrag, in artikel 24 hebben
beoogd de regeling van de arbeidsvoorwaarden en de stelsels van
sociale zekerheid die hoofdzakelijk
de risico's van de werknemers
dekken; dat het geval van diegenen
die geen beroep kunnen doen op die
stelsels en wier staat van behoeftigheid vereist dat ze door de openbare
collectiviteit worden geholpen, in
artikel 23 van het Verdrag wordt
bedoeld;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat << het vaststaat en niet
wordt betwist dat (eiser) nooit aan
de sociale zekerheid onderworpen is
geweest >>;
Overwegende dat derhalve, ten
aanzien van eiser, het bij de wet
van 1 april 1969 ingesteld gewaarborgd inkomen voor bej aarden niet
het beroepsinkomen van een werknemer vervangt of aanvult; dat voor
de toekenning van dit voordeel een
staat van behoeftigheid is vereist;
dat deze uitkering niet onder de
sociale zekerheid in de zin van
artikel 24 van dit Verdrag, maar
onder de bijstand van overheidswege in de zin van artikel 23 van dit
Verdrag valt;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

nationaliteit is, volgens de Belgische
wet de hoedanigheid van politiek
vluchteling bezit en dat hij overeenkomstig de bij de Belgische wet
voorgeschreven
verblijfsvoorwaarden in Belgie verbleef toen hij
op 30 november 1978 een aanvraag
om gewaarborgd inkomen voor
bejaarden indiende;
Overwegende dat de Belgische
Staat zich in artikel 23 van het
Internationaal Verdrag betreffende
de status van vluchtelingen ertoe
heeft verbonden de regelmatig op
het nationale grondgebied verblijvende vluchtelingen, wat de ondersteuning en bijstand van overheids,wege ter·voorziening in het levensonderhoud betreft, op dezelfde wijze
als zijn onderdanen te behandelen;
Overwegende dat het arrest niettemin aan eiser het bij wet van
1 april 1969 gewaarborgd inkomen
voor bejaarden ontzegt, op grand
dat eiser niet voldoet aan de voorwaarde gedurende ten minste vijf
jaar in Belgie werkelijk te hebben
.verbleven, zoals die wet in artikel 1,
§ 2, laatste lid, bovendien vereist
van de gerechtigden die geen Belg
zijn;
Overwegende dat deze wetsbepa.ling in conflict staat met artikel 23
van voormeld Internationaal Verdrag;
Overwegende dat in geval van
conflict tussen een interne rechts.regel
en
een
internationale
verdragsnorm die, zoals ten deze,
rechtstreekse gevolgen heeft in de
interne rechtsorde, de door het
Verdrag bepaalde norm voorrang
he eft;

Overwegende dat derhalve de wet
van 1 april 1969, in zoverre ze de
gerechtigden die geen Belg zijn
verplicht gedurende een bepaalde
tijd in Belgie werkelijk te hebben
verbleven, hetgeen ze niet aan haar
onderdanen oplegt, geen gevolg kan
Over het middel zelf :
hebben ten aanzien van eiser en dat
Overwegende dat niet wordt het arrest, door eiser niet het
betwist dat eiser, die van Chileense gevraagd gewaarborgd inkomen toe
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recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
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BEWAARGEVING KWESTER -

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;
verwijst
de
zaak
naar
het
Arbeidshof te Bergen.

GERECHTELIJK

SE

VEREISTEN.

De rechter kan het sekwester van een
onroerend goed of van een roerend
goed enkel bevelen als de personen die
het sekwester van een goed vragen,
daarop een recht hebben of beweren te
hebben (1). (Art. 1961, 2", B.W.)
(SCHUMACHER E.A. T. " BE!<.-\ ECPEN , N.\'.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6886)
16 april1984- 3" kamer - Voorzitter:
de h. Delva, afdelingsvoorzitter
HET HOF; - Gelet op het bestreVerslaggever : de h. Kreit - Andersluidende conclusie (2) van de h. Duchatelet, den arrest, op 29 juni 1982 door het
eerste advocaat-generaal - Advocaten : Arbeidshof te Luik gewezen;
mrs. Draps en Houtekier.
Overwegende dat eiser Werner

Hermann afstand
voorziening;

doet van

zijn

Nota arrest nr. 477:
{2) Had de eiser die in het genot was van de wege », in de zin van art. 23 van het verdrag,
status van vluchteling, bedoeld in het op dan wei als " sociale zekerheid », in de zin van
28 juli 1951 te Geneve ondertekend Internationaal Verdrag, recht op het gewaarborgd art. 24; in dit geval kan die uitkering, die
krachtens art. 19 wet van 1 april 1969 ten laste
minimuminkomen voor bejaarden, hoewel hij valt van de Staat, in het Iicht van art. 24.1, b,
niet gedurende ten minste vijf jaar v66r de ii, van het verdrag, geregeld worden door
datum waarop hij zijn aanvraag had inge- ·bijzondere bepalingen voor vluchtelingen.
diend, werkelijk in Belgie had verbleven,
Het begrip « ondersteuning van overheidshetgeen ingevolge art. 1, § 2, tweede lid, wet
van 1 april 1969 vereist is voor degenen die wege » wordt in art. 23 niet omschreven.
Art. 24.1, b, bepaalt daarentegen het
geen Belg zijn?
Krachtens art. 23 van dat verdrag zullen de volgende : " ... Sociale zekerheid (wettelijke
verdragsluitende Staten de regelmatig op hun voorschriften betreffende arbeidsongevallen,
grondgebied verblijvende vluchtelingen, wat beroepsziekten, moederschap, ziekte, invalidide ondersteuning en bijstand van overheids- teit, ouderdom, overlijden, werkloosheid,
wege ter voorziening in het levensonderhoud gezinslasten en elk ander risico dat, overeenbetreft, op dezelfde wijze als hun onderdanen komstig de nationale wetgeving, valt onder
een stelsel van sociale zekerheid), behoudens
behandelen.
... >>
Art. 24 van hetzelfde verdrag bepaalt het
Het O.M. heeft geconcludeerd dat de wet
volgende : de Verdragsluitende Staten zullen
de regelmatig op hun grondgebied verblij- van 1 april 1969 tot instelling van het gewaarvende vluchtelingen op dezelfde wijze behan- borgd inkomen voor bejaarden een wettelijke
delen als de onderdanen, wat de volgende bepaling is betreffende de ouderdom, dat zij
onder de toepassing valt van de sociale zekeraangelegenheden betreft: ( ... )
heid, in de zin van art. 24 van het verdrag, en
b) Sociale zekerheid, behoudens ...
dat de bij art. 1, § 2, tweede lid, wet van
ii) Bijzondere, door de nationale wetgeving 1 april 1969 neergelegde bijzondere bepalingen
van het land van verblijf voorgeschreven rege- toepasselijk waren op de vluchtelingen, aangelingen betreffende uitkeringen en gedeeltelijke zien het gewaarborgd minimuminkomen
uitkeringen, geheel betaalbaar uit openbare volgens art. 19 van die wet ten laste is van de
geldmiddelen, alsmede uitkeringen gedaan aan Belgische Staat.
hen die niet voldoen aan de voor de toekenning van een normale uitkering gestelde voorNota arrest nr. 478 :
waarden inzake bijdragen.
{1) DE PAGE, Traite elementaire, di. V., 2e
Voor de oplossing van de aan het Hof voor- dr., nr. 283, C, biz. 270; DE GAVRE en SIMONT,
gelegde zaak rees de vraag of het gewaarborgd « Examen de Jurisprudence, Les Contrats
minimuminkomen voor bejaarden was op te speciaux », in Rev. crt. jur. beige, 1976, nr. 78,
vatten als " ondersteuning van overheids- biz. 450.
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Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1961 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 17
en 18 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de door de eisers in
hun eigen naam ingestelde rechtsvordering niet gegrond verklaart en bijgevolg
hun hager beroep niet gegrond verklaart,
op grand dat voor de toepassing van artikel 1961, 2", van het Burgerlijk Wetboek
« het geschil of de belangentegenstelling
betrekking moet hebben op een zaak,
ten deze de goederen waarvan de appellanten de sekwestratie vorderen », dat
<< ten deze de appellanten geen zakelijk
recht op die goederen en evenmin een
uit een contract voortvloeiend recht, zoals een recht op het maatschappelijk vermogen ''• dat de eisers << evenmin rechten
hebben op de gezamenlijke goederen van
de gei:ntimeerde - waarvan de litigieuze
goederen deel uitmaken - als pand of
andere zekerheid » en dat « zelfs als de
appellanten met gei:ntimeerde een geschil hebben in verband met een " industriiHe oplossing " van het probleem Beka, zij geen enkel recht hebben op de
goederen van verweerster dat hun sekwestratie mogelijk maakt »,
terwijl, eerste onderdeel, het bestaan
van een eenvoudig belang bij een persoon voldoende is om deze in staat te stellen de sekwestratie te vorderen van goederen die toebehoren aan een persoon
met wie hij in geschil is, zodat het arrest, door te eisen dat degene die een sekwestratie van goederen vordert een
recht op die goederen heeft, de wettelijke voorwaarden van de gerechtelijke
sekwestratie miskent (schending van de
in het middel aangewezen artikelen, met
uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de eisers in hun appelconclusie aanvoerden dat << het nodig
en voldoende is dat er een belang, en
niet eens een schuldvordering, bestaat
om de aanstelling van een sekwester te
rechtvaardigen » en dat << ten deze dit belang niet alleen bestaat in een industriiHe oplossing, doch ook in het bieden
van weerstand, door niet akkoord te
gaan met de opheffing van de bijzondere
bescherming van de beschermde kandidaten en werknemers in het kader van
de oprichting van de ondernemingsraad
en van de comites voor veiligheid en gezondheid, gelet op het essentiiHe feit dat
de naamloze vennootschap Beka Eupen
financiele beslissingen heeft genomen
met betrekking tot een holding-maatschappij waarmee ze nauw verbonden is,

de naamloze vennootschap Bekaert »,
dat het arrest, door er enkel op te wijzen
dat de eisers geen recht hebben op de
goederen van verweerster, niet antwoordt op de conclusie van de eisers
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
te zeggen dat het geschil of de belangentegenstelling betrekking moet
hebben op de zaak waarvan het sekwester wordt gevorderd, beslist dat
het door eiser aangevoerde belang
moet voortvloeien uit een recht dat
hij op de zaak heeft of beweert te
hebben; dat het arrest aldus antwoordt op de in het middel vermelde conclusie;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, naar luid van
artikel 1961, 2°, van het Burgerlijk
Wetboek, de rechter het sekwester
kan bevelen van een onroerend
goed of van een roerend goed waarvan de eigendom of het bezit tussen
twee of meer personen in geschil is;
Dat die maatregel slechts kan
worden bevolen als die personen
een recht hebben of beweren te hebben op het goed waarvan het sekwester wordt gevraagd;
Overwegende dat het arrest, door
de vordering tot sekwestratie niet
gegrond te verklaren omdat de eisers geen enkel recht op de goederen van verweerster hebben, geen
enkele van de in het middel aangewezen
wettelijke
bepalingen
schendt;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van Werner Hermann; verwerpt de
overige voorzieningen; veroordeelt
de eisers in de kosten.
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16 april 1984 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende
conclusie van van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal Advocaten
mrs. Butzler en De Bruyn.

Nr. 479

3•

KAMER -

16 april 1984

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZING VAN DE
AFGEVAARDIGDEN VAN HET PERSONEEL VOORWAARDEN OM VERKOZEN TE WORDEN
- LEIDINGGEVEND PERSONEEL - BEGRIP.

Onwettig is het vonnis van de arbeidsrechtbank dat, ofschoon het vaststelt
dat een werknemer geen deel uitmaakt van het leidinggevend personeel
van een onderneming, aan de werknemer beveelt diens naam van de Jijst
van de kandidaten voor de sociale verkiezingen af te voeren, op grand dat
bij de betrokkene een onverenigbaarheid bestaat door de gelijktijdige uitoefening van de functie van adjunct van
het hoofd van het personeel en die van
afgevaardigde van het personeel in de
ondernemingsraad. (Art. 19 Bedrijfsorganisatiewet.)
(ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE T. BAYER OWENS CORNING
GLASSWOOL N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7092)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 april 1983 in laatste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 15, 16, 19 van de
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij de wetten van 15 juni 1953, 28 januari 1963, 16 januari 1967, 17 februari
1971 en 23 januari 1975, en bij het
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober

1978, 38 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, en van
het algemeen rechtsbeginsel, dat met na-.
me is neergelegd in artikel 1596 van het
Burgerlijk Wetboek en volgens hetwelk
een lasthebber niet als tegenpartij van
de lastgever mag optreden,
doordat de rechtbank, na in feite te
hebben vastgesteld dat Jobken geen leidinggevende functie in de onderneming
uitoefende, niettemin beslist dat er bij
hem een onverenigbaarheid bestaat « in
de gelijktijdige uitoefening van de
functie van adjunct van het hoofd van
het personeel en die van afgevaardigde
van het personeel in de ondernemingsraad "• op grond dat het natuurlijk van
belang is te onderzoeken of Jobken, als
hij verkozen is, al dan niet het algemeen
beginsel zou schenden volgens hetwelk
een lasthebber niet als tegenpartij van
de lastgever mag optreden en dat er een
dwingende regel bestaat die verbiedt dat
een persoon in twee verschillende hoedanigheden optreedt (voor zichzelf en ook
als lasthebber of belast met de belangen
van een ander) « en zulks natuurlijk wegens de belangentegenstelling >>, en dat
dit beginsel ten deze moet worden toegepast wegens de omvang van de door de
betrokkene in de onderneming uitgeoefende functies en die het vonnis in feite
ontleedt, waarbij het met name erop
wijst « dat de rechtbank hierdoor tot
haar overtuiging is gekomen dat als de
directeur van het personeel afwezig is
adjunct Jobken tijdelijk de leiding van
het personeel op zich neemt >>,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 19 van
de wet van 20 september 1948 de voorwaarden om als afgevaardigde van het
personeel in de ondernemingsraad verkiesbaar te zijn, limitatief opsomt en bijgevolg ook de onverenigbaarheden tussen deze functies en die welke de
kandidaten in de onderneming uitoefenen, zoals de functie van lid van het leidinggevend personeel, waaruit volgt dat
de rechtbank, door te zeggen dat er bij
Jobken een onverenigbaarheid bestaat,
waarin de wet niet voorziet, tussen de
functies van adjunct van de directeur
van het personeel en die van afgevaardigde van het personeel in de ondernemingsraad, terwijl het voorts vaststelt
dat de betrokkene geen leidinggevende
functie uitoefent, iets aan de wet toevoegt en dat artikel 19 alsmede artikel
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38 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 schendt;
tweede onderdeel, het samengaan van

de hoedanigheid van lasthebber van de
werkgever met die van afgevaardigde
van de werknemers in de ondernemingsraad naar recht geen enkele belangentegenstelling impliceert, gelet op de aan de
ondernemingsraad toegewezen taak,
waaruit volgt dat het vonnis, door voormeld beginsel toe te passen op de cumulatie van de functie van lasthebber van
de werkgever met die van afgevaardigde
van het personeel in de ondernemingsraad, aile wettelijke bepalingen en het
algemeen rechtsbeginsel als aangewezen
in het middel schendt :

bp de kant van het vernietigde von-

nis; verklaart dit arrest bindend
voor Francis Jobken, Jean Purnelle,
het Algemeen Belgisch Vakverbond
en het Algemeen Christelijk Vakverbond; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Arbeidsrechtbank te Verviers.
16 april 1984 - 3' kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Nelissen Grade.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 19 van
de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsle- Nr. 480
ven, dat de voorwaarden bepaalt
2' KAMER - 17 april 1984
waaraan de werknemers moeten
voldoen om als afgevaardigde van
het personeel in de ondernemings- WEGVERKEER - VOORRANG - BESTUURraad verkiesbaar te zijn, in het 2° als
DER DIE ZIJN VOERTUIG OPNIEUW IN BEWEGING BRENGT NA TE ZIJN GESTOPT - VERenige onverenigbaarheid voor de
LIES VAN VOORRANG - BEGRIP.
kandidaten opgeeft het feit deel uit
te maken van het leidinggevend perNiet naar recht verantwoord is de beslissoneel of huisarbeider te zijn;
sing die vaststelt dat een bestuurder
Overwegende dat het vonnis, dat
bij het naderen van een kruispunt op
vaststelt dat Jobken geen deel uiteen zekere afstand hiervan gestopt is
en nadien zijn voertuig opnieuw in bemaakt van het leidinggevend persoweging heeft gebracht, en beslist dat
neel van verweerster, niettemin bedie bestuurder de voorrang had verloslist dat er bij betrokkene een
ren, zonder te onderzoeken of het
onverenigbaarheid bestaat « in de
maneuver op zodanige afstand van het
gelijktijdige uitoefening van de
kruispunt is uitgevoerd dat de bestuurfunctie van adjunct van het hoofd
der bij het oprijden van het kruispunt
van het personeel en die van afgezijn maneuver reeds had uitgevoerd en
vaardigde van het personeel in de
zijn normale plaats in het verkeer opnieuw had ingenomen (1). (Artt. 12.3.2
ondernemingsraad » en eiseres been 12.4 Wegverkeersreglement 1 dec.
veelt zijn naam van de lijst van de
1975.)
kandidaten voor de sociale verkiezingen af te voeren; Dat het vonnis aldus iets aan de
wet toevoegt en bijgevolg voormeld
artikel 19 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

(SEBRECHTS
T. DE MAERE, GEMEENTE BERCHEM)
ARREST

(A.R. nr. 8351)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 september 1983 in

Om die redenen, vernietigt het be.streden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt

1---------------(1) Zie Cass., 9 maart en 9 juni
(A.C., 1970, 646 en 943).

1970
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hoger beroep op verwijzing gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
te Mechelen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 15 februari 1983;
Overwegende dat eiseres cassatieberoep heeft ingesteld « tegen al de
beschikkingen van het vonnis te haren laste uitgesproken »; dat de
voorziening aldus aileen gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen eiseres en van eiseres tegen verweerder;

dra de andere partij deze stilstand kon
bemerken »,
terwijl het bestreden vonnis aldus, impliciet doch duidelijk, verwijzend naar de
bepalingen inzake de voorrang van
rechts aan een kruispunt en afstand van
voorrang van rechts (artikel 12.3.1 en artikel 12.3.2 van het Wegverkeersreglement), en de nadere precisering van deze
bepalingen door de rechtspraak van het
Hof van Cassatie, totaal ten onrechte
stelt dat de stilstand van de voorrangsgerechtigde << waar dan ook », dus ook buiten het kruispunt, als afstand van voorrang dient beschouwd te worden; dat
voor de toepassing van artikel 12.3.2 van
het Wegverkeersreglement een stilstand
van de voorrangsgerechtigde aan of ter
I. In zoverre de voorziening ge- hoogte van het kruispunt vereist is; dat
richt is tegen de beslissingen op de het bestreden vonnis derhalve de artikecivielrechtelijke vorderingen van de len 12.3.1 en 12.3.2 van het Wegverkeersverweerders tegen eiseres :
reglement schendt :

Over het tweede middel en het derde
middel samen,
het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement,
doordat het vonnis stelt dat eiseres
een overtreding zou gepleegd hebben op
artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement, daar zij, na stilgestaan te hebben,
het kruispunt zou zijn opgereden zonder
voorrang te verlenen aan de overige
weggebruikers,
terwijl het vonnis anderzijds niet antkent dat de stilstand van eiseres dient
gesitueerd te worden ter hoogte van de
verkeerslichten, die « wel wat >> van het
kruispunt verwijderd zijn, terwijl de aanrijding zich op het kruispunt zelf voordeed; dat er een afstand is van minstens
30 meter tussen de kwestieuze verkeerslichten en het begin van het kruispunt,
zodat eiseres bij het oprijden van het
kruispunt reeds geruime tijd haar normale plaats in het verkeer opnieuw had
ingenomen, en dus geen maneuver uitvoerde : dat het bestreden vonnis derhalve artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement schendt;
het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12.3.1 en12.3.2 van het Wegverkeersreglement,
doordat het bestreden vonnis stelt
« dat inderdaad de plaats waar Sebrechts
stopte niet onmiddellijk aan het kruispunt zelf was, doch dat dit geen invloed
heeft op het al dan niet verliezen van de
voorrang, daar elke bestuurder die stopt,
waar ook, zijn voorrang verliest van zo-

Overwegende dat uit de samenlezing van de artikelen 12.3.1, 12.3.2
en 12.4 van het Wegverkeersreglement volgt dat de bestuurder die
aan een kruispunt de voorrang van
rechts heeft (12.3.1) die voorrang
verliest wanneer hij zijn voertuig
opnieuw in beweging brengt na gestopt te hebben (12.3.2) en dat hij
alsdan, door dit opnieuw in beweging brengen van zijn voertuig, een
maneuver uitvoert waarbij hij voorrang moet verlenen aan de andere
weg~ebruikers (12.4);
Overwegende dat ter zake uiteraard is vereist dat het maneuver
van de normaal voorrang van rechts
hebbende bestuurder - zijnde het
terug in beweging brengen van zijn
voertuig na gestopt te hebben - bij
het bereiken van het kruispunt
steeds voortduurt en nog niet beeindigd is, met andere woorden dat de
bestuurder die heeft stilgestaan zijn
plaats in het normaal verkeer nog
niet opnieuw heeft ingenomen wanneer hij het kruispunt bereikt;
Overwegende dat de vraag of de
afstand tussen de plaats waar het
voertuig tot stilstand werd gebracht
(wat niet noodzakelijk << aan of ter
hoogte van het kruispunt » is) en
het kruispunt voldoende is om te
kunnen aannemen dat het voertuig

-
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weer in de normale verkeersbeweging ingeschakeld was bij het naderen van dit kruispunt, een feitelijke
vraag is die door de rechter op onaantastbare wijze wordt beoordeeld;
Overwegende evenwel dat, waar
dit de beoordeling betreft van het
feit of het voertuig (in casu van eiseres) zich aan het kruispunt opnieuw
in het normaal verkeer had ingeschakeld, de feitenrechter alleszins
de voormelde wettelijke bepalingen
miskent door vast te stellen « dat inderdaad de plaats waar Sebrechts
stopte niet onmiddellijk aan het
kruispunt zelf was, doch dat dit
geen invloed heeft gehad op het al
of niet verliezen van de voorrang,
daar elke bestuurder die stopt, waar
ook, zijn voorrang verliest van zodra
de andere partij deze stilstand kon
bemerken », gezien die vaststelling
elke beeindiging van een maneuver
met herinschakeling in het normaal
verkeer uitsluit;
Dat de middelen gegrond zijn;

gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de verweerders in de kosten, behalve in die van de betekening van de voorziening aan het
openbaar ministerie en aan verweerster, welke ten laste van eiseres blijven; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Turnhout, zitting houdende in hager beroep.
17 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. R. Mertens,
Antwerpen.

Nr. 481
2'

KAMER -

17 april 1984

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BESLISSING DIE

EEN BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKELIJK
II. In zoverre de voorziening geVERKLAART VOOR DE SCHADE - BESLISSING
richt is tegen de beslissing op de ciDIE TE KENNEN GEEFT DAT.EEN ANDERE
vielrechtelijke vordering van eiseres
BESTUURDER, VOLGENS EEN GETUIGE, DOOR
tegen verweerder:
EEN ROOD VERKEERSLICHT WAS GEREDEN BESLISSING DIE NIET ONDERZOEKT OF DAT
Overwegende dat de vernietiging
MISDRIJF BEWEZEN IS EN, ZO JA, OF ER
van de beslissing op de civielrechteTUSSEN DIE FOUT EN DE SCHADE EEN
lijke vorderingen van de verweerOORZAKELIJK VERBAND BESTAAT - BESLISders tegen eiseres de vernietiging
SING NIET NAAR RECHT VERANTWOORD.
meebrengt van de beslissing op de.
civielrechtelijke vordering van eiseres tegen verweerder, die op dezelf- 2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISde onwettigheid berust en waarteSING WAARBIJ DE ElSER ALLEEN AANSPRAgen eiseres een regelmatige voorzieKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE
ning heeft ingesteld;
GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL - VERNIETIGING OP GROND DAT DE RECHTER ZICH NIET
UITSPREEKT OVER DE EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERWEERDER
OMVANG VAN DE VERNIETIGING.

Om die redenen, zonder dat er reden is om het eerste middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden
vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders tegen eiseres en
van eiseres tegen verweerder; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het

1" Niet naar recht verantwoord is de

beslissing
die,
enerzijds,
een
bestuurder
alleen
aansprakelijk
verklaart voor de schade ten gevolge
van een verkeersongeval en, anderzijds, te kennen geeft dat, volgens een
getuige, een andere bestuurder door
een rood verkeerslicht was gereden, en
niet onderzoekt of het misdrijf ten
Jaste van die andere bestuurder al dan
niet bewezen is en, zo ja, of er tussen
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de tout en de schade een oorzakelijk keersreglement en op burgerrechtelijk
verband bestaat (1). (Artt. 1382 en 1383 gebied uitsluitend aansprakelijk ver-

B.W.)

2° Wanneer een beslissing, die de eiser

alleen aansprakelijk verklaart voor de
gevolgen van een verkeersongeval,
vernietigd wordt op grand dat de
rechter te kennen geett dat de
verweerder, volgens een getuige, een
tout zou hebben begaan, maar zich
niet uitspreekt over het bestaan van
die tout en over het eventueel oorzakelijk verband tussen die tout en de
schade, strekt de vernietiging zich niet
uit tot de beschikking volgens welke
de eiser een tout heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is (2).
(KONINGS T. DE GRYSE)
ARREST

(A.R. nr. 8371)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden vonnis, op 28 september
1983 in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te
Brugge;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Overwegende dat de substantiiHe
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
civielrechtelijke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en, voor zoveel als nodig, 19.3.3°
van het Wegverkeersreglement,
doordat het vonnis eiser op strafrechtelijk gebied veroordeelt wegens overtreding. van artikel 19.3.3° van het Wegver-

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

(1) Zie Cass., 9 maart en 1 juni 1983, A.R.
nrs. 2655 en 2934 (A.C., 1982-83, nrs. 378 en
542).
(2) Zie Cass., 14 sept. 1982, A.R. nr. 7038
(A.C., 1982-83, nr. 36).

klaart voor het ongeval waarbij eiser,
die links afsloeg, in aanrijding kwam
met de uit tegenovergestelde richting
naderende verweerder, op grond van de
volgende redenen : « het ongeval deed
zich voor op het kruispunt Leopold IIlaan en de Koningstraat. Het verkeer
wordt er geregeld door verkeerslichten
van het driekleurenstelsel. De Leopold
II-laan wordt gescheiden door een
verhoogde berm en het verkeer verloopt.
er in beide richtingen. Konings Roger·
bereed de Leopold II-laan in de richting
van de Koningstraat die hij links wenste
in te draaien. De verkeerslichten
stonden voor hem op groen en hij
verklaart de wagen uit tegenovergestelde
richting te laat te hebben opgemerkt. De
Gryse Ronny verklaart dat hij de
Leopold II-laan volgde naar de Koningstraat toe en de lichten voor hem op
groen stonden. Tijdens het oversteken of
dwarsen van de Koningstraat werd hij
links aangereden. Een ooggetuige, namelijk Delaplace Gaston, verklaart dat hij
De Gryse zag toen hij nog een 30-tal
meters van het kruispunt verwijderd
was en de verkeerslichten op dat ogenblik in zijn rijrichting van groen op
oranje overgingen. De Gryse Ronny zou
meer gas hebben gegeven om door het·
oranjelicht te kunnen rijden, doch de
lichten sloegen op rood toen hij aan de
verkeerslichten was en dienvolgens door
het rood licht reed. Deze ooggetuige
bevestigde zijn verklaring onder eed.
Konings Roger loochent door het rood
licht te hebben gereden. Overwegende
dat de bestuurder die naar links afslaat
voorrang moet verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten.
Dat
het
ten
deze
toepasselijk
artikel 19.3.3° van het algemeen wegverkeersreglement aan de naar links
afslaande 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
die tegenliggers. Dat de Gryse Ronny,
onafhankelijk van zijn manier van
'rijden, immers geen onvoorzienbare
hindernis vormde. De K. Leopold II-laan
is er rechtlijnig en er is openbare
'verlichting met TL-lampen. Konings
Roger geeft trouwens toe onvoldoende
aandacht te hebben geschonken aan het
verkeer uit tegenovergestelde richting,
door te bekennen dat hij tegenpartij te
laat opmerkte >>,
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terwijl het vonnis aldus weliswaar
vaststelt dat eiser een fout in oorzakelijk
verband met het ongeval heeft begaan,
doch in het midden laat of verweerder al
dan niet door het rode licht is gereden,
welke
dubbelzinnigheid
met
het
ontbreken van motieve'n gelijkstaat en
tevens iedere wettelijkheidscontrole op
het aangevochten vonnis onmogelijk
maakt; wanneer verweerder immers door
het rode licht gereden is, het vonnis niet
wettig kan beslissen dat deze overtreding op het Wegverkeersreglement geen
fout is in de zin van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, zonder
het foutbegrip in de zin van deze wettelijke bepalingen te miskennen, evenmin
wettig kan beslissen, aan de hand van de
voornoemde vaststellingen, dat deze fout
niet in oorzakelijk verband staat met het
ongeval, nu men het ontbreken van een
oorzakelijk verband tussen een fout en
de schade niet !outer mag steunen op
het bestaan van een andere fout in
oorzakelijk verband met de schade, en
ten slotte niet wettig kan beslissen dat
eiser gehouden is tot de integrale vergoeding van verweerders schade, wanneer
vaststaat dat verweerder eveneens een
fout heeft begaan in oorzakelijk verband
met deze schade :

Betreffende de grond van nietontvankelijkheid hieruit afgeleid dat
het middel nieuw is :
·-

Overwegende dat eiser voor de
appelrechter concludeerde : « Aangezien de verkeerslichten op groen
stonden voor verdachte, zodat hij
zijn weg normaal naar links kon
doorzetten;
aangezien,
rekening
houdend met .de afstnad die
verdachte moest afleggen bij het
naar links afslaan, de lichten rood
geworden waren voor de burgerlijke
partij De Gryse; dat dit zeer duidelijk blijkt uit de verklaring van de
onpartijdige
getuige
Delaplace
Gaston; dat deze getuige uitdrukkelijk verklaart : volgens mij is de
wagen door het rode verkeerslicht
gereden »;
Overwegende dat, gelijk om welke
reden hij zulks deed, eiser de fout
die hij meende te onderkennen in
het rijgedrag van verweerder, reeds
had aangevoerd voor de appelrechter;

Overwegende dat het middel niet
nieuw is en de grond van nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Betreffende het middel zelf :
Overwegende dat het vonnis
beslist zoals weergegeven in het
middel;
Overwegende dat de rechtbank
eensdeels releveert dat de ooggetuige Gaston Delaplace onder eed
bevestigde dat verweerder door het
rood verkeerslicht reed, en anderdeels, met bevestiging van het
beroepen vonnis, eiser aansprakelijk
verklaart voor al de schadelijke
gevolgen van het ongeval en hem
dienvolgens veroordeelt om aan
verweerder 91.079 frank, meer interesten en kosten, te betalen, terwijl
ze nalaat te beoordelen of al dan
niet vaststaat dat verweerder door
het rood verkeerslicht reed, en, zo
ja, of deze fout in oorzakelijk
verband staat met de schadelijke
gevolgen van het ongeval, zodat de
beslissing niet wettelijk verantwoord is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van verweerder
tegen eiser, behalve in zoverre het
oordeelt dat eiser een fout beging
die in oorzakelijk verband met de
schadelijke
gevolgen
van
het
ongeval staat; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
verweerder en eiser ieder in de helft
van de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank
te
leper,
zitting
houdende in hoger beroep.
17 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
De Gryse.
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'Nr. 482

ARREST

2'

KAMER -

17 april 1984

(A.R. nr. 8570)

1° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
VERMELDING VAN OMSTANDIGHEDEN
WAARUIT NOCH EEN VORMGEBREK NOCH
EEN GRIEF VAN ONWETTIGHEID WORDT AFGELEID - GEEN CASSATIEMIDDEL.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING

DOOR

DE

FEITENRECHTER

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - EEN
ENKELE OPZET - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE.

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

4° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN
- EEN ENKELE OPZET- AANVANG VAN DE
VERJARING - LAATST GEPLEEGD FElT.

1o Geen

cassatiemiddel is vermelding
van omstandigheden waaruit noch
een vormgebrek noch een grief van
afgeleid (1).
onwettigheid wordt
(Artt. 407 e.v. Sv.)

2o en 3° De rechter beoordeelt op onaan-

tastbare wijze in feite of verscheidene
feiten, wegens eenheid van opzet, een
enkel strafbaar feit vormen (2).
4o Wanneer de rechter vaststelt dat vers~~eidene misdrijven de uitvoering
z9n van eenzelfde opzet, gaat de verjarmg van de strafvordering pas in vana! het laatste strafbaar feit, zulks echter op voorwaarde dat elk van de
vroegere feiten van het daaropvolgend
feit niet gescheiden is, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring,
door een langere termijn dan de verjaringstermijn (3).
(1) Cass., 5 okt. 1976 (A.C., 1977, 140).
(2) Cass., 8 april 1981,
(A.C., 1980-81, nr. 457).

A.R.

(3) Cass., 23 nov. 1982,
(A.C., 1982-83, nr. 182).

A.R. nr. 7475

nr.

1400'

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1983
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, samengevat als
volgt :
eerste onderdeel, het openbaar ministerie heeft het door eiser ingestelde hoger beroep slechts gevolgd, waaruit
.wordt afgeleid dat voor het openbaar ministerie de uitgesproken straf eigenlijk
toereikend was; in hager beroep werd
echter, op vordering van het openbaar
ministerie, de hoofdgevangenisstraf van
24 op 30 maanden gebracht, waarvan 12
maanden effectief en 18 maanden met
uitstel;
tweede onderdeel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 65 van het
Strafwetboek en 21 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, doordat het arrest ten onrechte
aanneemt dat de door de eiser gepleegde
misdrijven de uiting zijn van eenzelfde
strafbare gedraging, zodat slechts een
straf moet worden opgelegd, en aldus de
regels inzake de verjaring van de strafvordering schendt;
derde onderdeel, ter ontlasting van eiser « toch ook nog mag gewezen worden
op een aantal relatief kleinere argumenten, welke door de eerste rechter quasi
niet in aanmerking zijn genomen :
a) cooperatie bij het strafrechtelijk onderzoek; b) totaal gebrek aan hierarchische controle op de werkzaamheden
van eiser waarbinnen de feiten werden
gepleegd; c) de gezondheidstoestand van
eiser; d) de " de facto" gevolgen van zijn
veroordeling » :

Wat het eerste onderdeel en het
derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser feiten en
omstandigheden aanhaalt waaruit
noch een vormgebrek noch een grief
van onwettelijkheid wordt afgeleid;
Dat een dergelijke grief geen cassatiemiddel uitmaakt;
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GINGSTELLING WAARBIJ HANDHAVING VAN
Wat het tweede onderdeel beDE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT BEVOtreft :
LEN - CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHOverwegende dat de feitenrechter
TE LATERE INVRIJHEIDSTELLING OP
op onaantastbare wijze beoordeelt
BORGTOCHT
CASSATIEBEROEP DOELLOOS
- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.
of verscheidene feiten, wegens de
eenheid van opzet, een enkel strafbaar feit opleveren;
2° VOORZIENING IN CASSATIE
Overwegende dat, nu uit de vastSTRAFZAKEN - ARREST VAN DE KAMER VAN
stellingen van het arrest blijkt dat
INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ HANDde appelrechters oordelen dat de
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
WORDT BEVOLEN - CASSATIEBEROEP VAN
aan eiser ten laste gelegde feiten
DE VERDACHTE - LATERE INVRIJHEIDSTELeen zelfde strafbare gedraging opleveLING OP BORGTOCHT - CASSATIEBEROEP
ren en dat het laatste feit van deze
DOELLOOS- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEgedraging dagtekent « in de periode
BEROEP.
van 2.1.1982 tot 10.11.1982 », terwijl
geen twee op mekaar volgende feiten van de reeks bewezen verklaar- 1o en 2o Doelloos en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de verde misdrijven gescheiden zijn door
dachte tegen een arrest van de kamer
een langere termijn dan de verjavan inbeschuldigingstelling waarbij
ringstermijn, eventueel verlengd
handhaving van de voorlopige hechtedoor stuiting of schorsing, het arrest
nis wordt bevolen, wanneer de verde regels inzake de verjaring van de
dachte, voordat het Hof op het cassastrafvordering niet schendt;
tieberoep uitspraak heeft gedaan, bij
een latere beslissing op borgtocht in
Dat het middel niet kan worden
vrijheid is gesteld en de voorlopige
aangenomen;
hechtenis na de betaling van de borgEn overwegende dat de substantocht is geeindigd (1).
tiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
(CONTINELI)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiser in
de kosten.
17 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Vanden
Abeele, Gent.

(A.R. nr. 8532)

HET HOF; - Gelet op het bestre..
den arrest, op 20 december 1983 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de voorlopige
hechtenis van eiser gehandhaafd
wordt;
Overwegende dat eiser op 24 januari 1984 op borgtocht voorlopig in
vrijheid werd gesteld;
Dat de voorziening geen reden
van bestaan meer heeft;

Nr. 483
2'

KAMER -

17 april 1984

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI-

(1) Vgl. Cass., 20 juli 1982, A.R. nr. 2448
(A.C., 1981-82, nr. 667) met cone!. adv.-gen. Liekendael. Zie Cass., 6 sept. 1983, A.R. nr. 8235
(ibid., 1983-84, nr. 8) met voetnoot R.D.
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Michel Salden, Antwerpen.

Nr. 484

2' KAMER - 17 april 1984

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING UITSFRAAK DOENDE OVER
EEN BETWISTING IN VERBAND MET DE INVRIJHEIDSTELLING OF BORGTOCHT - CASSATIEBEROEF VAN DE VERDACHTE - INVRIJHEIDSTELLING VAN DE VERDACHTE NA BETALING VAN DE GELDSOM - CASSATIEBEROEP DOELLOOS- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEF.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING
UITSFRAAK
DOENDE OVER EEN BETWISTING IN VERBAND
MET DE INVRIJHEIDSTELLING OF BORGTOCHT - CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE
VERDACHTE NA BETALING VAN DE GELDSOM
- CASSATIEBEROEF DOELLOOS - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

(DROUZAS)
ARREST

(A.R. nr. 8699)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten op 24 februari 1984 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest
nr. 324 beslist over de vertegenwoordiging van eiser door zijn advocaat;
Overwegende dat het arrest
nr. 325 uitspraak doet inzake eisers
betwisting in verband met zijn invrijheidstelling mits borgsom;
Overwegende dat eiser, na starting van de borgsom, op 13 februari
1984 in vrijheid werd gesteld;
Dat zijn voorziening derhalve
geen reden van bestaan heeft;

Om die redenen, zonder dat er reden is om eisers middelen die niet
de ontvankelijkheid van de voorziening betreffen, te onderzoeken, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Dassesse.

1o en 2o Doelloos en derhalve niet ontvan-.
kelijk is het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, uitspraak
doende over een betwisting in verband Nr. 485
met de invrijheidstelling op borgtocht,
wanneer de voorlopige hechtenis op
het ogenblik dat het cassatieberoep
2' KAMER - 17 april 1984
wordt ingesteld, reeds geeindigd was
door betaling van de geldsom en vrijlating van de verdachte (1).
VOORZIENING IN CASSATIE (1) Zie het vorige arrest, A.R. nr. 8532 met
de voetnoot.

TERMIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT
HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN
BESCHIKKING TOT VERWIJZING, IN STAAT

-
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VAN AANHOUDING, NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - ARREST DAT GEEN UITSPRAAK
DOET OVER EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE V66R
DE EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJK
CASSATIEBEROEP.

vel tot aanhouding, naar de correctionele rechtbank verwijst en geen
uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid, een zuiver voorbereidende beslissing en een beslissing van onderzoek is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering; dat het bestreden arrest een beslissing is van dezelfde
aard als de beroepen beschikking en
de voorziening, nu zij is ingesteld
v66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk is;

Wanneer de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten noch voor de raadkamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling is betwist, is niet
ontvankelijk het cassatieberoep dat
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake
bevoegdheid, het verzet van de verdachte tegen de beschikking van de
raadkamer tot verwijzing, in staat van
Om die redenen, verwerpt de
aanhouding, naar de correctionele voorziening; veroordeelt eiser in de
rechtbank niet ontvankelijk verklaart k0sten.
(1). (Art. 416 Sv.)
17 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge(VANHAMEL)
ver : de h. Matthijs - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatARREST
generaal.
(A.R. nr. 8704)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 februari 1984 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldi- Nr. 486
gingstelling;
Overwegende dat eiser bij be2' KAMER - 18 april 1984
schikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste Aanleg te
Hasselt van 17 februari 1984 wegens HERZIENING - NIEUWE FElTEN WAARUIT
gecorrectionaliseerde misdaden, onHET BEWIJS VAN DE ONSCHULD VAN EEN
der het bevel tot aanhouding, naar
VEROORDEELDE KAN BLIJKEN - VERW!Jde correctionale rechtbank aldaar
ZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN HOF VAN
werd verwezen;
BEROEP.
Overwegende dat het arrest het
verzet van eiser tegen de beschik- · Wanneer het bewijs van de onschuld van
king van verwijzing en het hoger
een veroordeelde eventueel uit nieuwe
beroep van eiser tegen het behoud
ieiten kan blijken, wordt de aanvraag
van de hechtenis niet ontvankelijk
tot herziening door het Hoi ontvankeverklaart;
lijk verklaard en wordt de zaak voor
onderzoek naar een hoi van beroep
Overwegende dat de beschikking
verwezen (1). (Artt. 443, 3°, en 445, dervan de raadkamer, waarbij zij een
de lid, Sv.)
verdachte, al dan niet onder het beNota arrest nr. 485 :
(1) Zie Cass., 6 sept. 1983, A.R. nr. 8210
(A.C., 1983-84, nr. 8) en de voetnoot.

Nota arrest nr. 486 :
(1) Cass., 20 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 726).

1109 (BODART)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3488)

HET HOF; - Gelet op het door
Mr. Cecile Draps, advocaat bij het
Hof van Cassatie, ondertekende en
op 6 februari 1984 op de griffie van
het Hof ingediende verzoekschrift
waarbij Bodart Arlette Henriette
Flore, weduwe Meunier, geboren op
14 september 1931 te Aarlen en wonende rue de Seymerich 2 de herziening vraagt van het doo~ de Correctionele Rechtbank te Aarlen op
27 november 1978 op tegenspraak
gewezen vonnis waarbij zij tot een
gevangenisstraf van achttien maanden en een geldboete van vijftig
frank of vijftien dagen vervangende
gevangenisstraf wordt veroordeeld
ter zake dat ze op 14 september
1978 te Aarlen een weggenomen
verduisterd of door misdaad of wan~
bedrijf
verkregen bedrag
van
212.000 frank geheel of ten dele
heeft geheeld ten nadele van de
Banq~e gl'merale du Luxembourg;
dat biJ dat vonnis de teruggave van
het inbeslaggenomen geldbedrag
van 212.000 frank aan de in de rechten van die bank gesubrogeerde
naamloze vennootschap, de Luikse
Verzekering, wordt bevolen en aan
die verzekeringsmaatschappij, op de
door haar ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, het provisioneel bedrag van een frank wordt toegekend
en de uitspraak over het overige alsook over de kosten wordt aangehouden;
Gelet op het met redenen omkleed
advies van D?-rs. Jacques Henry, Michel Franch1mont en Roger Rasir,
~dvocaten te Luik, die tien jaar
mgeschreven zijn op de tabel van de
Orde;
Gelet op de aanmaning to.t tussenkomst, die op 13 februari 1984 bii
regelmatig deurwaardersexploot is
betekend aan de burgerlijke partij,
naamloze vennootschap Luikse Verzekering;

o':"~r":eg~nde dat de burgerlijke
partiJ met Is verschenen;
Overwegende dat het vonnis
waarvan. de herziening wordt aangevraagd, m kracht van gewijsde is
gegaan ten aanzien van eiseres Arlette Bodart;
'
Overwegende dat eiseres tot staving van haar verzoek tot herziening, gegrond op artikel 443, 3°, van
het Wetboek van Strafvordering, betoogt dat het bewijs van haar onschuld blijkt uit feiten die zich sedert haar veroordeling hebben voorgedaan of uit omstandigheden waarvan zij het bestaan niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het
geding, namelijk : 1o de op 27 augustus 1980 door de raadkamer van de
rechtbank te Luxemburg gewezen
beslissing waarbij, op de eensluidende vordering van de Procureur van
het Rijk, de opschorting wordt bevolen van de vervolgingen die tegen
Jacky ~ouchot waren ingesteld wegens d1efstal met geweldpleging op
de persoon van Nicolas Crelot en
ten nadele van Banque generale du
Luxembourg, op grand dat de daden
van onderzoek geen voldoende bezwaren tegen bovengenoemde aan
het licht hebben gebracht; 2o het op
5 november 1981 door het Hof van
Beroep te Luik gewezen arrest dat
met wijziging van het door de Cor:
rec~ionele. Rechtbank te Aarlen op
28 Januan 1980 gewezen vonnis, Jacky Couchot ontslaat van de rechtsvervolging die tegen hem was ingesteld wegens het feit dat hij op 13 of
14 september 1978 te Aarlen door
middel van braak, inklimming of
valse sleutels een wagen « Citroen
Maserati » bedrieglijk had weggenomen ten nadele van Anita Ghedini
op grand. dat die telastlegging niet
bewezen 1s;
Dat eiseres aanvoert : dat zij
steeds haar onschuld heeft staande
g~houden; dat zij ten tijde van de
fmten waarvoor zij is veroordeeld
samenwoonde met de heer Couchot:
dat het door de Correctionele Recht~
bank te Aarlen op 27 november 1978
tegen haar gewezen vonnis haar we-

I
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gens die heling veroordeelde, op
grond dat die telastlegging bewezen
was, << nu het bedrag van 212.000
frank naar een schuilplaats was gebracht en slechts van misdadige oorsprong kon zijn, gelet op het bijna
totale geldgebrek van Couchot »; dat
uit de redengeving kan worden afgeleid dat de diefstal van de bedragen
die zij, blijkens de beschuldiging,
had geheeld, slechts het werk kon
zijn van haar beheerder en dat aldus haar schuld onverbrekelijk verbonden was met het vermoeden dat
Couchot schuldig was;
Dat zij aanvoert dat de rechter-.
lijke beslissingen die na haar veroordeling waren uitgesproken ten
aanzien van Jacky Couchot, namelijk het arrest van het Hof van Beroep te Luik waarbij Couchot was
vrijgesproken van diefstal van het'
voertuig dat zou hebben gediend
voor het plegen van de « hold-up »
op de Banque generale du Luxembourg, en de beschikking van de
-raadkamer te Luxemburg waarbij
Couchot buiten vervolging was gesteld voor de diefstal met geweldpleging ten nadele van die bank, nieuwe gegevens zijn die een aanvraag
tot herziening van de veroordeling.
die de Correctionele Rechtbank te
Aarlen bij vonnis van 27 november
1978 tegen haar had uitgesproken·
wegen heling, ontvankelijk maken
in de zin van artikel 443, 3", van het
Wetboek van Strafvordering;
·
Overwegende dat 1 het bewijs; dat
eiseres niet schuldig. is aan de liaar
ten laste gelegde heling eventueel
kan blijken uit voormelde feiten en
omstandigheden die zich sedert
haar veroordeling hebben voorgedaan;
Dat krachtens artikel 443, 3", van
het Wetboek van Strafvordering de
aanvraag tot herziening ontvankelijk is;

Om die redenen, gelet op de artikelen 443, 444 en 445 van het Wet-

:hoek van Strafvordering, verklaart
:de aanvraag tot herziening ontvankelijk; beveelt dat de aanvraag zal
worden onderzocht door het Hof van
Beroep te Brussel ten einde na te
gaan of de tot staving van de aanvraag aangevoerde nieuwe feiten of
nieuwe omstandigheden beslissend
genoeg schijnen om de zaak te herzien; verklaart dit arrest bindend
voor de burgerlijke partij, naamloze
vennootschap de Luikse Verzekering; houdt de kosten aan.
18 april 1984 - z• kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat : mr. Draps.

Nr. 487
2•

KAMER -

18 april 1984

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - VERLENGING VAN DE INOBSERVATIESTELING VAN EEN VERDACHTE ZONDER GEVOLG VOOR DE HANDHAVING VAN
DE VOORLOPIGE HECHTENIS.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERLENGING VAN DE INOBSERVATIESTELLING
VAN EEN VERDACHTE - ZONDER GEVOLG
VOOR DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS.

3° VERWIJZING NA CASSATIE -

VERNIETIGING VAN EEN ARREST VAN DE KAMER
VAN INBESCHULDIG!NGSTELLING DAT GEEN
UITSPRAAK DOET OVER DE HANDHAVING
VAN DE HECHTENIS VAN EEN VERDACHTE
WIENS INOBSERVATIESTELLING WORDT VERLENGD - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

zo Ofschoon de inobservatiestelling
van een voorlopig gehechte verdachte
een nieuwe beslissing is over de handhaving van de hechtenis, heeft de beslissing houdende verlenging van die
inobservatiestelling niet zodanig gevolg; het onderzoeksgerecht moet daar-

1" en

-
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bij oak uitspraak doen over de handhaving van de hechtenis (1).
3° Een arrest van de kamer van inbe-

hechtenis van verdachte wordt bevolen :

Over het middel, afgeleid uit de schenschuldigingstelling, dat geen uitspraak ding van de artikelen 7 van de Granddoet over de handhaving van de hech- wet, 1, 6 van de wet tot bescherming van
tenis van een verdachte wiens inobser- de maatschappij en 5 van de wet van
vatiestelling wordt verlengd, behoeft, 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
na cassatie ervan, niet te worden verdoordat uit de gedingstukken blijkt :
wezen, wanneer die verdachte bij een dat de onderzoeksrechter van Luik op
in kracht van gewijsde gegane beslis- 9 november 1983 tegen verdachte een besing werd gelnterneerd, voordat op het vel tot aanhouding heeft verleend wecassatieberoep uitspraak is gedaan.
gens paging tot moord; dat de onderzoeksrechter dezelfde dag bij een met
redenen omklede beschikking heeft bevolen dat het aanhoudingsbevel ten uit(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE- voer zou worden gelegd in de psychiaROEP TE LUIK T. Dl VAIRA)
trische afdeling van een strafinrichting;
dat de raadkamer van de Correctionele
Rechtbank te Luik laatstgenoemde beARREST ( vertaJing)
schikking op 14 november 1983 met toepassing van artikel 1, vijfde lid, van de
(A.R. nr. 3541)
wet tot bescherming van de maatschappij heeft bevestigd in de vormen bepaald
HET HOF; - Gelet op de bestre- bij artikel 4 van de wet van 20 april 1874;
den arresten, op 16 februari 1984 ge- dat de raadkamer op 5 december 1983,
wezen door het Hof van Beroep te 4 januari 1984 en 1 februari 1984 de
Luik, kamer van inbeschuldiging- handhaving van de voorlopige hechtenis
heeft bevolen; dat de raadkamer op gestelling;
data tevens de inobservatiestelOverwegende dat de voorzienin- noemde
ling van verdachte met een maand heeft
gen samenhangend zijn en dat er verlengd; dat verdachte op 2 februari
grond bestaat tot voeging;
1984 in verzet is gekomen tegen de beschikking van 1 februari 1984, in zoverre
die beschikking het tegen haar verleende
A. Op de voorziening tegen de be- aanhoudingsbevel
bevestigt en haar
slissing op de vorderingen va.n eiser inobservatiestelling verlengt; dat de katot bevestiging van de op 1 februari mer van inbeschuldigingstelling op 16 fe1984 door de raadkamer van de bruari 1984 de beschikking van de raadRechtbank van Eerste Aanleg te kamer waarbij het aanhoudingsbevel
Luik gewezen beschikking waarbij werd bevestigd, wijzigde op grand dat er
de inobservatiestelling van verdach- geen uitspraak over de handhaving van
de voorlopige hechtenis diende te worte met een maand wordt verlengd :
den gedaan tijdens de inobservatiestelOverwegende dat de bestreden be- ling van verdachte,
slissing die vorderingen toewij st;
terwijl de beslissing van de onderDat de voorziening niet ontvanke- zoeksrechter om het aanhoudingsbevel
ten uitvoer te leggen in een psychialijk is bij gebrek aan belang;
trische afdeling van een strafinrichting
als een inobservatiestelling moet worden
B. Op de voorziening tegen de be- beschouwd, zoals trouwens kan worden
slissing op de vorderingen van eiser afgeleid uit artikel 6, tweede lid, van de
tot bevestiging van de op 1 februari wet tot bescherming van de maatschap1984 door de raadkamer van de pij waarin sprake is van verlenging van
Rechtbank van Eerste Aanleg te de inobservatiestelling; artikel 1, vijfde
Luik gewezen beschikking waarbij lid, van de wet tot bescherming van de
de handhaving van de voorlopige maatschappij bepaalt dat die beschikking binnen vijf dagen door de raadka- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 · m e r moet worden bevestigd; die bevesti(1) Cass., 23 dec. 1974 (A.C, 1975, 482) met ging, op de datum van de beschikking,
voetnoot R.C., en 10 feb. 1981, A.R. nr. 6488 een beslissing is over de handhaving van
(ibid., 1980-81, nr 343).
de hechtenis; de beschikking tot verlen-
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1112 en, anderzijds, de inobservatiestelling van verdachte met ten hoogste
een maand wordt verlengd, laatstgenoemde beschikking heeft bevestigd;
dat het daarnaa heeft beslist dat tijdens de inobservatiestelling geen
uitspraak diende te worden gedaan
over de handhaving van de voorlopige hechtenis overeenkomstig artikel 5 van de wet van 20 april 187 4
op de voorlopige hechtenis, op grond
van artikel 1, vijfde lid, van de wet
tot bescherming van de maatschappij; de beschikking waarbij de inobservatiestelling van verdachte wordt
bevestigd, een beslissing is over de
handhaving van de voorlopige hechtenis : dat het aldus de in het mid·del
aangewezen wetsbepalingen
schendt;

ging van de inobservatiestelling, buiten
het in artikel 1, vijfde lid, van de wet tot
bescherming van de maatschappij bedoelde geval, de onderzoeksgerechten
niet ontslaat van de verplichting om zowel het aanhoudingsbevel als de inobservatiestelling binnen de maand te bevestigen; het arrest ten deze de in artikel 1,
vijfde lid, van de wet tot bescherming
van de maatschappij bedoelde beslissing
tot inobservatiestelling, die de handhaving van de hechtenis tot gevolg heeft,
verwart met de in artikel 6 van dezelfde
wet bedoelde beslissing om de inobservatiestelling met een maand te verlengen,
welke beslissing geen gevolgen heeft
voor de handhaving van de voorlopige
hechtenis; de inobservatiestelling immers slechts een wijze van tenuitvoerlegging is van een aanhoudingsbevel dat er
de verplichte rechtsgrondslag van vormt
•;ot een beschikking van verwijzing
wordt gewezen, zodat de onderzoeksgerechten, gelet op het feit dat de beslissing tot verlenging van de inobservatiestelling op zich geen rechtstitel oplevert
voor de hechtenis, elke maand uitspraak
moeten doen over de handhaving van de'
voorlopige hechtenis krachtens artikel 5
van de wet van 20 april 1874; de kamer
van inbeschuldigingstelling, door te wei-'
geren uitspraak te doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, artikel 5 van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis schendt :

Overwegende dat blijkens artikel 1, tweede lid, van de wet tot bescherming van de maatschappij de
door een onderzoeksgerecht bevolen
inobservatiestelling van een in voorlopige hechtenis genomen verdachte
een nieuwe beslissing is over de
handhaving van de hechtenis; dat
een beslissing waarbij de inobservatiestelling wordt verlengd, geen zodanige beslissing is; dat over de
handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak moet worden gedaan
telkens wanneer de inobservatiestelling wordt verlengd;

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het Hof van Beroep
te Luik, bij arrest van 21 maart 1984
de onmiddellijke internering van eiseres heeft gelast; dat die beslissing
in kracht van gewijsde is gegaan;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening tegen het arrest waarbij
de bestreden beschikking tot verlenging van de inobservatiestelling van
verdachte wordt bevestigd; vernietigt het bestreden arrest dat de beslissing van de raadkamer wijzigt
en zegt dat er geen uitspraak client
te worden gedaan over de handhaving van de hechtenis tijdens de
inobservatiestelling van verdachte;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
Overwegende dat het hof van be- het vernietigde arrest; laat de kosroep, kamer van inbeschuldiging- ten ten laste van de Staat; zegt dat
stelling, op het hoger beroep van de er geen grond is tot verwijzing.
verdachte Norma Di Vaira tegen de
1984 - 2' kamer - Voorzitter:
door de raadkamer op 1 februari de18h.april
Screvens, voorzitter - Verslagge1984 gewezen beschikkingen waar- ver : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
bij, enerzijds, de handhaving van de - Gelijkluidende conclusie van de h. Pivoorlopige hechtenis wordt bevolen ret, advocaat-generaaL

1113 Overwegende dat krachtens artikel 58, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de militaire rechtban2' KAMER - 18 april 1984
ken door bijzondere wetten geregeld
blijven; dat naar luid van artikel 8
van de besluitwet van 14 september
HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - M!Ll1918 de beslissingen van het krijgsTAIR GERECHTSHOF - WIJZIGING VAN EEN
gerechtshof
bij meerderheid van
VRIJSPREKENDE BESLISSING OF VERZWAstemmen worden genomen;
RING VAN DE U!TGESPROKEN STRAF VEREIST
GEEN EENSTEMMIGHEID.
Dat het middel faalt naar recht;
En
overwegende dat de substanArt. 211bis Sv. naar Juid waarvan het gerecht in hager beroep geen vrijspre- WHe of op straffe van nietigheid
rechtsvormen in
kende beslissing kan wijzigen of de voorgeschreven
uitgesproken straffen niet kan verzwa- acht zijn genomen en de beslissing
ren dan met eenparige stemmen van overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 488

zijn leden, is niet toepasselijk op het
Militair Gerechtshof (1). (Art. 8 besluitwet 14 sept. 1918.)

(GENEVROIS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3544)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1984 door
het Militair Gerechtshof gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Rolf Schmidt, Verviers.

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97, 107 van de
Grondwet, 211bis en 407 van het Wethoek van Strafvordering,
doordat het arrest het beroepen vonnis 'Nr. 489
waarbij eiser was vrijgesproken, vernietigt en hem veroordeelt zonder vast te
2' KAMER - 24 april 1984
stellen dat die veroordeling met eenparigheid van stemmen is uitgesproken,
terwijl artikel 2llbis van het Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat bij vrij- 1° VOORZIENING IN CASSATIE
sprekend vonnis het gerecht in hoger beVORM - STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN
roep geen veroordeling kan uitspreken
DE MAATSCHAPPIJ GEEN VERMELDING
dan met eenparige stemmen van zijn leVAN DE BESTREDEN BESLISSING NIET
den:
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Overwegende dat artikel 2llbis 2° WRAKING - STRAFZAKEN - RECHTvan het Wetboek van Strafvordering
SPLEGING.
dat is ingevoegd bij artikel 149 van
de wijzigingsbepalingen, vervat in 3° VERWIJZING VAN EEN RECHTartikel 3 van de wet van 10 oktober
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF1967 houdende het Gerechtelijk WetZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERhoek, niet van toepassing is op het
ZOEK VAN DE GE'iNTERNEERDE GER!CHT TEMilitair Gerechtshof;
GEN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
(1) Cass., 9 mei 1978 (A.C., 1978, 1058).

DE MAATSCHAPPIJ DIE TE BESLISSEN HEEFT
OVER ZIJN Il\'VRIJHEIDSTELLING - VERZOEK
DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP DE GEHE-
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(... ) welke verklaard heeft zich in
cassatie te voorzien tegen de commissie tot bescherming van de
4° VERHAAL OP DE RECHTER maatschappij bij de gevangenis te
AMBTELIJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVO- Antwerpen
daar betrokkene, valCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE VEREIST.
gens eigen verklaring, moest ver1" Niet ontvankelijk is de voorziening in schijnen op 21 februari 1984. Betrokcassatie inzake bescherming van de kene is niet verschenen »;
maatschappij, die de bestreden beslisOverwegende dat de voorziening
sing niet vermeldt (1). (Art. 417 Sv.)
niet preciseert tegen welke beslissing van de commissie tot bescher2" Wraking wordt voorgedragen bij een ming van de maatschappij bij de geakte neergelegd ter griffie van het ge-.
recht waarbij de zaak aanhangig is (2). vangenis van Antwerpen ze is ingesteld;
(Impliciet.) (Art. 835 Ger.W.)
Dat de voorziening derhalve niet
3" Niet ontvankelijk is het verzoek van
ontvankelijk
is;
de gei'nterneerde tot verwijzing op
LE COMMISSIE DOCH SLECHTS OP SOMMIGE
LEDEN ERVAN - NIET ONTVANKELIJK VERZOEK.

grand van gewettigde verdenking, dat.
gericht is tegen de commissie tot beII. Op de verzoekschriften van eischerming van de maatschappij die te ser gericht tot de procureur-genebeslissen heeft over zijn invrijheid-. raal bij het Hof van Cassatie :
stelling, en berust op feiten die niet op
de gehele commissie doch enkel op
1. In zoverre de 7erzoekschriften
sommige Jeden ervan betrekking hebstrekken tot wraking van de heer
ben (3).

Paternostre en mr. Van Leuven, respectievelijk voorzitter en lid van de
burgerlijk geding is, kan het enkel commissie tot bescherming van de
worden ingesteld bij een door een ad- maatschappij bij de gevangenis te
vocaat bij het Hof van Cassatie onder- Antwerpen:
tekend verzoekschrift (4). (Artt. 478,
1080, 1140 tot 1147 Ger.W.)
Overwegende dat, in de veronderstelling dat de gronden in de verzoekschriften aangevoerd een reden
(ENCKELS)
zouden zijn tot wraking van bedoelde leden van de commissie, het Hof
ARREST
hiervan niet vermag kennis te ne(A.R. nr. 8686)
men, zoals blijkt uit de artikelen 828
en volgende van het Gerechtelijk
HET HOF; - I. Op de voorziening Wetboek;
van eiser :
2. In zoverre de verzoekschriften
Overwegende dat de akte van strekken tot onttrekking van de
voorziening luidt als volgt : << Op 22 zaak op grond van gewettigde verfebruari 1984, voor ons, Daems Ed- denking :
dy, opsteller, afgevaardigd door de
Overwegende dat uit de door verdirecteur van de gevangenis Merks- zoeker ?.angevoerde gronden niet
- - - - - - - - - - - - - - - 1 blijH dat de verdenking gericht is
tegen de gehele commissie tot be(1} Cass., 4 okt. 1976 (A.C., 1977, 139}.
schenning van de maatschappij bij
(2} Cass., 6 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 646).
de gevangenis te Antwerpen, maar
(3) Zie Cass., 6 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 646} integendeel dat zij slechts sommige
leden van de commissie betreft; dat
en 9 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 18}.
het verzoek geen vordering is tot
(4} Cass., 8 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 25),
24 sept. 1980 en 26 feb. 1981 (ibid., 1980-81, verwijzing wegens gewettigde vernrs. 56 en 383 ).
denking als bepaald in de artike4" Daar het verhaal op de rechter een
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dat wetboek, te rekenen van de uitlen 543 en volgende van het Wetspraak van het vonnis (1).
boek van Strafvordering;
3. In zoverre de verzoekschriften
(WINDMOLDERS T. GOOSSENS, EBES N.V.)
strekken tot het instellen van verhaal op de rechter :
ARREST
Overwegende dat de aanvraag tot
verhaal op de recher een burgerlijk
(A.R. nr. 8139)
geschil is en derhalve, naar luid van
artikel 478 van het Gerechtelijk
HET HOF; - Gelet op het bestreWetboek, het optreden van een advocaat bij het Hof van Cassatie ver- den vonnis, op 15 april 1983 in hoger
beroep gewezen door de Correctioeist;
Dat de verzoekschriften derhalve nele Rechtbank te Antwerpen;
niet ontvankelijk zijn;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :

Om die redenen, en gelet op de
artikelen 542 tot 552 van het Wetboek van Strafvordering, zonder
acht te slaan op eisers brief van
12 april 1984 die neergelegd werd
buiten de bij artikel 420bis, eerste
lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn, verwerpt de
voorziening en de verzoeken.
24 april 1984 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

Nr. 490

2•

KAMER -

24 april 1984

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK - HOGER
BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS
- TE LATE BETEKENING- NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP.

Niet ontvankelijk is het hager beroep
van de procureur des Konings dat gericht is tegen een vonnis van de politierechtbank, waniurer het aan de beklaagde is betekend buiten de bij
art. 205 Sv. gestelde termijn van vijfentwintig dagen, eventueel verlengd
overeenkomstig art. 644, eerste lid, van

Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 17 4 en 205 van het Wetboek van
Strafvordering, zoals die artikelen respectievelijk bij artikel 1 van de wet van
31 mei 1955 en bij artikel 2 van de wet
van 15 juni 1981 werden vervangen :

Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser, die door het beroepen
vonnis van 16 december 1982 van de
Politierechtbank te Antwerpen was
vrijgesproken zonder kosten, veroordeelt, wegens overtreding van artikel 12.3.1, a, van het Wegverkeersreglement, tot een geldboete van 100
frank of een vervangende gevangenisstraf van een maand, en hem
veroordeelt in de kosten van hoger
beroep wat hem betreft, na de hogere beroepen, waaronder dat van het
openbaar ministerie tegen eiser, ontvankelijk te hebben verklaard als
zijnde regelmatig naar vorm en termijn;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, evenwel blijkt dat het beroep
van het openbaar ministerie bij de
rechtbank die van het beroep kennis
moest nemen, aan eiser in persoon
werd betekend op 11 januari 1983;
dat uit de vermeldingen van dat exploot .. blijkt dat eiser woonachtig
was in' Belgie;

1------.;....--,...--------(1) Zie Cass., 8 okt. 1980 en 8 april 1981
(A.C., 1980-81, nrs. 85 en 453).
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Overwegende dat naar luid van
artikel 205 van het Wetboek van
Strafvordering, zoals het werd vervangen bij artikel 2 van de wet van
15 juni 1981, het openbaar ministerie bij het hof of de rechtbank die
van het beroep kennis moet nemen,
zijn beroep, op straffe van verval,
binnen vijfentwintig dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis
moet betekenen, hetzij aan de beklaagde, hetzij aan de voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijke
partij;
Overwegende dat het op de zesentwintigste dag na de uitspraak betekende hager beroep van het openbaar ministerie, nu er geen reden
tot verlenging van de termijn aanwezig was, laattijdig en mitsdien
niet ontvankelijk was; dat de rechtbank op de strafvordering derhalve
geen veroordeling tegen de in eerste
aanleg vrijgesproken eiser vermocht
uit te spreken;

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het eerste
middel van eiser dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het eiser op de tegen hem ingestelde
strafvordering veroordeelt en in zoverre het uitspraak doet op de civielrechtelijke vorderingen van verweerster tegen eiser en van eiser
tegen de verweerders; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
eiser in de kosten van betekening
van zijn cassatieberoep aan het
openbaar ministerie; veroordeelt de
verweerders ieder in een vierde van
de overige kosten en laat de resterende kosten ten laste van de Staat;
zegt dat er geen aanleiding is tot
verwijzing wat betreft de vernietiging van de beslissing op de tegen
eiser ingestelde strafvordering; verwij st voor het overige de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
II. In zoverre de voorziening ge- Rechtbank te Mechelen, zitting houricht is tegen de beslissingen op de dende in hager beroep.
door verweerster tegen eiser en de
24 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter
door eiser tegen de verweerders
en verslaggever : de h. Boon, waarneingestelde civielrechtelijke vorderin- mend voorzitter - Gelijkluidende congen:
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-geOver het eerste middel, ...
doordat, ...
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, ...

neraal -

Advocaat : mr. De Gryse.

Wat het eerste onderdeel betreft : Nr. 491
Overwegende dat het vonnis noch
door de in het middel weergegeven
2' KAMER - 25 april 1984
redengeving noch door enige andere
considerans de conclusie van eiser.
beantwoordt;
1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZADat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel,
doordat, ... .
terwijl, .. .

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

2° STRAF -

VERVANGENDE GEVANGENIS-

STRAF - MISDRIJF GESTRAFT MET EEN COROverwegende dat het vonnis noch
RECTIONELE GEVANGENISSTRAF EN EEN
door de in het middel weergegeven
GELDBOETE - VERVANGENDE GEVANGENISredengeving noch door enige andere
STRAF - MAXIMUM DRIE MAANDEN.
considerans de omstandige conclusie
van eiser beantwoordt;
1o Het Hoi is bevoegd om in de bestreDat het middel gegrond is;
den beslissing een verschrijving, zoals
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een verkeerde spelling van de naam nietigheid voorgeschrevE:m rechtsvorener partij, te verbeteren wanneer die men in acht zijn genomen en de beduidelijk uit de processtukken blijkt slissing overeenkomstig de wet is

(1).

gewezen;

2' De vervangende gevangenisstraf voor

een enkele geldboete die samen met
een
correctionele
gevangenisstral
wordt uitgesproken, mag niet meer bedragen dan drie maanden (2).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser
veroordeelt tot een vervangende ge(STAMERA)
vangenisstraf van zes maanden; verwerpt de voorziening voor het overiARREST ( vertaling)
ge; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
(A.R. nr. 3462)
van het gedeeltelijk vernietigde arHET HOF; - Gelet op het bestre- rest; veroordeelt eiser in drie vierde
den arrest, op 16 december 1983 van de kosten, laat het overige vierten laste van de Staat; verwijst
door het Hof van Beroep te Luik ge- .de
de aldus beperkte zaak naar het Hof
wezen;
van Beroep te Bergen.
Overwegende dat uit de geding25 april 1984 - 2• kamer - Voorzitter:
stukken duidelijk blijkt dat het aan
verschrijvingen te wijten is dat in de h. Stranard, afdelingsvoorzitter de processen-verbaal van de terecht- Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advozittingen van 30 november, 2 decem- caat-generaal.
ber en 16 december 1983 van het hof
van beroep, in het arrest van 16 december 1983 en in de verklaring van
voorziening, de naam van eiser geschreven wordt als Stammerra, ter- Nr. 492
wijl hij Stamera wordt gespeld;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel 40 van het Strafwetboek :

2•

KAMER -

1° STEDEBOUW -

25 april 1984
WET RU!MTELIJKE OR-

Overwegende dat het arrest eiser
DENING EN STEDEBOUW, ART. 65 - VORDEveroordeelt tot een gevangenisstraf
RING VAN DE BEVOEGDE ADMINISTRATIEVE
van een jaar, tot een geldboete en,
OVERHEID OM DE PIAATS IN DE VORIGE
bij gebreke van betaling van die
STAAT TE HERSTELLEN - WIJZE WAAROP
geldboete, tot een vervangende geDIE VORDERING WORDT INGESTELD.
vangenisstraf van zes maanden;
Dat eiser tot een enkele geldboete 2° VORDERING IN RECHTE- BEGRIP.
is veroordeeld wegens een· wanbedrijf, zodat hij met toepassing van 3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
voormelde wetsbepaling niet tot een
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGENvervangende gevangenisstraf van
STRIJDIGE REDENEN - BEGRIP.
meer dan drie maanden kon worden
veroordeeld;
1° Geen
enkele wettelijk bepaling
schrijft voor op welke wijze de geEn overwegende, voor het overige,
machtigde ambtenaar of het coilege
dat de substantiiHe of op straffe van
(1) Zie Cass., 8 april 1981, A.R. nr. 1439, redenen (A.C., 1980-81, nr. 456).
(2) Zie Cass., 11 dec. 1972 (A.C., 1973, 356).

van burgemeester en schepenen de
vordering tot herstel van de plaats in
de vorige toestand moet instellen, wanneer het werk zonder bouwvergunning
is uitgevoerd,· het is voldoende dat een
van de daartoe wettelijk bevoegde ad-
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ministratieve overheden zijn wil duide- schriftelijke conclusie heeft ingediend
lijk te kennen geeft (1).
waarin hij om herstel van de plaats in
de vorige staat verzocht, welke akte op
2° Het wettelijk begrip " vordering in rech- zich reeds een duidelijke wilsuiting van
te » wordt niet miskend wanneer de de burgerlijke partij bevat en voldoet
rechter ingaat op een vordering tot aan het vereiste van artikel 65 van voorherstel van de plaats in de vorige melde wet van 1962,
staat, die is aangevoerd in een concluterwijl, eerste onderdeel, de eisers in
sie tot staving van een niet ont- hun bij het hof van beroep regelmatig
vankelijk
verklaarde
burgerlijke ingediende conclusie het door het hof
rechtsvordering tot veroordeling in aangenomen middel van niet-ontvankelijkheid aanvoerden en daaruit afleidden
schadevergoeding.
dat het Hof onmogelijk de bij voormeld
3n Het is niet tegenstrijdig bij een ver- artikel 65 bepaalde burgerlijke maatregeoordeling op de strafvordering in te len kon bevelen vermits die maatregel
gaan op een vordering tot herstel van niet op geldige wijze was gevorderd;
de plaats in de vorige staat, en tevens
tweede onderdeel, het arrest niet zonvast te stellen dat de burgerlijke der tegenstrijdigheid de burgerlijke parrechtsvordering, die bij de strafvorde- tijstelling van de stad Thuin niet ontvanring is gevoegd, niet ontvankelijk is, kelijk kon verklaren en tevens kon
bij ontstentenis van schade; de beslis- beslissen dat zij haar wil duidelijk te
sing waarbij wordt bevolen dat de kennen had gegeven in de zin van voorplaats in de vorige staat wordt her- meld artikel 65;
steld, ressorteert immers onder de
derde onderdeel, het arrest het wettestrafvordering (2).
lijk begrip rechtsvordering waarnaar
voormeld artikel 65 bij ontstentenis van
andersluidende of daarvan afwijkende
(GOYENS H., GOYENS A.)
bepaling verwijst, miskent, nu het een
eenvoudige wilsuiting voldoende acht
ARREST ( vertaJing)
voor een dergelijke vordering :
(A.R. nr. 3504)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 1984 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;

W at het eerste en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 65 van de wet van 29 maart
1962, gewijzigd bij artikel 21 van de
wet van 22 december 1970, de gemachtigde ambtenaar of het college
van burgemeester en schepenen
moet oordelen of het herstel van de
plaats in de vorige staat moet warden gevorderd voor het strafgerecht;
d
k 1
t b
1'
d'
at geen en e e we s epa mg Ie
vordering aan bepaalde vormen onderwerpt; dat het volstaat dat een
van de wettelijk gemachtigde overheden die wil duidelijk te kennen
heeft gegeven;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het college van burgemeester en schepenen van de stad Thuin

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, van het algemeen rechtsbeginsel
dat de rechter verbiedt uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken, van de artikelen 65 van de organieke wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 3 en 63 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest vermeldt dat de
rechtsvordering van de burgerlijke partij
niet ontvankelijk is, nu ze het bewijs
niet heeft geleverd van eventuele schade
en niet heeft beweerd door het misdrijf
benadeeld te zijn, dat evenwel haar
raadsman bij de eerste rechter een in een in eerste aanleg neergelegde
schriftelijke conclusie de wil te kennen heeft gegeven om het herstel
(1) Zie Cass., 13 nov. 1979 (A.C., 1979-80, van de plaats in de vorige staat te
nr. 169).
doen bevelen; dat het aldus, zonder
(2) Zie Cass., 7 sept. 1976 (A.C., 1977, 25), het wettelijk begrip rechtsvordering
alsook 23 maart 1982 (A.C., 1981-82, nr. 443). · te miskennen, antwoordt op de con-

----------------!
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clusie waarin de eisers betoogden caat-generaal
Advocaat : mr. R. Lodat de in artikel 65 yan voormelde rent, Charleroi.
wet bedoelde maatregel niet op geldige wijze was gevorderd;
Dat geen van beide onderdelen
van het middel kan worden aangenomen;
W at het tweede onderdeel be- Nr. 493
treft :
2• KAMER - 25 april 1984
Overwegende dat de beslissing
waarbij het herstel van de plaats in
de vorige staat wordt bevolen, behoort tot de strafvordering; dat in de 1° VOORZIENING IN CASSATIE - BESLJSS!NGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
regel artikel 65 van de wet van
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN 29 maart 1962 het gerecht waarbij
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT BEde zaak aanhangig is, verplicht om
VESTIGING, BINNEN VIJF DAGEN, VAN EEN
na de bewezenverklaring van het
BEVEL TOT AANHOUDING- NIET ONTVANKEmisdrijf het herstel van de plaats in
LIJK CASSATIEBEROEP.
de vorige staat te bevelen wanneer
zulks wordt gevorderd door het ge- 2° VOORZIENING IN CASSATIE
machtigde bestuur; dat die verdeSTRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP GERICHT
ring strekt tot bescherming van het
TEGEN " HET DOSSIER » - NIET ONTVANKEcollectief belang en los staat van de
LIJK CASSATIEBEROEP.
vordering tot vergoeding op grand
1o Niet ontvankelijk is het cassatiebevan aquiliaanse aansprakelijkheid;
roep tegen een beschikking van de
Overwegende dat het derhalve
raadkamer tot bevestiging, binnen vijf
niet tegenstrijdig is om benevens
dagen, van een door de onderzoekshet uitspreken van de veroordeling
rechter verleend bevel tot aanhouding,
de vordering tot herstel toe te wijdaar zodanige beschikking niet in laatste aanleg is gewezen (1). (Art. 608
zen en bij de uitspraak over de te
Ger.W.; art. 19 Wet Voorlopige Hechtezamen met de strafvordering behannis.)
delde burgerlijke rechtsvordering
vast te stellen dat de burgerlijke
Niet ontvankelijk is het cassatieberechtsvordering niet ontvankelijk is, 2° roep
dat tegen « het dossier » is genu het betrokken bestuur niet aanricht, daar uit zodanig cassatiebroep
voert dat haar prive-belangen door
niet kan worden opgemaakt tegen welhet misdrijf schade hebben geleden;
ke beslissingen het cassatieberoep is
gericht.
Dat het tweede onderdeel faalt
naar recht;
Over het tweede middel, ...

(THIRY)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3571)

RET HOF; - Gelet op de bestreOm die redenen, verwerpt de den beschikking, op 10 februari 1984
voorzieningen; veroordeelt de eisers gewezen door de raadkamer van de
in de kosten.
Rechtbank van Eerste Aanleg te
25 april 1984 - 2• kamer - Voorzitter: J;3ergen;
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk(1) Cass., 10 dec. 1980, A.R. nr. 1418
luidende conclusie van de h. Ballet, advo- (A.C., 1980-81, nr. 218).

1-----------------
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I. In zoverre de voorziening tegen
die beschikking is gericht :

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIET ONTVANKELIJKE CASSATIEMIDDELEN
- BEGRIP.

Overwegende dat die beschikking
waarbij de voorlopige hechtenis van 1" Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat, in strijd met de authentieke
eiser is gehandhaafd, vatbaar was.
vaststellingen van het proces-verbaal
voor hager beroep krachtens artivan de terechtzitting, de verdachte niet
kel 19 van de wet van 20 april 1874;
het laatste woord heeft gekregen, wandat ze derhalve niet in laatste aanneer de eiser het proces-verbaal houleg is gewezen;
dende vaststelling dat het openbaar
ministerie in zijn vordering is gehoord
Dat de voorziening derhalve niet
v66r de burgerlijke partij, en de beontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening tegen « het dossier » is gericht :

klaagde is gehoord in zijn zowel door
hemzelf als door zijn raadsman uiteengezette middelen, niet van valsheid
l1eeft beticht (1).

Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is, nu eiser niet 2° Miskenning van het recht van verdediging valt niet af te Jeiden uit de enkele
aangeeft tegen welke beslissing ze
omstandigheid dat de voorzitter van de
gericht is;
kamer van inbeschuldigingstelling van
een hoi van beroep de voorlezing van
een stuk uit het dossier heeft onderbroken, terwijl de verdachte wou dat
het helemaal zou worden voorgelezen
(2).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 april 1984 - z• kamer - Voorzitter:
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -.
Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.

3" Niet ontvankelijk tot staving van een

cassatieberoep zijn de middelen die
kritiek inhouden op de vordering van
het openbaar ministerie, op de bewijswaarde van de deskundigenverslagen
over de geestestoestand of' op de feitelijke beoordeling van de appelrechter,
of nog, onduidelijk zijn of' geen steun
vinden in de bestreden beslissing (3).
(VANDERLINDEN
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE)

Nr. 494

ARREST ( vertaJing)

2•
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25 april 1984

CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKENMIDDEL GEGROND OP EEN BEWERING IN
STRIJD MET DE AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING GEEN BETICHTING VAN
VALSHEID - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VOORLEZING DOOR DE BEKLAAGDE VAN EEN STUK UIT HET DOSSIER
- VOORLEZING DOOR DE VOORZITTER ONDERBROKEN - GEEN SCHENDING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING.

(A.R. nr. 3576)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1984 door
(I) Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1070). Zie
Cass., 24 feb. 1981, A.R. nr. 6538 (ibid., 1980-81,
nr. 377).
(2) Zie Cass., 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 36).
(3) Cass., 14 maart 1979 (A.C., 1978-79,
nr. 826); zie Cass., 18 maart 1975 (ibid., 1975,
810); Cass., 2 juni 1982, A.R. nr. 2257
(ibid., 1981-82, nr. 586), en Cass., 14 dec. 1983,
A.R. nr. 3213 (ibid., 1983-84, nr. 204).
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het Hof van Beroep te Brussel ge- schouwingen, in zoverre het cassawezen;
tiemiddelen zijn, niet ontvankelijk
zijn;
I. In zoverre de voorziening van
Overwegende dat de substantiele
eiser gericht is tegen de beslissing
of op straffe van nietigheid voorgeop de strafvordering :
schreven rechtsvormen in acht zijn
Over het middel, hieruit afgeleid dat genomen en de beslissing overeeneiser voor het hof van beroep de gelegen- komstig de wet is gewezen;

heid niet heeft gekregen om zijn verweermiddelen vrij en volledig uiteen te
zetten, daar het woord hem werd ontnoII. In zoverre de voorziening van
men, en dat hij niet het laatste woord eiser gericht is tegen de beslissing
gekregen heeft :
op de burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 februari 1984 dat niet van valsheid
wordt beticht, vaststelt dat het openbaar ministerie in zijn vorderingen
is gehoord v66r de burgerlijke partij, dat vervolgens eiser, beklaagde,
is gehoord in zijn zowel door hemzelf als door zijn raadsman uiteengezette middelen; dat bijgevolg de
rechtspleging is gevoerd overeenkomstig de artikelen 190 en 210 van
het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting tevens
vaststelt dat het hof van beroep tegen de wens van eiser in voortijdig
de voorlezing heeft beeindigd van
een stuk van het dossier terwijl
" aan beklaagde de verzekering was
gegeven dat de laatste zes bladzijden van zijn nota tijdens het beraad
zouden worden voorgelezen », dat
het Hof derhalve geen schending
van het recht van verdediging van
eiser kan afleiden uit die voortijdige
beeindiging van de voorlezing;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 april 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.

Nr. 495
1'

KAMER -

26 april 1984

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN - ONROEREND GOED IN
HUUR GEGEVEN AAN EEN VERENIGING ZONDER
WINSTOOGMERK
ONROEREND
GOED DIENEND VOOR DE UITOEFENING VAN
EEN BEDR!JFSACTIVITEIT VAN DE HUURDER
- BEGRIP.

Overwegende dat, voor het overige, de argumenten die eiser aanvoert tot staving van zijn voorzie- Naar luid van art. 7, § 1, 1", b, WI.B., zoning, ofwel kritiek inhouden op de
als het toepasselljk was v66r de wijziging ervan bij de wet van 19 juli 1979,
vordering van de procureur-genewordt onder netto-inkomsten uit in
raal, de bewijswaarde van de desBelgie gelegen onroerende goederen
kundigenverslagen betreffende eiverstaan het kadastraal inkomen versers geestestoestand of op de feitehoogd met het gedeelte van de huurlijke beoordeling van de feitenrechprijs en de huurlasten boven 200 pet.
ters, ofwel onduidelijk zijn of geen
van het kadastraal inkomen van de
steun vinden in de bestreden beslisgoederen of gedeelten ervan die diesing; dat die argumenten en benen voor het uitoefenen van een be-
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drijfsactiviteit van de huurder. In de
zin van die wettelijke bepaling wordt
een bedrijfsactiviteit uitgeoefend door
de
vereniging
zonder
winstoogmerk, die in het pand dat haar in huur
isgegeven, op systematische en in feite op winstgevende wijze een geneeskundig centrum exploiteert (1).
(VAN NIEUWENHUYZE T. BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 603 F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1982
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

als "huurders "), waarbij die geneesheren voor een dergelijk kantoor eenmaal
een bedrag van 20.000 frank betalen, dat
de v.z.w. ingevolge contracten met de geneesheren-diensthoofden 7 pet. op et brutozakencijfer van de diensten ontvangt,
met dien verstande dat dit bedrag maximaal 300.000 frank bedraagt zodra de
hoofdinvestering is teruggewonnen; dat
de diensthoofden bovendien bijdragen in
de algemene kosten; dat de v.z.w. wordt
bestuurd door een bestuurscentrum dat
op professionele wijze optreedt en de honoraria van de dokters ontvangt en verdeelt na aftrek van de voormelde 7 pet.,
vermeerderd met een percentage van de
algemene kosten; dat uit die gegevens
volgt dat de v.z .. I.N.E.C. een bedrijfsactiviteit uitoefent, te weten de exploitatie
van een geneeskundig centrum; dat zij
dat centrum op systematische en in feite
op winstgevende wijze bestuurt; dat zij
haar diensten door de gebruikers van de
lokalen van het centrum laat betalen; dat
het terugwinnen van de gedane investering een van de erkende doelen van de
v.z.w. is; dat dit terugwinnen geschiedt
door een activiteit die de v.z.w. in staat
stelt haar rekeningen in evenwicht te
brengen en voldoende winst te maken »,
terwijl uit de door het arrest aangewezen feitelijke omstandigheden niet naar
recht kan worden afgeleid dat eisers
huurder een bedrijfsactiviteit uitoefende
in de zin van artikel 7, § 1, 1°, b, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
zodat het arrest zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt, met name omdat,
volgens de op het geschil toepasselijke
wetgeving, een vereniging zonder winstoogmerk, die zich met een exploitatie of
·met verrichtingen van winstgevende
aard bezighield in de zin van artikel 94
van het wetboek, ingevolge artikel 103
slechts belastbaar was op de inkomsten
uit grondeigendommen en roerende goederen en op sommige andere inkomsten,
wanneer zij geen bedrijfsactiviteiten uitoefende in de zin van artikel 20 van het
wetboek, dat wil zeggen een activiteit die
niet de verwezenlijking van het doe! van
de vereniging beoogt, maar haar verrijking of die van haar !eden, welke omstandigheden het arrest ten deze niet
vaststelt :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7, inzonderheid § 1,
10, b, 20, inzonderheid lo en 3", 94 en 103
(zoals het werd gewijzigd bij artikelen 1
van de wet van 27 juni 1966 en 12 van de
wet van 15 juli 1966) van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (koninklijk
besluit van 26 februari 1964),
doordat het arrest beslist dat de activiteit van de vereniging zonder winstoogmerk « Instituut europeen de cancerologie », waaraan eiser een pand had
verhuurd, een bedrijfsactiviteit was in de
zin van voormeld artikel 7, § 1, lo, b, en
dat eiser bijgevolg moest worden belast
op het gedeelte van de netto-huurprijs
hoven 200 percent van het kadastraal inkomen, welke beslissing het arrest verantwoordt door de motieven : dat « de
term bedrijfsactiviteit in zijn gebruikelijke betekenis moet worden begrepen en
niet uitsluitend kan worden gelijkgesteld
met winstgevende activiteiten; dat een
vereniging zonder winstoogmerk met
een commerciele structuur die erop gericht is dienstverlenende activiteiten te
verrichten, een bedrijfsactiviteit uitoefent in de zin van artikel 7, § 1, lo, b, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; dat de v.z.w. I.N.E.C. ten deze overeenkomstig haar statuten een geneeskundig centrum heeft opgericht; dat zij;
met name om haar investering terug te '
Overwegende dat naar luid van
winnen, spreekkamers ter beschikking
stelt van bepaalde geneesheren (beti,teld artikel 7, § 1, 1°, b, van het Wetboek
(1) Zie Cass., 22 april 1952 (Bull. ,en
Pas., 1952, I, 526) en 1 juni 1965 (ibid., 1965, I,
1065).

van de Inkomstenbelastingen (koninklijk. besluit van 26 februari
1964), zoals het ten deze toepasselijk
is, onder netto-inkomsten uit onroe-
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rende goederen het kadastraal inkomen wordt verstaan, verhoogd met
het gedeelte van de huurprijs en de
huurlasten boven 200 percent van
het kadastraal inkomen van de goederen of gedeelten ervan die dienen
voor het uitoefenen van een
bedrijfsactiviteit van de huurder;
Overwegende dat het arrest erop
wijst: dat eisers huurder, de v.z.w.
I.N.E.C., een vereniging is die overeenkomstig haar statuten een geneeskundig centrum heeft opgericht;
dat zij met name, om haar investering terug te winnen, spreekkamers
ter beschikking stelt van bepaalde
geneesheren (betiteld als « huurders »), waarbij die geneesheren
voor een dergelijk kantoor eenmaal
20.000 frank betalen; dat de v.z.w.
bovendien 7 pet. op het bruto-zakencijfer van de diensten ontvangt, met
dien verstande dat dit bedrag maximaal 300.000 frank bedraagt zodra
de hoofdinvestering is teruggewonnen, en dat de diensthoofden bovendien bijdragen in de algemene kosten; dat de v.z.w. wordt bestuurd
door een bestuurscentrum dat op
professionele wijze optreedt en de
honoraria van de dokters ontvangt
en verdeelt na aftrek van de voormelde 7 pet., vermeerderd met een
percentage van de algemene kosten;
Overwegende dat het arrest, op
grond van die vaststellingen, zonder
een van de in het middel aangewezen wetsbepalingen te schenden,
heeft kunnen beslissen dat de voormelde v.z.w., die op systematische
en in feite op winstgevende wijze
een geneeskundig centrum exploiteert, een bedrijfsactiviteit uitoefent
in de zin van artikel 7, § 1, 1", b, van
het W etboek van de Inkomstenbelastingen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel,

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 april 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Bruyn; Baltus, Brussel.

'Nr. 496
1'

KAMER -

26 april 1984

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

DODEN - RECHT
VAN DE WEDUWE VAN DE GETROFFENE OP
EEN OVERLEVINGSPENSIOEN - GEEN VERGOED!NG VAN DE DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD VEROORZAAKTE SCHADE - PENSIOEN ZONDER INVLOED OP DE VERPLICHTING VAN DE DADER VAN HET MISDRIJF OM
DE SCHADE TE VERGOEDEN.

Het eigen overlevingspensioen van de
weduwe van de getroffene van een dodelijk verkeersongeval strekt niet tot
vergoeding van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade en
kan niet in aanmerking komen bij de
berekening van het bedrag van het
door de weduwe van de getroffene geleden inkomstenverlies, ook al genoot
de getroffene een rustpensioen dat,
toen hij nag Jeefde, het enige gezinsinlwmen was (1).
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. BUCKENHOUDT E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7058)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 1983 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
(1} Cass., 6 jan. 1981, A.R. nr. 6094
(A.C., 1980-81, nr. 256}; Cass., 23 sept. 1981,
A.R. nr. 1711 (A.C., 1981-82, nr. 64).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, dat de vordering
van eerste verweerster tot vergoeding
van de materi(He schade die zij beweert
geleden te hebben door het verlies van
het rustpensioen van haar echtgenoot,
aanneemt, en dat niet betwist dat, bij
het overlijden van de getroffene, aan
eerste verweerster een overlevingspensioen is toegekend dat in de plaats is gekomen van het rustpensioen, het enige
inkomen van het huisgezin, eiser veroordeelt tot betaling van schadevergoeding
geraamd op 935.803 frank op grand van
een kapitalisatieberekening die rekening
houdt met een maandloon dat gelijk is
aan de helft van het rustpensioen, waarbij het, met overneming van de motieven
van de eerste rechter, overweegt dat
« het recht van de weduwe op schadevergoeding wegens het verlies van het gedeelte van het inkomen van haar echtgenoot dat haar persoonlijk ten goede
kwam, zijn oorsprong vindt in de fout
van de automobilist die aansprakelijk is
voor het doden van haar echtgenoot, terwijl de dood van laatstgenoemde enkel
de gelegenheid is die het recht op overlevingspensioen doet ontstaan, welk pensioen gegrond is op een juridische oorzaak die onderscheiden en onafhankelijk
is van de werkelijk geleden schade, en
bijgevolg de verweermiddelen verwerpt
die eiser zowel voor de eerste rechter als
in hager beroep heeft aangevoerd en
hieruit heeft afgeleid dat verweersters
materiEHe schade ten deze niet bestaande
is, aangezien het overlevingspensioen
van eerste verweerster gelijk is aan het
rustpensioen verminderd met het gedeelte dat voor het persoonlijk onderhoud
van de getroffene was bestemd,
terwijl, zo al bij de beoordeling van de
schade van de weduwe van het slachtoffer van een onopzettelijke doding, wegens het verlies van het gedeelte van het
beroepsinkomen van haar echtgenoot dat
haar ten goede kwam, geen rekening
kan worden gehouden met het haar toegekende overlevingspensioen, ,nu dat
voordeel een onderscheiden jurdische
oorzaak heeft en geen betrekking heeft
op de vergoeding van de schade die uit
het misdrijf is ontstaan, evenwel, wanneer de getroffene zoals ten deze op het
ogenblik van overlijden geen ander inkomen dan zijn rustpensioen had, niet kan
worden betoogd, enerzijds, dat het ophef1 van het rustpensioen op zichzelf een

materi(He schade is die een oorzakelijk
verband vertoont met de fout van degene
die het misdrijf heeft begaan en, anderzijds, die schade niet uitsluitend kan
·worden geraamd op grand van dat pensioen zonder rekening te houden met het
overlevingspensioen, terwijl in het rustpensioen het recht van de weduwe op
het verkrijgen van een overlevingspensioen ligt besloten, zodat de vervanging
van het rustpensioen door het overlevingspensioen, zoals dit pensioen zelf,
een juridische oorzaak heeft die onderscheiden is van en niets te maken heeft
met het misdrijf en derhalve die wijziging in het pensioenstelsel bij het overlijden van de begunstigde van het rustpensioen op zichzelf geen schade kan
uitmaken die een oorzakelijk verband
vertoont met de fout van degene die het
ongeval heeft veroorzaakt; daaruit volgt
dat het arrest, door aan eerste verweerster een vergoeding toe te kennen voor
de materiEHe schade wegens het verlies
van een gedeelte van het inkomen van
haar echtgenoot dat haar persoonlijk ten
goede kwam, op de enkele grand dat er
geen verband bestaat tussen het overlevingspensioen en de vergoedingen, eisers
conclusie ten betoge dat er ten deze geen
reden was tot schadeloosstelling aangezien er geen schade was, niet regelmatig
beantwoordt (schending van artikel 97
van de Grondwet);
en terwijl althans, door te beslissen
dat er ten deze geen rekening dient te
worden gehouden met het aan eerste
verweerster toegekende overlevingspensioen om vast te stellen of zij door het
overlijden van haar echtgenoot materiele
schade heeft geleden, het arrest dat, met
bevestiging van het beroepen vonnis,
geen rekening houdt met het feit dat ten
deze de « winsten » van de getroffene die
ten dele persoonlijk ten goede kwamen
aan verweerster, uisluitend uit een rustpensioen bestonden, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt en derhalve de
·in het middel aangewezen artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt :

Overwegende dat uit de beslissing
van de eerste rechter, waarvan de
motieven door het arrest worden
overgenomen, volgt dat eerste verweerster, de weduwe, wegens het
overlijden door een ongeval van
Guilielmus Van Caudenberg, het
voordeel van een rustpensioen verliest dat tijdens het leven van haar
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echtgenoot het enige inkomen van Nr. 497
het huisgezin was;
Overwegende dat eiser, die de
1' KAMER - 27 april 1984
schade toegebracht door degene die
het ongeval heeft veroorzaakt,
moest vergoeden, bij conclusie be- 1° CASSATIEMIDDELEN
BURGERL!JKE ZAKEN - MIDDEL DAT HET HOF ZOU
toogde dat eerste verweerster geen
VERPLICHTEN TOT TOETSING VAN FEITEenkele schade had geleden omdat
LIJKE GEGEVENS NIET ONTVANKELIJK
het overlevingspensioen dat zij nu
MID DEL.
ontving, evenveel bedroeg als het
gedeelte van het rustpensioen dat
haar tijdens het gemeenschappelijk 2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN GERECHTELIJK WETleven persoonlijk ten goede was geBOEK, ART. 774, TWEEDE LID - VERPLICHkomen;
TING VAN DE RECHTER DE HEROPENING VAN

DE DEBATTEN TE BEVELEN ALVORENS DE
Overwegende dat het arrest, in
VORDERING AF TE WIJZEN OP GROND VAN
antwoord op dat betoog, zowel in
EEN EXCEPTIE DIE PARTIJEN VOOR HEM.
zijn eigen motieven als door overneNIET HADDEN OPGEWORPEN - EXCEPTIE ming van de in het middel weergeBEG RIP.
geven motieven van de eerste rechter zegt dat het recht op een 1° Het middel volgens hetwelk een overeenkomst anders diende gekwalifioverlevingspensioen niets te maken
ceerd te worden en dat eerst voor het
heeft met de verplichting van degeHoi wordt aangevoerd met beroep op
ne die een onrechtmatige daad heeft
een geheel van feitelijke elementen
gepleegd, om de schade volledig te
die worden voorgesteld als behorende
vergoeden, en derhalve het bedrag
tot de overeenkomst, maar die niet of
van de naar gemeen recht aan de
slechts gedeeltelijk door de feitenrechweduwe toekomende vergoeding
ter zijn vastgesteld, is niet ontvankelijk daar het onderzoek ervan het Hoi
vaststelt onder abstractie van het
zou verplichten tot een toetsing van
overlevingspensioen dat eerste verfeiten waarvoor het niet bevoegd is (1).
weerster sinds het overlijden van
haar man ontvangt;
2° De rechter is verplicht, ingevolge
art. 774, tweede lid, Ger. W., de heropeOverwegende dat het arrest door
ning van de debatten te bevelen wandie vaststellingen en overwegingen
zijn beslissing regelmatig met redenen or'nkleedt en naar recht verant(1) Voor het Hof werd voor het eerst aangevoerd dat de onderwerpelijke overeenkomst
woordt;
als een verkoop op afbetaling en niet als een

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

Dat het middel niet kan worden·
aangenomen;
Over het tweede middel,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 april1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

lening op afbetaling diende te worden gekwalificeerd. Die rechtshandelingen worden omschreven in art. 1 van de wet van 9 juli 1957
tot regeling van de verkoop op afbetaling en
van zijn financiering. Het zijn wettelijke bepalingen die van openbare orde zijn of die, zonder van openbare orde te wezen, niettemm
dwingend zijn.
Betreffende de nieuwheid van het middel : zie
de rede uitgesproken door de beer F. Duman,
procureur-generaal, op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 september 1980,
nr. 26.
Betreffende de verkoop en de lening op afbetaling : zie Cass., 5 maart 1971 (A.C., 1971,
649); J. VAN DEN BERGH en A. DE CALUWE, « Afbetalingsovereenkomsten », A.P.R., biz. 293,
307, 315.
Betreffende de devolutieve kracht van het
hager beroep : zie Cass., 29 juni 1979
(A.C., 1978-79, 1330); 8 dec. 1980 (ibid., 1980-81,
nr. 213).

-

1126 -

neer hij een vordering geheel of gedeeltelijk afwijst op grand van een
exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval, niet-ontvankelijkheid of van enige andere exceptie
in de zin van dat artikel; die wetsbepaling is evenwel niet van toepassing
wanneer de rechter de vordering gedeeltelijk afwijst op grand van zijn beoordeling van een beding van een
overeenkomst.

(FAMIBANK N.V. T. VERSCHUERE)
ARREST

(A.R. nr. 4027)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1982 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 774 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1, meer bepaald
eerste en tweede lid, 4, § 1, meer bepaald
11°, 10, § 1, en 19, § 1, van de wet van
9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op
afbetaling en van zijn financiering,
doordat het arrest - na verklaard te
hebben dat de ten deze oorspronkelijk
gedaagde partijen op 21 januari 1981 de
sam van 144.000 frank solidair aan eiseres ontleend hadden voor de aankoop
van een personenwagen Mazda 323, terugbetaalbaar door 36 maandafkortingen
van 5.267 frank vanaf 28 februari 1981,
en na geconstateerd te hebben dat de
overeenkomst ten laste van de kopers
bedong dat het verschuldigde saldo, ingeval zij in gebreke zouden blijven een
maandaflossing op haar vervaldag te voldoen, opeisbaar zou worden en dat een
forfaitaire schadevergoeding van 10 pet.
van het openstaande saldo en 8 pet. verwijlinterest op dit saldo in geval van
voormelde opeisbaarheid verschuldigd
zouden zijn, na voorts geconstateerd te
hebben dat bij ter post aangetekend
schrijven van 5 oktober 1981 de kopers
aangemaand werden om 29.138 frank, bedrag van meer dan vijf maandaflossingen, te vereffenen, en daarop door eiseres gedaagd werden tot betaling van een
verschuldigd saldo van 176.614 frank,
van de bedongen schadevergoeding van
17.661 frank en van interesten van 494
frank, meer de gerechtelijke interesten

en de gedingkosten, dat het beroepen
vonnis vorenbedoelde gedaagden solidair
heeft veroordeeld om 39.672 frank meer
de gerechtelijke interesten en een vierde
van de gedingkosten aan eiseres te betalen, dat de eerste rechter de vordering
slechts in voormelde mate aan eiseres
had toegekend, omdat deze niet zou hebben bewezen de gedaagden in gebreke te
hebben gesteld haar twee vervallen
maandaflossingen te betalen binnen de
maand na ontvangst van een ter post
aangetekend schrijven daartoe; dat echter eiseres dit wel bewees en dat eiseres
in hager beroep de integrale toekenning
van haar bovenvermelde vordering vroeg
- het hager beroep van eiseres ongegrond verklaart, het beroepen vonnis bevestigt, het door eiseres meer gevorderde
afwijst en eiseres veroordeelt in de gedingkosten van de beroepsinstantie; en
doordat het arrest zijn beslissing laat
stoelen op de grand : dat, luidens artikel 19, § 1, van de wet van 9 juli 1957 op
de afbetalingsovereenkomsten, het hierboven gepreciseerde opeisbaarheidsbeding als ongeschreven moest worden beschouwd; dat de rechter dit ambtshalve
diende te doen; dat er derhalve ten deze
geen dadelijke opeisbaarheid van het
volledige schuldsaldo werd bedongen; dat
voormeld strafbeding en voormelde rente
slechts bij voormelde opeisbaarheid contractueel waren voorzien, zodat de oorspronkelijke gedaagden uit dien hoofde
niets verschuldigd waren,

terwijl, eerste onderdeel, nu in de
kwestieuze overeenkomst van 21 januari
1981 werd bedongen, vooreerst dat de garage D. te Izegem aan de bedoelde gedaagden een personenwagen Mazda 323
verkocht tegen de constante prijs van
169.875 frank, dat hierop door de kopers
een voorschot van 25.875 frank werd betaald, dat het te financieren saldo
144.000 frank bedroeg, dat het saldo met
zijn lasten en interesten betaalbaar was
'in 36 maandsommen van 5.267 frank, nu
in die overeenkomst ook werd bedongen
dat die maandelijkse betalingen aan ei'seres dienden te geschieden, dat de ver·koper het te financieren saldo van eise,res had ontvangen en gelijktijdig met
deze betaling eiseres deed treden in de
rechten en voorrechten welke hij ten
aanzien van de kopers en solidaire me'deondertekenaars bezat, nu zodoende de
kwestieuze verkoper zijn rechten aan eiseres overdroeg overeenkomstig arti'kel 4, § 1, 11°, van de hiervoren aangewezen wet van 9 juli 1957, hieruit volgt dat
men ten deze niet te doen had met een
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lening op afbetaling, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van die wet, maar met
een verkoop op afbetaling, als bedoeld in
de artikelen 1, eerste lid, en 4, § 1, van
die wet, zodat het arrest, door te verklaren dat het ten deze ging om een lening
op afbetaling, de bewijskracht miskent
welke door de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek aan de
kwestieuze overeenkomst van 21 januari
1981 wordt gehecht, en tevens artikel 1,
meer bepaald het eerste en het tweede
lid, en artikel 4, § 1, meer bepaald 11•,
van voormelde wet van 9 juli 1957 verkeerd toepast en aldus eveneens schendt;
tweede onderdeel, nu de kwestieuze
overeenkomst geen lening op afbetaling
uitmaakte als bedoeld door artikel 1,
tweede lid, van voormelde wet van 9 juli
1957, maar een verkoop op afbetaling als
bedoeld door artikel 1, eerste lid, van die
wet, gevolgd door een overdracht door de
verkoper van zijn rechten aan eiseres,
overeenkomstig artikel 4, § 1, meer bepaald 11•, van die wet, nu derhalve niet
artikel 19, § 1, maar artikel 10, § 1, van
de wet op deze overeenkomst van toepassing was, nu gezegd artikel 10, § 1, in
tegenstelling met artikel 19, § 1, geen betrekking heeft op bedingen van opeisbaarheid, maar in bepaalde gevallen
eventuele ontbindende voorwaarden als
ongeschreven beschouwt, en nu een beding van opeisbaarheid niet _ gelijk te
stellen is -met een ontbindende-voorwaarde, hieruit volgt dat het arrest, door het
in de kwestieuze overeenkomst van
21 januari 1981 voorkomende beding van
opeisbaarheid als ongeschreven te beschouwen, een verkeerde toepassing
maakt van de in dit onderdeel vermelde
artikelen van de wet van 9 juli 1957, en
aldus die artikelen schendt;
derde onderdeel, het arrest artikel 77 4
van het Gerechtelijk Wetboek schendt
door, zonder de heropening van de debatten te bevelen, de vordering van eiseres gedeeltelijk te verwerpen op grond
van een exceptie afgeleid uit artikel 19,
§ 1, van voormelde wet van 9 juli 1957,
welke exceptie partijen ten deze niet
hadden ingeroepen :

het in werkelijkheid een verkoop op
afbetaling betrof, en integendeel in
de akte van hoger beroep zelf de
overeenkomst een lening noemde;
Overwegende dat het arrest in die
omstandigheden, door het enkele
feit dat het de overeenkomst juridisch kwalificeert, geen uitlegging
geeft van de termen van de overeenkomst en derhalve de bewijskracht
ervan niet miskent;
Overwegende, voor het overige,
dat de onderdelen steunen op een
geheel van feitelijke elementen die
worden voorgesteld als behorende
tot de overeenkomst, maar die niet
of slechts gedeeltelijk door de feitenrechter zijn vastgesteld;
Dat het onderzoek van de onderdelen derhalve het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter weliswaar, op grond van artikel 774,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, verplicht is de heropening
van de debatten te bevelen wanneer
hij een vordering geheel of gedeeltelijk afwijst op grond van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid,
verjaring, verval, niet-ontvankelijkheid of enige andere exceptie in de
zin van dat artikel; dat die wetsbepaling echter niet van toepassing is
wanneer de rechter, zoals ten deze,
de vordering gedeeltelijk afwijst op
grond van zijn beoordeling van een
beding van een overeenkomst;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

W at het eerste 'en 'het tweede onOm die redenen, verwerpt de
derdeel betreft :
voorziening; veroordeelt eiseres in
Overwegende dat eiseres, hoewel de kosten.
de eerste rechter de overeenkomst
27 april1984- 1' kamer - Voorzitter:
had gekwalificeerd als een lening op de h. Janssens, afdelingsvoorzitter afbetaling, voor het hof van beroep Verslaggever : de h .. Rauws - Gelijkluiniet had doen gelden, zoals zij thans dende conclusie van~ de h. D'Hoore, advovoor het Hof voor het eerst doet, dat caat-generaal - Advocaat: mr. Bayart.
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1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - GETUIGENIS VAN DE
BLOEDVERWANTEN IN NEDERDALENDE LIJN
VAN DE ECHTGENOTEN - VERBOD - GRONDSLAG.

2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GETUIGEN BURGERLIJKE ZAKEN - ECHTSCHEIDING EN
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GETUIGENIS VAN DE BLOEDVERWANTEN IN NEDERDALENDE LIJN VAN DE ECHTGENOTEN - VERBOD - GRONDSLAG.

3° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - GETU!GENIS VAN DE
BLOEDVERWANTEN IN NEDERDALENDE LIJN
VAN DE ECHTGENOTEN - VERBOD GELDT
NIET VOOR DE VERKLARINGEN VAN DE
BLOEDVERWANTEN IN NEDERDALENDE LIJN
OVER FElTEN WAARVAN ZIJ PERSOONLIJK
HET SLACHTOFFER ZOUDEN ZIJN GEWEEST.

4° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GETUIGEN BURGERLIJKE ZAKEN - ECHTSCHEIDING EN
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GETUIGENIS VAN BLOEDVERWANTEN IN NEDERDALENDE LIJN VAN DE ECHTGENOTEN - VERBOD GELDT NIET VOOR DE VERKLARINGEN
VAN DE BLOEDVERWANTEN IN NEDERDALENDE L!JN OVER FEiTEN WAARVAN ZIJ PERSOONLIJK HET SLACHTOFFER ZOUDEN ZIJN
GEWEEST.

1" en 2" Het verbod om bloedverwanten

in nederdalende lijn te horen in een
geding tot echtscheiding of scheiding
van tafel en bed is hierop gegrond dat
het niet past dat die bloedverwanten
zouden gedwongen worden stelling te
nemen in conflicten tussen hun ouders
(1). (Art. 931, tweede lid, Ger.W.)
3" en 4" Het verbod van art. 931, tweede
lid, Ger. W., volgens hetwelk bloedver-

------------------!
(1) en (2) Cass., 30 april 1970 (A.C., 1970,
801); 27 sept. 1974 (ibid., 1975, 127) en 11 okt.
1979 (ibid., 1979-80, nr. 105); zie Cass., 23 maart
1977 en de noot (Rec. Dalloz-Sirey, 4 jan. 1978,
biz. 5); zie VIEUJEAN, « Les personnes, Examen
de jurisprudence, 1970-1975 », R.C.J.B., 1978,
333-374, nr. 98; BAETEMAN en GERLO, « Personen- en Familierecht, Overzicht van Rechtspraak ,, T.P.R., 1981, biz. 809-810, nr. 66.

wanten in nederdalende Jijn van de
echtgenoten niet mogen worden gehoord in een geding tot echtscheiding
of scheiding van tafel en bed, geldt
niet voor de verklaringen van die
bloedverwanten in nederdalende lijn
over feiten waarvan zij persoonlijk het
slachtoffer zouden zijn geweest (2).
(KUPPENS T. BRAUSCH)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 4320)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1983 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 870, 931,
tweede lid, van
het Gerechtelijk
Wetboek, 1315, 1341, 1348, 1349, 1353 van
het Burgerlijk Wetbc"k en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, om de vordering tot
echtscheiding van eiser ongegrond te
verklaren en ze af te wijzen, beslist dat
de stukken « 1, 2, 3, 4 en 9 uit kaft IX >>
van de door eiser voor het hof van beroep voorgebrachte bundel moeten worden geweerd omdat zij uitgaan van de
kinderen van de partijen,
terwijl geen enkele bepaling van het
Belgische positief recht de rechters verbiedt als informatiebron in het kader
van een echtscheidingseis rekening te
houden met stukken (dit wil zeggen brieven of schriftelijke verklaringen) uitgaande van de kinderen van de partijen
waarbij deze kinderen hun beklag doen
over .feiten gepleegd door een echtgenoot
of over het gedrag van een echtgenoot,
waarvan zij de slachtoffers zouden geweest zijn; het verbod bepaald door artikel 931, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, van getuigenverhoor van bloedverwanten in nederdalende lijn in zaken
waarin hun bloedverwanten in opgaande
lijn tegengestelde belangen hebben, zoals ten deze in echtscheidingszaken,
steunt op het enkel motief dat het niet
past dat de kinderen zouden gedwongen
worden partij te kiezen in conflicten die
hun ouders tegenover elkaar stellen en
dit verbod niet mag uitgebreid worden
tot geschriften uitgaande van de kinderen waarin deze hun beklag doen over
feiten, waarvan zij de slachtoffers zou-
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den zijn geweest; de beslissing dat de
voormelde, door eiser voor het hof van
beroep voorgebrachte stukken uit de debatten moeten worden geweerd daar zij
uitgaan van de kinderen van de partijen,
zonder nadere toelichting over de inhoud
ervan, het Hof niet toelaat zijn controle
uit te oefenen over de wettelijkheid van
deze beslissing, zodat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
het arrest bovendien niet wettelijk verantwoord is, vermits het bij deze overweging, enerzijds, in principe elke voorlegging van stukken uitgaande van de
kinderen uitsluit in het kader van een
echtscheidingsprocedure tussen hun ouders, zelfs de stukken die feiten aan het
licht zouden brengen, begaan door een
echtgenoot en waarvan de kinderen persoonlijk de slachtoffers zouden zijn geweest, zodat het arrest artikel 931, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt, hetwelk een dergelijk verbod
niet inhoudt (schending van artikel 931,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek) en anderzijds, de organieke regels
met betrekking tot de bewijslast en de
bewijsmiddelen miskent door aan eiser
het recht te ontzeggen de feiten waarop
hij zijn echtscheidingseis liet steunen, te
bewijzen door alle middelen van recht
zoals hem toegestaan door het tussenvonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, tweede kamer,
van 26 november 1979 (schending van de
artikelen 1315, 1341, 1348, 1349, 1353 van
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat << de stukken 1, 2, 3, 4 en 9
uit de kaft IX van (eisers) bundel
moeten geweerd worden omdat zij
uitgaan van (de kinderen van partijen) »;
Overwegende dat artikel 931,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat bloedverwanten in nederdalende lijn niet mogen
worden gehoord in zaken waarin
hun bloedverwanten in opgaande
lijn tegengestelde belangen hebben;
Dat deze wetsbepaling steunt op
de overweging dat het niet past dat
bloedverwanten in nederdalende lijn
stelling nemen in conflicten tussen
hun ouders; dat dit door de welvoeglijkheid en ter beveiliging van de
normale belangen van de familie

ingegeven verbod begrepen moet
worden in die zin dat geen enkele
verklaring van de bloedverwanten
in nederdalende lijn, ongeacht de
vorm waarin ze is verkregen, tijdens een geding tussen hun ouders,
in rechte mag worden voorgelegd,
behalve de verklaringen betreffende
feiten waarvan ze persoonlijk het
slachtoffer zijn geweest;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat de feitenrechter verplicht is stukken te weren om de enkele reden << dat zij uitgaan van » de
kinderen van partijen, aan artikel 931, tweede lid, toevoegt en deze
wetsbepaling schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zoverre het de vordering van eiser afwijst
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 het oordeel daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
27 april1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en Biitzler.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - WERKNEMERSAFGEVAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIE-

1130 ZINGEN - ONTSLAG - HERPLAATSING
AANVRAAG - TERMIJN - KANDIDAAT.

De aanvraag tot herplaatsing van een
ontslagen kandidaat bij de verkiezing
van de werknemersafgevaardigden in
het veiligheidcomite, die werd ingediend v66r de voordracht van de kandidaturen, heeft geen uitwerking (1).
(Art. 1bis, § 5, Gezondheids- en Veiligheidswet.)

(ABELAG AVIATION N.V. T. FRANCOISE)

ARREST

(A.R. nr. 4295)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1982 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1bis, §§ 2, inzonderheid
eerste lid, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 5 en
7, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen, ingevoegd door de wet van 16 januari 1967
en gewijzigd door de wetten van 17 februari 1971 en 23 januari 1975 en, voor
zoveel nodig, door het koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978,
doordat het arrest vaststelt, bij verwijzing naar de vaststellingen van de eerste
rechter, dat eiseres op 18 februari 1975
de datum van de sociale verkiezingen
heeft aangeplakt, dat zij op 25 februari
1975 een einde heeft gemaakt aan de arbeidsovereenkomst van verweerster, dat
deze laatste op 27 februari 1975 haar reintegratie in de onderneming van eiseres
heeft gevraagd, dat eiseres deze aanvraag op 18 maart 1975 heeft verworpen
omdat zij er de ontvankelijkheid en de
gegrondheid van betwistte, en dat verweerster op 1 april 1975 door een representatieve werknemersorganisatie werd
voorgedragen als kandidaat van het personeel voor het comite voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen; het arrest vervolgens het vonnis van de eerste rechter, dat eiseres
veroordeeld had verweerster de bijzondere vergoeding, verschuldigd in geval van
het ontslaan van een beschermd werkne(1) Cass., 24 okt. 1983,
(A. C., 1983-84, nr.· .105).

A.R.

nr.

3991

mer, te betalen, bevestigt op grand :
1o dat de aanvraag tot rei:ntegratie geldig
werd ingediend binnen de termijn van
dertig dagen, bepaald door littera b
(lees : a) van artikel 1bis, § 5, van de wet
van 10 juni 1952, en dat, indien eiseres
wellicht met haar antwoord als werkge·ver kon wachten tot dertig dagen na de
voordracht van de kandidaturen, zij toch
nagelaten heeft verweerster binnen die
termijn te herplaatsen, zodat zij de in § 7
van voormeld artikel 1bis bepaalde vergoeding verschuldigd is en, 2° bij verwijzing naar de motivering van de eerste
rechter, op grand dat de tweede mogelijkheid van het alternatief bepaald in
artikel 1bis, § 5, blijkt door de wetgever
toegevoegd te zijn in het belang van de
werknemer om namelijk te verhinderen
dat deze, die op het ogenblik van het
ontslag nog niet met zekerheid wist als
kandidaat op de lijst te worden opgenomen, op het ongeblik waarop hij deze zekerheid wel verkreeg (het neerleggen
van de lijsten) geen rei:ntegratie meer
zou kunnen vragen omdat de termijn
hiertoe verstreken was; dat het kan voorkomen dat, zoals ten deze, het toepassen
van deze wetsbepalingen tot gevolg heeft
dat de werkgever omtrent de rei:ntegratie moet beslissen vooraleer hij met zekerheid weet of de persoon waarover het
gaat een retroactief beschermd persoon
zal zijn; dat echter niets toelaat in de
huidige stand van de wetgeving te stellen dat de wetgever dit heeft willen verhinderen en dat integendeel uit het geheel van de voorschriften kan worden
afgeleid dat tijdens de << onzekere termijn », namelijk tussen de dertig dagen
die de aanplakking van de datum der sodale verkiezingen voorafgaan, en het
neerleggen van de kandidatenlij sten, deze sociale verkiezingen en de daaraan
noodzakelijk verbonden waarborgen tot
bescherming van de mogelijke kandidaten, voorrang hebben op het << normaal »
ontslagrecht van de werkgever en deze
namelijk tijdens deze periode een onvermijdelijk « risico » loopt bij het geven
van het ontslag,

terwijl artikel 1bis, § 5, van de wet van
10 juni 1952 twee verschilllende situaties
op het oog heeft, wanener het stelt dat
de werknemer die in strijd met de bepalingen van de §§ 2, 3 en 4 van dezelfde
wetsbepaling werd ontslagen, of de
representatieve werknemersorganisatie
waarbij de betrokken werknemer is aangesloten, zijn re!ntegratie moet aanvragen binnen dertig dagen na : << a) de datum van de betekening van de opzegging
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of de datum van de beeindiging zonder
opzegging of b) de datum van de voordracht van de kandidaturen »; de termijn
bepaald in littera a immers het geval op
het oog heeft van de werknemer die de
wettelijke bescherming geniet op het
ogenblik van het ontslag en niet mag
worden aangewend door de werknemer
die deze bescherming nog niet geniet en
dus zijn rei:ntegratie niet mag vragen, nu
deze laatste werknemer slechts een verkregen en dadelijk belang heeft om zijn
rei:ntegratie aan te vragen, wanneer hij
de wettelijke bescherming verbonden
aan zijn hoedanigheid van kandidaat
verwerft; hij deze hoedanigheid slechts
verwerft indien hij ingeschreven is op
een kandidatenlijst voorgedragen door
een representatieve organisatie van
werknemers, en deze werknemer dus
noodzakelijkerwijze de voordracht van
de kandidaturen moet afwachten om zijn
rei:ntegratie aan te vragen en deze aanvraag slechts mag indienen binnen de
termijn bepaald in littera b; het arrest
derhalve, door daarentegen te beslissen
dat de aanvraag tot rei:ntegratie van verweerster geldig was, hoewel deze werd
ingediend v66r de inschrijving van verweerster op een kandidatenlijst voorgedragen door een werknemersorganisatie,
en door eiseres te veroordelen tot het betalen van de bijzondere vergoeding verschuldigd bij het ontslaan van een beschermd werknemer, de vermelde bepalingen van artikel 1bis van de wet van
10 juni 1952, inzonderheid § 5, schendt:

Overwegende dat, luidens artikel
1bis, § 5, van de wet van 10 juni
1952, wanneer de werkgever de
overeenkomst beeindigt met overtreding van de bepalingen van de §§ 3
en 4 van hetzelfde artikel, de ontslagen werknemer in de onderneming
wordt herplaatst onder de voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst
« voor zover hijzelf, of de werknemersorganisatie waarbij hij is aangesloten, bij aangetekend schrijven
hiertoe een aanvraag heeft ingediend binnen dertig dagen die volgen op : a) de datum van de betekening van de opzegging of de datum
van de beeindiging zonder opzegging, of b) de datum van de voordracht van de kandidaturen »;
Overwegende dat de wetgever zodoende de aanvang van de termijn
van dertig dagen op verschillende

data heeft bepaald naargelang de:
aanvraag tot herplaatsing moet worden ingediend door een in § 3 of in
§ 4 van voormeld artikel bedoelde
beschermde werknemer; dat bij ontslag van een werknemer die het personeel vertegenwoordigt, de termijn
van dertig dagen, overeenkomstig
het bepaalde sub a van § 5, een aanvang neemt op de datum van de betekening van de opzegging of op de
datum van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzeg~
ging; dat in geval van ontslag van
een wer knemer die a an de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoet en voor het eerst als kandidaat
wordt voorgedragen, die werknemer
of de werknemersorganisatie waarbij hij aangesloten is, overeenkomstig het bepaalde sub b van § 5, de
herplaatsing dient aan te vragen
binnen dertig dagen die volgen op
de datum van de voordracht van de
'kandidaturen; dat een aanvraag tot
herplaatsing, die door of namens de
laatstbedoelde werknemer wordt gedaan v66r de datum van de voordracht van de kandidaturen, dit is
vooraleer de betrokkene de hoedanigheid van kandidaat verwerft,
geen uitwerking kan hebben;
Overwegende dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat de aanvraag tot herplaatsing die verweerster had ingediend op 27 februari
1975, dit is v66r de datum van
1 april 1975 waarop haar kandidatuur werd voorgedragen, geldig was
ingediend;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het. bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de eis tot toekenning van de in artikel 1 bis, § 7, van
de wet van 10 juni 1952 bedoelde
vergoeding 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 feiten-
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rechter over; verwijst de aldus be- de de salubriteit van het werk en van de
perkte zaak naar het Arbeidshof te werkplaatsen,
Antwerpen.
30 april 1984 - 3" kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Delva, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 500
3" KAMER - 30 april 1984

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE WERKNEMERSAFGE·
VAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIEZINGEN - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE
OF TECHN!SCHE REDENEN - BEGRIP.

Onwettig is de beslissing van de rechter
dat de werknemersafgevaardigden in
een ondernemingsraad of in een veiligheidscomite en de kandidaten om economische of technische redenen enkel
kunnen worden ontslagen in geval van
sluiting van de onderneming of een afdeling of in geval van ontslag van een
wei bepaalde, speciale groep van het
personeel (1). (Art. 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet, 1bis, § 2, Gezondheidsen Veiligheidswet.)

(SINGER N.V. T. DESMEDT)
ARREST

(A.R. nr. 4296)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1983 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21, § 2, van
de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven en 1bis,
inzonderheid §§ 2 en 7, van de wet van.
10 juni 1952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers, alsme-

------------------I
(1) Cass., 14 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 287).

\

doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder in hoofdsom een vergoeding van 1.718.716 frank te betalen
als effectief lid van het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen, op grond onder meer
dat de « technische of economische redenen >> die volgens de artikelen 21, § 2,
van de wet van 20 september 1948 en
1bis, § 2, van de wet van 10 juni 1952
kunnen worden aangevoerd om het antslag van een beschermde werknemer te
wettigen, eng dienen te worden ge!nterpreteerd, en « dat aldus beschermde
werknemers enkel om economische of
technische redenen kunnen worden ontslagen, wanneer die de sluiting van de
ganse onderneming veroorzaken, van
een afdeling daarvan, als bedoeld bij artikel 17 van de wet van 20 september
1948, of nog de buitendienststelling van
een welbepaalde speciale personeelsgroep, gevallen waarvan (eiseres) het bestaan in casu niet bewijst ten overstaan
van (verweerder), zodat de aangevoerde
moeilijkheden niet de economische of
technische redenen uitmaken in de zin
van artikel 21, § 2, van de wet van
20 september 1948 en van artikel 1bis,
§ 2, van de wet van 10 juni 1952; dat (eiseres) geen redenen van economische of
technische aard kon aanvoeren om het
ontslag van verweerder een beschermde werknemer - te rechtvaardigen, wanneer in de onderneming voldoende bedrijvigheden voortgezet werden die het mogelijk maakten (verweer.der) verder tewerk te stellen, wat in casu
mogelijk was aangezien (verweerder)
een gewone bediende was; dat, met andere woorden, (eiseres) niet bewijst dat de.
activiteit van haar onderneming of van
een ondernemingsafdeling of van een
welbepaalde bijzondere personeelsgroep,
onmiddellijk en volledig werd stopgezet,
wat zeker met (verweerder) niet het ge-.
val was; dat het argument van (eiseres)
dat de reorganisatie voorzag in de volledige verdwijning van het boekhoudkundig departement, wat dienvolgens de verdwijning van de door (verweerder) uitgeoefende functie meebracht, ter zake
niet dienend is, aangezien enerzijds (verweerder) een all-round bediende was, die
gemakkelijk ergens anders in de onderneming (van eiseres) had kunnen tewerkgesteld worden, en aangezien, anderzijds, het onjuist is - en niet bewezen door (eiseres) - dat de afdeling
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boekhouding volledig en onmiddellijk
werd stopgezet >>,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
door te oordelen dat het ontslag om
« economische of technische redenen >>
bedoeld in de artikelen 21, § 2, van de
wet van 20 september 1948 en 1bis, § 2,
van de wet van 10 juni 1952, slechts mogelijk is wanneer die de sluiting van de
hele onderneming veroorzaken, van een
afdeling daarvan als bedoeld bij artikel 17 van de wet van 20 september 1948,
of nog de buitendienststelling van een
welbepaalde speciale personeelsgroep,
hetgeen ten deze door eiseres - volgens
het arrest - niet bewezen is, in de toepassing van de voornoemde wetsbepalingen een beperking aanbrengt die niet in
de tekst ervan voorkomt, noch erin kan
gelezen worden en evenmin onontbeerlijk is om het door de wet beoogde doel
te bereiken, met name elke voor de beschermde werknemers nadelige discriminatie voorkomen; het arrest derhalve,
door aan de genoemde wetsbepalingen
een voorwaarde toe te voegen die zij niet
bevatten en aldus de zin en de draagwijdte van deze bepalingen op onwettige
wijze te beperken, deze bepalingen
schendt;
tweede onderdeel, het arrest, in zoverre het beslist dat de economische of
technische redenen ten deze niet aanwezig konden zijn omdat verweerder een
« gewone bediende >> was, een « all-round
bediende die gemakkelijk ergens anders
in de onderneming had kunnen tewerkgesteld worden », en door aldus impliciet
doch zeker te beslissen dat de werkgever
de verplichting heeft om, alvorens tot
een ontslag van een beschermde werknemer wegens economische of technische
redenen te mogen overgaan, de beschermde werknemers wier functie om
technische of economische redenen
wordt opgeheven, zo mogelijk op een andere plaats in de onderneming tewerk te
stellen, zelfs ten koste van andere nietbeschermde werknemers, aan het toepassingsgebied van het wettelijk begrip
ontslag om economische en technische
redenen een in de betrokken wetsbepalingen niet vermelde voorwaarde toevoegt (schending van aile in het middel
vermelde wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens de artikelen 21, § 2, eerste lid, van de wet
van 20 september 1948 en 1bis, § 2,
eerste lid, van de wet van 10 juni
1952, de leden die het personeel in

een ondernemingsraad of een comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werplaatsen vertegenwoordigen,
en
de
kandidaten
« slechts kunnen worden ontslagen
om een dringende reden of om economische of technische redenen die
vooraf door het bevoegd paritair comite zijn erkend >>;
Overwegende dat het arrest, om
eiseres te veroordelen tot betaling
van de bedoelde vergoeding op
grond van de in het middel weergegeven redengeving, ervan uitgaat
dat « beschermde werknemers enkel
om economische of technische redenen kunnen worden ontslagen, wanneer deze de sluiting van de ganse
onderneming veroorzaken, van een
afdeling daarvan (... ) of nog de buitendienststelling van een welbepaalde speciale personeelsgroep »;
Overwegende dat deze opvatting
weliswaar tot uitdrukking is gebracht tijdens de parlementaire
voorbereiding van de wet van
18 maart 1950, die de hiervoor aangehaalde bepaling in artikel 21 van
de wet van 20 september 1948 heeft
ingevoegd;
Dat deze verklaring echter geen ·
nadere uitlegging omtrent het begrip « economische of technische redenen >> geeft, maar enkel bepaalt in
welke gevallen ontslag om die redenen geoorloofd is;
Dat in de toepassing van de voormelde wetsbepalingen aldus een beperking wordt aangebracht die in de
tekst ervan niet voorkomt en die
evenmin onontbeerlijk is om het
door de wet beoogde doel te bereiken, met name elke voor de beschermde werknemers nadelige discriminatie voorkomen;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
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beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
30 april 1984 - 3' kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Delva, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Gryse en Houtekier.

Nr. 501

3'

KAMER -

30 april 1984

SOCIALE ZEKERHEID -

TOEPASSINGSGEBIED -

WERKNEMERS
ORKESTLEIDER.

Onder de sociale zekerheid voor werknemers valt de orkestleider die muzikanten aanwerft om tegen betaling van
loon op te treden tijdens voorstellingen
(1). (Art. 3, 2", K.B. 28 nov. 1969.)
(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID T. VERHAEGEN)
ARREST

(A.R. nr. 4315)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1983 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

tweede, derde en vierde kwartaal 1977,
in het eerste kwartaal 1978 en in het
jaar 1979, afwijst op grand : « dat het hof
bevindt dat het zich bij de stelling van
(verweerder) kan aansluiten; dat artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 1969
bedoelt de voordelen van de sociale zekerheid toe te kennen aan marginale arbeidskrachten die erbuiten vielen, doch
niet dient aangewend te worden om zelfstandigen van hun eigen sociaal statuut
naar dat van de loontrekkenden over te
hevelen; dat (eiser) niet ten genoegen
van recht heeft aangetoond dat de medewerkers van (verweerder) tegen loon arbeidsprestaties verricht hebben onder
zijn gezag of die arbeid verricht hebben
in gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst; dat de door
(eiser) aangehaalde gegevens op zichzelf
niet het bewijs van zijn thesis bijbrengen; dat ze passen in het raam van een
vereniging van zelfstandigen rond een
kern die het geheel tegenover derden
vertegenwoordigt en de continui:teit ervan verzekert, mede door relaties en infrastructuur; dat dergelijke verenigingen
oak talrijk zijn in de wereld van de beoefenaars van vrije beroepen; dat het bestuur op specifieke wijze het bestaan
van een arbeidsovereenkomst of gelijkaardige gezagsrelatie moet aantonen; dat
,dit bewijs niet resulteert uit het in het
licht stellen van de ondernemende rol
van de persoon die de spil van een organisatie uitmaakt; dat de vraag of de medewerkers de bijdragen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen daadwerkelijk betalen, niet dienend is; dat de
administraties over de middelen beschikken om de nakoming van de reglementering, eventueel in onderling overleg, te
controleren »,

Over het middel, afgeleid uit de schenterwijl de vordering van eiser steunt
ding van de artikelen 2, § 1, 1°, van de op artikel 3, 2°, van het koninklijk bewet van 27 juni 1969 tot herziening van sluit van 28 november 1969, waarbij de
de besluitwet van 28 december 1944 be- toepassing van de sociale zekerheid van
treffende de maatschappelijke zekerheid de werknemers, als bepaald bij de wet
der arbeiders en 3, 2°, van het koninklijk van 27 juni 1969, wordt uitgebreid tot
besluit van 28 november 1969 tot uitvoe- « de schouwspelartiesten zoals de dramaring van de wet van 27 juni 1969 tot her- tische, lyrfsche, choreografische en vaziening van de besluitwet van 28 decem- riete-artiesten, alsmede de musici, orkestber 1944 betreffende de maatschappe- leiders, de balletmeesters, de aanvullingslijke zekerheid der arbeiders,
artiesten die tegen betaling van een loon
doordat het arrest de vordering van ei- aangeworven worden om op te treden tijser tot betaling van bijdragen, bijdrage- dens voorstellingen, alsook tot de persoopslagen en verwijlinteresten, voor de nen die deze artiesten aanwerven »; de
tewerkstelling van muzikanten in het Koning aldus het wettelijk vermoeden
heeft ingesteld dat personen, die zich be(1) Zie Cass., 9 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. vinden in de omstandigheden bepaald
170) en 27 feb. 1984, A.R. nr. 4242 door artikel 3, 2°, van het koninklijk be(ibid., 1983-84, nr. 359).
sluit, worden geacht personen te zijn die,
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zonder door een arbeidsovereenkomst te
zijn verbonden, tegen loon, onder gezag,
arbeid verrichten of die arbeid verrichten in gelijkaardige omstandigheden (artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni
1969}; de rechter bij de toepassing van
artikel 3, 2°, van voormeld koninklijk besluit geen rekening mag houden met andere dan de door de wetgever opgelegde
voorwaarden; het arbeidshof derhalve
niet dient na te gaan of eiser het bewijs
heeft geleverd van het bestaan van een
arbeidsovereenkomst tussen verweerder
en de musici die zijn orkest vormen, en
evenmin of eiser het bewijs heeft geleverd van een gelijkaardige arbeidsrelatie, doch enkel en aileen dient na te
gaan of de musici van het orkest « The
Spoetniks , zijn aangeworven om tegen
betaling van loon muziekvoorstellingen
te verzorgen en, zo zou blijken dat deze
laatste voorwaarden zijn vervuld, de muzikanten worden geacht, ingevolge het
wettelijk vermoeden, arbeid te verrichten tegen betaling onder het gezag van
verweerder, althans in gelijkaardige omstandigheden als die van een arbeidsovereenkomst; noch de hoger vermelde
redengeving, noch enige andere overweging van het arrest het mogelijk maken
te beweren dat de muzikanten van het
orkest « The Spoetniks » niet waren aangeworven door verweerder om voorstellingen te verzorgen tegen betaling, en
het feit dat zij hun voorstellingen gaven
« in het raam van een vereniging van
zelfstandigen >>, op zichzelf hoegenaamd
niet uitsluit dat zij zich bij hun optredens in de voorwaarden van artikel 3, 2°,
van het eerder vermeld koninklijk besluit bevonden; het arrest derhalve de
vordering van eiser niet wettig kon afwij zen als ongegrond door te steunen op
de omstandigheid dat het orkest « The
Spoetniks >> een vereniging van zelfstandigen uitmaakte en eiser het bestaan
niet heeft bewezen van een arbeidsovereenkomst of van een gelijkaardige gezagsrelatie tussen verweerder en zijn
muzikanten :

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 uitbrei-

den, onder de voorwaarden die Hij
bepaalt, tot de personen die, zonder
door een arbeidsovereenkomst te
zijn verbonden, 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 ter uitvoering
daarvan, bij koninklijk besluit van
28 november 2969, 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;
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 arbeid 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 muzikanten van het orkest « The
Spoetniks » door verweerder werden
aangeworven om, tegen betaling van
loon, op te treden tijdens voorstellingen;
Overwegende dat het arrest, op
grond van zijn redengeving, niet
wettig beslist dat eisers vordering
ongegrond is;
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; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
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a0 april 1984 - a• kamer - Voorzitter:
WONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERde h. Delva, afdelingsvoorzitter - VerKEERSONGEVAL - BEVOEGDHEID VAN DE
slaggever : de h. Vervloet - GeJijkJuiPOLIT!ERECHTER GEGROND OP ART. 138,
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad6°BIS sv. - VEREISTEN.
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.
2° BEWIJS - STRAFZAKEN - AANVOERING
DOOR DE BEKLAAGDE VAN EEN FElT WAARDOOR HET BESTAAN VAN HET MISDRIJF IS
UITGESLOTEN - VONNIS VAN VEROORDELING H!EROP GEGROND DAT DE BEKLAAGDE
HET AANGEVOERDE FElT NIET BEWIJST SCHENDING VAN DE WETTELIJKE REGELS INZAKE DE BEWIJSVOERING.

Nr. 502

1° De politierechter neemt kennis van de
in de artt. 418 en 420 Sw. omschreven
wanbedrijven, bestaande in het onopzettelijk toebrengen van slagen of verONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGwondingen ten gevolge van een verkeersongeval, wanneer die wanbedrijHEIDSCOMITE - LEIDINGGEVEND PERven samenhangen of een onsplitsbaar
SONEEL - DAGELIJKS BEHEER - BEGRIP.
geheel vormen met een overtreding
van de wetten of verordeningen inzake
" Dagelijks beheer » in de zin van art. 26
het wegverkeer, die bij hem reeds aanK.B. 18 okt. 1978, dat bepaalt welke
hangig is gemaakt door het openbaar
personen als leidinggevend personeel
ministerie (1).
worden aangemerkt, betekent de uitoefening, geheel of ten dele, van de be2o Wanneer de beklaagde een feit aanslissingsmacht van de werkgever (1).
voert dat het bestaan van het misdrijf
uitsluit, worden de regels inzake de be(CARPET ENGINEERING N.V.
wijsvoering geschonden do6Jr het vonT. ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND)
nis waarbij de beklaagde wordt veroordeeld op grand alleen dat hij het
aangevoerde feit niet bewijst (2).
ARREST
(Artt. 154 en 176 Sv.)
(A.R. nr. 43aO)

a•

KAMER -

30 april 1984

30 april 1984 - a· kamer - Voorzitter:
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.

(LARDINOIS E.A. T. DOBBELSTEIN E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3a60)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 november 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

Nr. 503
2•

KAMER -

2 mei 1984

I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VER-

Nota arrest nr. 502 :
(1) Cass., 17 okt. 1983, A.R. nr. 6953
(A.C., 1983-84, nr. 89); zie ook Cass., 28 april
1980 (A.C., 1979-80, nr. 544).

Nota's arrest nr. 503 :
(1) Cass., 12 jan. 1976 (A.C., 1976, 532); zie
Cass., 28 maart 1984, A.R. nr. 3414
(ibid., 1983-84, nr. 437).
(2) Cass., 17 jan. 1978 (A.C., 1978, 595); zie
Cass., 26 okt. 1983, A.R. nr. 2914 (ibid., 1983-84,
nr. 117).

- 1137 de door het openbaar ministerie te- niet zonder op onrechtmatige wijze de
gen eisers ingestelde rechtsvorde- eerste eiseres te beroven van het voordeel van de contraventionalisering van
ring :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21, tweede
lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, 2 en 5 van de
wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden,
doordat het bestreden vonnis,met wijziging van de beslissing . van de eerste
rechter, de eerste eiseres veroordeelt tot.
een geldboete van 50 frank wegens overtreding van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek en haar verwijst in de
kosten van beide instanties, de tweede
en derde eisers burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor die kosten en de
drie eisers in solidum verwijst in de kosten van het hoger beroep, op grond « dat
de politierechtbank uitspraak moest
doen over de door Van Hyfte aan Liegeois onopzettelijk toegebrachte verwondingen; dat het misdrijf, gevormd door ·
de andere verwondingen samenhangend
is, niet in een overtreding werd omgezet
en dus niet verjaard is; dat artikel 55
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 bepaalt dat de bestuurder en
zijn begeleider lichamelijk in staat moeten zijn om de dieren in bedwang te houden en te voorkomen dat zij een ongeval
veroorzaken; dat Ritzen, die aan het
hoofd reed, op het ogenblik van de feiten
heeft verklaard dat de paarden in draf
liepen; dat het bewijs van een toeval dat
de beklaagde Lardinois van alle aansprakelijkheid zou ontslaan, niet genoegzaam
geleverd is; dat op burgerlijk gebied de
eerste rechter de feiten van de zaak dus
goed heeft beoordeeld op oordeelkundige
gronden die de rechtbank overneemt, en
een juiste toepassing heeft gemaakt van
de wet »,
terwijl de omzetting wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden
van het wanbedrijf « slagen en verwondingen » in een overtreding tot gevolg
had dat de wegens dat misdrijf ingestelde strafvordering verjaarde door verloop
van een jaar (artikel 21, tweede lid, van
de wet van 17 april 178); bovendien, de
verjaring van de strafvordering die wegens een ander, zelfs samenhangend,
wanbedrijf van slagen en verwondingen
wordt ingesteld, geen invloed heeft op de
verjaring van het gecontraventionaliseerde wanbedrijf waarbij slagen en verwon.dingen werden toegebracht aan Viviane
Liegeois; het bestreden vonnis bijgevolg

het wanbedrijf « slagen en verwondingen >> waarvoor zij werd vervolgd en niet
zonder de wettelijke bepaling te scherrden volgens welke de verj aringstermijn
voor een gecontraventionaliseerd wanbedrijf een jaar bedraagt, kon beslissen dat
de strafvordering wegens het toebrengen
van slagen en verwondingen aan Viviane
Liegeois pas zal verjaren op hetzelfde
ogenblik als de strafvordering wegens
een niet gecontraventionaliseerd wanbedrijf waarbij verwondingen werden toegebracht aan een ander persoon :

Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, bij beschikking van 25
september 1981, Agnes Van Hyfte,
wegens verzachtende omstandigheden die zij aanduidt, naar de bevoegde politierechtbank heeft verwezen wegens het onopzettelijk toe·brengen van verwondingen · aan
Viviane Liegeois te Dalhem op 21
april 1981;
Overwegende dat ingevolge die
beschikking, de procureur des Konings te Luik, bij vordering van
11 december 1981, Agnes Van Hyfte
heeft doen dagvaarden voor de Politierechtbank te Luik wegens overtreding van de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek, 10.1.1° en
10.1.3°, en 12.3.1, tweede lid, a, van
het Wegverkeersreglement, welke
feiten te Dalhem zijn gepleegd op
12 april 1981;
Overwegende dat de procureur
des Konings te Luik, bij vordering
van 24 februari 1983, Marie-Luce
Lardinois voor hetzelfde ongeval
heeft doen dagvaarden voor de Politierechtbank te Luik wegens dezelfcle misdrijven die op dezedfde plaats
en dezelfde dag zijn gepleegd;
Overwegende dat de Politierechtbank te Luik, bij vonis van 10 juni
1983 waarbij uitspraak is gedaan
over het verzet van Agnes Van
Hyfte tegen het op 25 januari 1982
bij verstek gewezen vonnis, heeft
vastgesteld dat de tegen haar wegens het gecontraventionaliseerde
wanbedrijf en wegens overtredingen
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van het Wegverkeersreglement ingestelde strafvordering was verj aard,
en de door de verweerders tegen
haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen niet gegroro_d heeft verklaard op grond dat uit de aanvullende onderzoeksverrichtingen was
gebleken dat beklaagde niet de dader was van de feiten;
·
Overwegende dat de Politierechtbank te Luik bij vonnis van 24 juni
1983 heeft vastgesteld dat de tegen
Marie-Luce Lardinois wegens het niet
gecontraventionaliseerde wanbedrijf
en wegens cvertredingen van het
Wegverkeersn~glement
ingestelde
strafvordering was verjaard, en de
door de verweerders tegen haar
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen ontvankelijk en gegrond
heeft verklaard;

pleegd; dat die termijn niet was verstreken op de dag van de uitspraak
van het bestreden vonnis;
Dat het middel faalt naar recht;

van Strafvordering, bevoegd was om
ervan kennis te nemen;
Overwegende dat luidens het artikel 21 van de wet van 17 april 1878
de wegens een wanbedrijf ingestelde strafvordering verjaart door verloop van drie j aren te rekenen van
de dag waarop het wanbedrijf is ge-

Overwegende dat, wanneer beklaagde, zoals in het middel weergegeven, zich op een rechtvaardigingsgrond beroept en zijn bewering niet
van alle grond is ontbloot, het openbaar ministerie of, in voorkomend
geval, de burgerlijke partij de afwezigheid ervan moet bewijzen;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake de bewijslast in strafzaken en
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk de twijfel de beklaagde ten goede moet komen,
doordat het bestreden vonnis de aan
de eerste eiseres ten laste gelegde feiten
bewezen verklaart, haar tot een geldboete van 50 frank veroordeelt en, op burgerlijk gebied, de eisers veroordeelt tot
bctaling van verschillende vergoedingen
aan de burgerlijke partijen op grand dat
artikel 55 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 bepaalt dat de bestuurder
lichamelijk in staat moet zijn om
de dieren in bedwang te houden en te
voorkomen dat zij een ongeval veroorzaken; dat Ritzen, die aan het hoofd reed,
Overwegende dat het bestreden op het ogenblik van de feiten heeft vervonnis, bij de uitspraak over het klaard dat de paarden in draf liepen; dat
door het openbaar ministerie en het bewijs van een toeval dat de bedoor de eisers tegen het vonnis van klaagde Lardinois zou ontslaan van aile
24 juni 1983 ingestelde hoger be- aansprakelijkheid, niet genoegzaam is
roep, dat vonnis bevestigt met dien geleverd,
terwijl in het geval dat de beklaagde
verstande dat Marie-Luce Lardinois
zich op een rechtvaardigingsgrond betot een geldboete van 50 frank roept die niet aile geloofwaardigheid
wordt veroordeeld wegens het onop- mist, het openbaar ministerie en de burzettelijk toebrengen van slagen en gerlijke partijen de afwezigheid van die
verwondingen aan Liegeois;
rechtvaardigingsgrond moeten bewijzen;
zo omtrent het al dan niet bestaan van
Overwegende dat uit de stukken die rechtvaardigingsgrond twijfel blijft
waarop het Hof vermag acht te bestaan, deze twijfel beklaagde ten goeslaan, blijkt dat het aan Marie-Luce de moet komen; eiseres zich ten deze op
Lardinois ten laste gelegde wanbe- een welbepaalde rechtvaardigingsgrond
drijf « onopzettelijk toebrengen van beriep; zij bij conclusie uiteenzette dat
slagen en verwondingen naar aan- haar paard op hoi was geslagen, dat
leiding van een verkeersongeval » haar geen onhandigheid of rijfout werd
en dat zij derhalve in een geeen onsplitsbaar geheel vormt met verweten
val van overmacht verkeerde; het bestrede overtredingen van het Wegver- den vonnis, nu het niet vaststelt dat de
keersreglement die reeds door het aangevoerde rechtvaardigingsgrond aile
openbaar ministerie voor de politie- geloofwaardigheid miste en dat hij ten
rechtbank waren gebracht; dat de onrechte was ingeroepen, hem niet wetpolitierechtbank derhalve, krachtens telijk kon verwerpen op de enkele grand
artikel 138, 6° his, van het Wetboek dat hij niet genoegzaam was bewezen :
000

-

1139 -

Overwegende dat het bestreden
vonnis de eiseres Marie-Luce Lardinois veroordeelt wegen het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen op grond dat volgens
artikel 55 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 de bestuurder
en de begeleider lichamelijk in staat
moeten zijn om de dieren in bedwang te houden en te voorkomen
dat ze een ongeval veroorzaken en
dat Ritzen, die aan het hoofd reed,
op het ogenblik van de feiten heeft
verklaard dat de paarden in draf liepen;
Overwegende dat het vonnis met
die consideransen niet vaststelt dat
de aangevoerde rechtvaardigingsgrond alle geloofwaardigheid mist;
Overwegende dat het vonnis, door
bovendien te vermelden dat het bewijs van een toeval dat beklaagde
zou ontslaan van alle aansprakelijkheid niet genoegzaam geleverd is,
de wettelijke regels inzake de
bewijslast in strafzaken schendt;

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel dat niet tot cassatie
zonder verwijzing zou kunnen leiden, verleent akte van de afstand
van de voorzieningen van de eisers,
in zoverre ze gericht zijn tegen de
beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders Dobbelstein, Liegeois, de naamloze vennootschap Zurich en Gillon;
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 Hoei, zitting houdende in
hoger beroep.
2 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Antoine De Bruyn.

Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorzieningen
zijn gericht tegen de beslissingen op
de door de verweerders tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :

Nr. 504
2'

KAMER -

2 mei 1984

Overwegende dat de eisers af- .1 o WRAKING - sTRAFZAKEN - VERFLICHstand doen van hun voorzieningen,
TING VOOR DE RECHTER ZICH VAN DE ZAAK
in zoverre ze gericht zijn tegen de
TE ONTHOUDEN - OGEI\'ic>1"1K WAAROF DIE
beslissingen op de burgerlijke rechtsVERFL!CHTING ONTSTAAT.
vorderingen van Rene Dobbestein,
Viviane Liegeois, de naamloze ven- 2° RECHT VAN VERDEDIGING
nootschap Zurich en Joseph Gillon;
STRAFZAKEN - WRAKING - RECHTER DIE
Z!CH VAN DE ZAAK ONTHOUDT OF HET OGEN-

Overwegende dat de vernietiging
BLIK DAT H!J WEET DAT ER EEN REDEN VAN
op de voorzieningen van beklaagde
WRAKING TEGEN HEM BESTAAT - RECHTER
en de burgerrechtelijk aansprakeDIE DE ZAAK HEEFT BEHANDELD - GEEN
lijke partijen, van de beslissing op
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIG!NG.
de door het openbaar ministerie
ingestelde rechtsvordering, de vernietiging tot gevolg heeft van de de- 3° RECHTI:N VAN DE MENS - EUROFEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
finitieve en niet definitieve, op de
ART. 6.1 - RECHT OF EEN ONFARTIJD!GE
burgerlijke rechtsvorderingen geweRECHTERLIJKE INSTANTIE - STRAFZAKEN zen beslissingen, die uit de eerstgeRECHTER DIE ZICE VAN DE ZAAK ONTHOUDT
noemde beslissing voortvloeien, en
OF HET OGENBLIK DAT HIJ WEET DAT ER
zulks ondanks de afstand die niet
EEN REDEN VAN WRAK!NG TEGEN HEM BEgeldt als berusting;
STAAT - RECHTER DIE DE ZAAK HEEFT BE-
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HANDELD - GEEN SCHENDING VAN DIE WETTELIJKE BEPALING.

4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN- HOF VAN BEROEP- VOORZITTER DIE ZICH HEEFT VERSCHOOND NADAT HIJ DE ZAAK HEEFT BEHANDELD ZAAK OPNIEUW BEHANDELD ONDER HET
VOORZITTERSCHAP VAN EEN ANDERE MAGISTRAAT EN DOOR DEZELFDE RAADSHEREN VERSLAG DOOR EEN DER RAADSHEREN UITGEBRACHT - GEEN SCHENDING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJK INSTANTIE - STRAFZAKEN HOF VAN BEROEP - VOORZITTER DIE ZICH
HEEFT VERSCHOOND NADAT HIJ DE ZAAK
HEEFT BEHANDELD - ZAAK OPNIEUW BEHANDELD ONDER HET VOORZITTERSCHAP
VAN EEN ANDERE MAGISTRAAT EN DOOR DEZELFDE RAADSHEREN - VERSLAG UITGEBRACHT DOOR EEN DER RAADSHEREN GEEN SCHENDING VAN DIE WETTELIJKE BEPALING.

Rechten van de Mens houdende vrijwaring van het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie, en het
recht van verdediging zijn geschonden.
(STROOMER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3584)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1984 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

hof van beroep zich in strafzaken
heeft versclwond, nadat hij verslag
heeft uitgebracht en de zaak heeft behandeld, en dan de zaak volledig opnieuw is behandeld en berecht door
een rechtscollege waarvan aileen de
voorzitter werd vervangen, valt uit de
omstandigheid dat, bij de nieuwe behandeling van de zaak, het verslag is
uitgebracht door een der raadsheren
die had deelgenomen aan de eerste behandeling ter terechtzitting, niet af te
Jeiden dat art. 6.1 Europees Verdrag

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden alsook van het recht van de verdediging,
doordat de voorzitter heeft verklaard
zich van de zaak te willen onthouden,
nadat hij reeds zijn verslag had uitgebracht, nadat hij beklaagde had ondervraagd, tijdens de vordering, en na de
schorsing de terechtzitting werd hervat met een nieuwe voorzitter maar met
dezelfde twee raadsheren van wie een
een nieuw verslag heeft uigebracht,
terwijl, eerste onderdeel, de rechtspleging slechts regelmatig zou zijn geweest
indien de voorzitter zich van de zaak
had onthouden alvorens de zaak op de
terechtzitting te behandelen;
tweede onderdeel, het nieuw verslag
slechts regelmatig zou zijn indien het
was uitgebracht door de eerste voorzitter, daar hij de voorzitter verving die
verslag had gedaan tijdens de eerste behandeling ter zitting en die zich van de
zaak had onthouden, en het niet op regelmatige wijze kon zijn gedaan door
een van de raadsheren die tijdens de
eerste behandeling van de zaak ter zitting het verslag hadden gehoord van de
voorzitter die zich van de zaak had onthouden:

(1) Zie Cass., 22 juni 1976 (A.C., 1976, 1192)
met voetnoot E.K.

Overwegende dat de artikelen 828
en volgende van het Gerechtelijk

De verplichting van de rechter, die weet dat er een reden van wraking tegen hem bestaat, om zich van
de zaak te onthouden, ontstaat op het
ogenblik dat hij verneemt dat zodanige
reden bestaat; uit de enkele omstandigheid dat de rechter zich heeft verschoond, nadat hij verslag heeft uitgebracht en de zaak heeft behandeld,
valt niet af te leiden dat art. 6.1 van
het Europees Verdrag Rechten van de
Mens houdende vrijwaring van het
recht op een onpartijdige rechterlijke
instantie en het recht van verdediging
zijn geschonden (1). (Art. 831 Ger.W.)

1°, 2o en 3°

4o en 5° Wanneer de voorzitter van het
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Wetboek een bijzondere wrakings- Verslaggever: de h. Resteau - Gelijkprocedure voorschrijven ten einde luidende conclusie van de h. Janssens
het recht van verdediging te vrijwa- de Bisthoven, advocaat-generaal - Adren zonder het verloop van de vocaat: mr. Emmanuel Degrez, Brussel.
rechtspleging te hinderen of te vertragen;
Overwegende dat artikel 831 van
het Gerechtelijk Wetboek volgens Nr. 505
hetwelk de rechter die weet dat er
een reden van wraking tegen hem
2' KAMER - 2 mei 1984
bestaat, zich van de zaak moet onthouden, niet vereist dat hij dat doet
alvorens de zaak ter zitting te be- VOORZIENING IN CASSATIE - STRAFhandelen; dat de rechter zich moet
ZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN INBEonthouden op het ogenblik waarop
SCHULDIGINGSTELLING TOT HANDHAVING
hij verneemt dat er tegen hem een
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - ONTreden van wraking bestaat; dat ten
TREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER
deze uit het proces-verbaal van de
DIE HET BEVEL TOT AANHOUDING HEEFT
VERLEEND, WAAROP DAT ARREST BETREKterechtzitting van 26 januari 1984
KING HEEFT - NIEUW BEVEL TOT AANHOUblijkt dat « de voorzitter aan het slot
DING TEGEN DE VERDACHTE, WEGENS DEvan zij n verslag en op het einde van
ZELFDE FElTEN, VERLEEND DOOR DE ONDERde ondervraging van beklaagde zichZOEKSRECHTER VAN EEN ANDER ARRONzelf wraakt >>;
DISSEMENT - VOORZIENING TEGEN HET ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIOverwegende dat artikel 209 van
GINGSTELLING TOT HANDHAVING VAN DE
het W etboek van Strafvordering de
VOORLOPIGE HECHTENIS WAAROP HET EERvoorzitter van een kamer van het
STE BEVEL BETREKKING HEEFT - VOORZIEhof van beroep niet verplicht zelf
NING DOELLOOS.
verslag uit te brengen; die wetsbepaling integendeel vermeldt dat het
verslag door een van de rechters Doelloos wordt de voorziening van de
verdachte tegen het arrest van de kawordt uitgebracht;
mer van inbeschuldigingstelling tot
Overwegende dat uit de in het
handhaving van de voorlopige hechtemiddel aangevoerde omstandighenis, wanneer de zaak is onttrokken
den geen schending kan worden afaan de onderzoeksrechter die het begeleid van artikel 6.1 van het Vervel tot aanhouding heeft verleend
waarop dat arrest betrekking heeft, en
drag tot Bescherming van de Rechtegen de verdachte, wegens dezelfde
ten van de Mens en de Fundamentefeiten, een nieuw bevel tot aanhouding
le Vrijheden en evenmin van het
is verleend door de onderzoeksrechter
recht van de verdediging;
van een ander arrondissement (1).
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
(FRAN<;:OIS)
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
ARREST ( vertaJing)
overeenkomstig de wet is gewezen;
(A.R. nr. 3586)

HET HOF: - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1984 geweOm die redenen, verwerpt de zen door het Hof van Beroep te Bervoorziening; veroordeelt eiser in de gen, kamer van inbeschuldigingstelling;
kosten.
2 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter

1----------------(1) Cass., 2 sept. 1975 (A.C., 1976, 11).
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I. Op de voorziening, ingesteld bij
een op 21 maart 1984 ter griffie van
het hof van beroep gedane verklaring :

Om die redenen, ongeacht het verzoek van eiser dat geen betrekking
heeft op de ontvankelijkheid van de
voorzieningen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.

Overwegende dat uit de stukken
2 mei 1984 - 2• kamer - Voorzitter :
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de raadkamer van de h. Stranard, afdelingsvoorzitter de Rechtbank van .Eerste Aanleg te Verslaggever: de h. Sace - GelijkluiCharleroi, bij beschikking van dende conclusie van de h. Janssens de
advocaat-generaal - Advo5 april 1984, het tegen eiser ingestel- ·Bisthoven,
caat: mr. Pierre Tachenion, Bergen.
de onderzoek heeft onttrokken aan
de onderzoeksrechter van het geOp dezelfde dag zijn drie arresten in dezelfrechtelijk arrondissement Charleroi de zin gewezen, t.w. de nrs. 3587, 3588 en 3589.
en dat, als gevolg van die beschikking, tegen eiser wegens dezelfde
feiten een nieuw bevel tot aanhouding is verleend door de onderzoeksrechter te Nijvel;
Nr. 506

Overwegende dat de voorziening
die eiser heeft ingesteld tegen het
op 20 maart 1984 gewezen arrest
2' KAMER - 2 mei 1984
van het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij zijn voorlopige hechtenis REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAADwordt gehandhaafd, geen reden van
KAMER WAARBIJ VERDACHTEN NAAR DE
bestaan meer heeft en derhalve niet
CORRECTIONELE RECHTBANK WORDEN VERontvankelijk is;
II. Op de voorziening, ingesteld bij
een op 21 maart 1984 in de gevangenis te Jamioulx gedane verklaring:

WEZEN WEGENS GECORRECTIONALISEERDE
MISDADEN EN WANBEDRIJVEN - MISDADEN
NIET VATBAAR VOOR CORRECTIONALISERING
- CORRECTIONELE RECHTBANK DIE ZICH
ONBEVOEGD VERKLAART VOOR DIE MISDADEN EN ERMEE SAMENHANGENDE MISDRIJVEN, MET UITZONDERING VAN EEN NIET ERMEE SAMENHANGEND WANBEDR!JF - HOF
VAN BEROEP DAT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART VOOR HET GEHEEL VAN DE MISDRIJVEN, ZONDER DE SAMENHANG OF DE ONSPLITSBAARHEID VAST TE STELLEN, WAT
HET WANBEDRIJF BETREFT- BESLISSINGEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - TOEZICHT VAN HET HOF- BESLISSING WAARBIJ
HET HOF VAN BEROEP ZICH ONBEVOEGD
HEEFT VERKLAARD, GEDEELTELIJK VERANTWOORD LIJKEND GEDEELTELIJKE
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER EN VAN HET ARREST VAN
HET HOF VAN BEROEP- VERWIJZING NAAR
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

Overwegende dat in strafzaken,
behoudens het toepassingsgeval van
artikel 40, vierde lid, van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, het geval van
regelmatige afstand of het geval
waarin tegen een arrest van verwijzing naar het hof van assisen nog
cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest, welke omstandigheden zich ten deze niet voordoen,
een partij zich niet een tweede maal
tegen dezelfde beslissing in cassatie
kan voorzien, zelfs als die voorzieWanneer de raadkamer verdachten, wening is ingesteld voor de verwerping
gens gecorrectionaliseerde misdaden
van de eerste;
en wanbedrijven, naar de correctionele
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

rechtbank heeft verwezen, de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van
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niet te correctionaliseren misdaden en
de ermee samenhangende misdrijven,
met uitzondering van een niet ermee
samenhangend wanbedrijf, en het hof
van beroep zich vervolgens voor het
geheel van de misdrijven onbevoegd
verklaart zonder vast te stellen dat dit
wanbedrijf samenhangend was of een
onsplitsbaar geheel vormde met andere misdrijven waarvoor het niet bevoegd was, regelt het Hof het rechtsgebied, gaat na of de beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan, stelt
vast dat de beslissing waarbij het hof
van beroep zich onbevoegd verklaart,
slechts gedeeltelijk is verantwoord,
vernietigt de beschikking van de
raadkamer, behalve in zoverre het de
zaak naar de correctionele rechtbank
verwijst wegens een niet ermee samenhangende telastlegging, vernietigt
het arrest van het hof van beroep, in
zoverre het zich onbevoegd verklaart
om kennis te nemen van die telastlegging, en verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE GOEDLEVEN E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3604)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, ingediend door de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Brussel en ingekomen op de griffie
van het Hof op 5 april 1984;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, bij beschikking van
24 juni 1983,
1. Goedleven Serge, Emile, Joseph, vervoerder, geboren te Ougree
op 19 maart 1939, wonende te Genappe (Baisy-Thy), rue de Thy 19;
2. Van Impe Marc, Marcel, Rene,
Jules, zandblazer, geboren te SintGillis op 20 augustus 1946, wonende
te Genappe (Baisy-Thy), rue de
Thy 17;
-------------~---1
(1) Cass., 29 april 1981,
(A.C., 1980-81, nr. 490) en 30
nr. 6663 (ibid., 1980-81, nr.
9 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr.

A.R. nr. 1659
juni 1981, A.R.
637); zie Cass.,
279).

3.
Dehasse Jacques,
Marcel,
Victor, Ghislain, handelsafgevaardigde, geboren te Fleurus op 14 januari
1943, wonende te Ukkel, Messidorlaan 205;
4. Mertens Jean-Pierre, Joseph,
Ghislain, garagehouder, geboren te
Ottignies op 12 maart 1950, wonende
te
Anderlecht,
Antoine
Nuysstraat 86;
5. Lienard Brigitte, Louise, Marie,
Fran9oise, echtgenote Marc Van Impe, vertegenwoordigster, geboren te
Ukkel op 20 juni 1950, wonende te
Genappe (Baisy-Thy), rue de Thy 17;
6. Broes Claude, Rene, Elie,
schoorsteenveger, geboren te Brussel op 16 juli 1939, wonende te Drogenbos, Grote Baan 9,
naar de Correctionele Rechtbank te
Nijvel heeft verwezen ter zake van :
A. de eerste, de tweede en de derde, als daders of mededaders, diefstallen door middel van geweld of
bedreiging, met name : I. te Brussel,
op 27 november 1981; II. te Waterloo, op 4 december 1981; III. te Watermaal-Bosvoorde, op 22 december
1981; IV. te Brussel, op 31 december
1981, met de omstandigheid dat bij
I, II, III en IV de diefstallen gepleegd zijn door twee of meer personen, dat de schuldigen, om de diefstal te vergemakkelijken of hun
vlucht te verzekeren, gebruik hebben gemaakt van een voertuig of
enig ander met een motor aangedreven tuig, dat wapens of op wapens
gelijkende voorwerpen zijn gebruikt
of getoond of dat de schuldige heeft
doen geloven dat hij gewapend was
en bovendien, dat bij het plegen van
het sub II vermelde feit gebruik is
gemaakt van een gestolen voertuig,
dat bij III de diefstal is gepleegd
door middel van braak, inklimming
of valse sleutels, en dat bij IV de
diefstal is gepleegd bij nacht, door
middel van braak, inklimming of
valse sleutels;

B. de eerste, de tweede en de derde, als daders of mededaders, te
Wemmel, op 30 december 1981, die£-
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stallen door middel van braak, inklimming of valse sleutels;
C. de eerste en de derde, als daders of mededaders, I.a en b, te Ukkel, op 20 oktober 1981, diefstallen
door middel van geweld of bedreiging met de omstandigheid dat de
diefstallen zijn gepleegd door twee
of meer personen en dat wapens of
op wapens gelijkende voorwerpen
zijn gebruikt of getoond of dat de
schuldige heeft doen geloven dat hij
gewapend was; II. te Brussel, op een
niet nader bepaalde datum, tussen
31 oktober 1981 en 1 maart 1982, poging tot diefstal door middel van geweld of bedreiging, met de omstandigheid dat het feit door twee of
meer personen is gepleegd;
D. eerstgenoemde, I. verschillende
diefstallen door middel van braak,
inklimming of valse sleutels, met
name : 1° te Gembloux, op 17 april
1981; 2° te Elsene, in de nacht van 5
op 6 J·anuari 1982 ., 3o te Anderlecht,
op 16 januari 1981; 4° te Ukkel, in de
nacht van 27 op 28 januari 1982;
5° te Bleiswyck (Nederland), in de
nacht van 13 op 14 maart 1982, feit
voor de vervolging waarvan door de
overheid van het land waar het misdrijf is gepleegd officieel bericht is
gegeven aan de Belgische overheid;
II.1o en 2o, te Baisy-Thy (Genappe)
of elders in Belgie, op een niet nader bepaalde datum tussen 15 januari 1981 en 23 maart 1982, twee
valsheden in geschriften en gebruik
van valse stukken;
III. te Baisy-Thy (Genappe) of elders in Belgie, op een niet nader bepaalde datum tussen 13 mei 1981 en
23 maart 1982, heling;
IV. te Overijse, op een niet nader
bepaalde datum tussen 2 september
1981 en 23 maart 1982, bedrieglijke
verberging;
V.1 o en 2°, te Baisy-Thy (Genappe)
of elders in Belgie, tussen 31 december 1980 en 22 maart 1982, bezit,
zonder wettige reden, van verweer1
wapens;
VI. te Waterloo en in het gerechtelijk arrondissement Brussel, tussen

19 oktober 1981 en 23 maart 1982,
meermaals dragen, zonder wettige
reden, van een verweerwapen;
E. de tweede : I. ten minste eenendertig valsheden in geschriften en
gebruik van valse stukken, onder
meer : 1° te Sint-Agatha-Berchem,
op 3 april 1981; 2°, a, b, c, d, te Baisy-Thy (Genappe) en elders in Belgie, en dit herhaalde malen tussen
4 december 1981 en 3 januari 1982;
II. oplichting, onder meer : 1° te
Sint-Agatha-Berchem, op 3 april 1981;
2o te Baisy-Thy (Genappe) en elders in Belgie, en dit feit herhaalde malen tussen 4 december 1981 en
23 december 1981; 3° te Waver en in
bet
gerechtelijk
arrondissement
Brussel, en dit herhaalde malen op
5 december 1981 en 7 december
1981; 4° in het gerechtelijk arrondissement Brussel, op 2 januari 1982;

III. diefstal te Anderlecht, op een
niet nader bepaalde · datum tussen
30 september 1981 en 16 maart 1982;
IV. het herhaaldelijk plegen van
heling, onder meer : 1° tweemaal in
het gerrechtelijk arrondissement
Brussel, op niet nader bepaalde data
tussen 31 mei 1979 en 1 januari
1980; 2° te Baisy-Thy (Genappe), op
15 maart 1983;
V. bet openbaar dragen van een
valse naam, te Sint-Agatba-Berchem, op 3 april 1981;
VI. het bezit, zonder machtiging,
van een oorlogswapen, van 1 juli
1977 tot 1 april 1980, in het gerechtelijk arrondissement Brussel;
VII. het bezit, zonder wettige reden, van een verweerwapen vanaf
een niet nader bepaalde datum tussen 1 januari 1981 en 27 november
1981 tot 15 maart 1982, te Baisy-Thy
(Genappe) of elders in Belgie;
VIII. het herhaaldelijk, zonder
wettige reden, dragen van een verweerwapen, te Waterloo en in bet
gerechtelijk arrondissement Brussel,
op 27 november 1981, 4 december
1981, 22 december 1981 en 31 december 1981;
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F. de tweede en de vijfde, als daders of mededaders, te Genappe, op
4 december 1981 :

I. valsheid in geschriften en ge-.
bruik van het valse stuk;
II. oplichting;

G. de vierde, bezit zonder machtiging van een oorlogswapen, vanaf
1 april 1980 tot 25 maart 1982;
H de zesde : I. in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, op niet nader bepaalde data tussen 31 mei
1979 en 1 januari 1980, tweemaal heling;
II. op 15 april 1982 in het gerechtelijk arrondissement Brussel, het
dragen van een verboden wapen;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Nijvel bij vonnis van
2 december 1983 besliste dat artikel
473 van het Strafwetboek moest
worden toegepast op de telastleggingen A, IV, en C, I, nu die feiten voor
de slachtoffers een blijvende psychische ongeschiktheid ten gevolge
hebben gehad, zich op grond hiervan onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van die feiten alsook van de ermee samenhangende
telastleggingen; dat de Correctionele
Rechtbank te Nijvel zich, op grond
van de overweging dat aileen het
aan de beklaagde Jean-Pierre Mertens ten laste gelegde feit G niet samenhangend was met de voormelde
telastleggingen, onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van
het geheel, behalve dan van voormelde telastlegging G;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel, bij arrest van 23 februari 1984, waarbij met name over
het hoger beroep van de procureur
des Konings uitspraak is gedaan,
het vonnis van 2 december 1983
heeft bevestigd, in zoverre de rechtbank zich hierbij onbevoegd had
verklaard behalve voor het aan
Jean-Pierre Mertens ten laste gelegde feit G, het vonnis op dat punt
heeft vernietigd en zich voor het
geheel onbevoegd heeft verklaard;

Overwegende dat die beschikking
en het arrest in kracht van gewijsde
zijn gegaan en dat uit hun strijdigheid een geschil over rechtsmacht is
ontstaan dat het verloop van de procedure belemmert; dat er grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de sub A, IV, en C,
I, ten laste gelegde feiten een overtreding van artikel 473, derde lid,
van het Strafwetboek schijnen op te
leveren; dat, krachtens artikel 2,
tweede lid, van de wet van 4 oktober
1867 op de verzachtende omstandig"
heden, die feiten niet vatbaar zijn
voor correctionalisering;
Overwegende dat de feiten van de
andere telastleggingen, met uitzondering van sub G ten laste gelegde
feiten, samenhangend schijnen te
zijn met de telastleggingen A, IV, en
C, I;
Overwegende dat, wat het aan
Jean-Pierre Mertens ten laste gelegde
feit G betreft, het arrest van 23 februari 1984 vermeldt « dat het beroepen vonnis enkel op dit punt
client te worden gewijzigd; dat het
immers de taak zal zijn van het onderzoeksgerecht waaraan het gehele
dossier zal worden voorgelegd om
de criminele feiten te zamen met de
ermee samenhangende, niet criminele feiten waarvoor verwijzing
naar het hof van assisen client te
worden bevolen, te onderscheiden
van de niet criminele en niet samenhangende feiten waarvoor verwijzing naar de correctionele rechtbank wordt bevolen; dat door een
andere manier van werken het dossier zou worden gesplitst in drie delen waarover drie verschillende
rechtscolleges
uitspraak
zouden
moeten doen, hetgeen de strafvordering zou verlammen en de voorlopige hechtenis nodeloos zou verlengen »;
Dat het hof van beroep niet heeft
vastgesteld dat de feiten van die telastlegging en die van een andere
telastlegging waarvoor het zich niet
bevoegd verklaarde, een enkel straf-
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baar feit opleveren en evenmin dat
ze samenhangend zijn; dat het zich
derhalve niet wettig onbevoegd kon
verklaren om kennis te nemen van
de feiten van die telastlegging;

nen zijn van een ander recht dan dat
waarop de bezitter aanspraak maakt
(1).

(HELLEBUCK Y., HELLEBUCK J. T. VAN DEN
STEENE A., UYTTENDAELE E., VANDESTEENE J.,
UYTTENDAELE R., UYTTENDAELE M.)

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de op 24 juni 1983 door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Nijvel gegeven beschikking, behalve in zoverre Jean-Pierre
Mertens naar de correctionele rechtbank wordt verwezen wegens de telastlegging G; vernietigt het arrest
van het Hof van Beroep te Brussel,
in zoverre het zich niet bevoegd verklaart om kennis te nemen van de
tegen Jean-Pierre Mertens wegens
de telastlegging G ingestelde strafvordering; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissingen; verwijst de zaak, behalve wat de tegen Jean-Pierre Mertens wegens de telastleging G ingestelde strafvordering betreft, naar
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel.

ARREST

(A.R. nr. 4226)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1982 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2228, 2229 en 2262
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest van bevestiging
voor recht zegt dat de verweerders door
verkrijgende verjaring eigenaars geworden zijn van het perceel grond, gelegen
te Moerbeke-Waas, Terweststraat, gekadastreerd sectie H, nr. 593/d, voor een
oppervlakte, thans (na onteigening) nog
129m', op grond dat de eerste rechter op
oordeelkundige gronden, die door het hof
van beroep worden overgenomen, de
hoofdeis heeft afgewezen en de tegeneis
heeft ingewilligd; dat de eerste rechter
namelijk oordeelt : reeds vanaf de dertiger jaren (blijkt) uit foto's dat verweerders of hun rechtvoorgangers zich als ei2 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter : genaars van het perceel 593/d gedragen
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter en blijken ook door het gemeentebestuur
Verslaggever: de h. Bosly - Gelijklui- van Moerbeke-Waas als dusdanig te zijn
dende conclusie van de h. Janssens de beschouwd naar aanleiding van een ontBisthoven, advocaat-generaal.
eigening ten openbaren nutte waarbij
het, bij afstand in der minne, 11,50 m<
grond aankocht van de verweerders. De
eisers blijken zich op dat ogenblik (onteigening 1961) van hun eigendomsrecht
niet bewust te zijn geweest. Dat die onteigening jegens verweerders naderhand
een administratieve vergissing werd genoemd, waarop pas na het tussenvonnis
van 4 september 1975 door de eisers
Nr. 507
werd gereageerd en die door het betrokken gemeentebestuur zogezegd werd
hersteld door gewoon een tweede akte
1' KA:\iER - 3 mei 1984
van aankoop op te stellen, deze keer jegens de eisers, verandert niets aan het
feit dat de verweerders zich ook toen als
BEZIT - DUBBELZINNIGHEID - BEGRIP.
eigenaars gedroegen en ook door het gemeentebestuur als eigenaars werden
Een bezit is dubbelzinnig in de zin van
artikel 2229 van het Burgerlijk Wet(1) DE PAGE, d. V, nr. 866; DERINE, VANNESTE,
hoek, wanneer de handelingen die het VANDENBERGHE, Zakenrecht, d. V, dee! I, A,
bezit zouden uitmaken, de uiting kun- nr. 129.

1------------------
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aanzien. Wel moet worden opgemerkt
dat de eisers zich in 1969 als eigenaars
hebben laten gelden (doch dan niet
rechtstreeks tegen de verweerders) in
een onteigeningsprocedure aangespannen door de Nationale Maatschappij
voor de Kleine Landeigendom en waarbij zij onder meer vergoeding vroegen
uit hoofde van de waardevermindering
van hun perceel 593/d. Tijdens die procedure werd het eigendomsrecht van de eisers op dat perceel 593/d impliciet erkend; zulks is evenwel niet tegenstelbaar
aan de verweerders die in die procedure
geen partij waren en wie het nu vrijstaat
te stellen dat bedoeld perceel toen reeds
door hen, de verweerders, verkregen was
door verjaring. Mogelijk zijn de eisers
ook de grondbelasting, later onroerende
voorheffing (thans ongeveer 5 frank per
jaar) blijven betalen op het perceel 593/d
maar dan als deel uitmakend van een
veel grotere aanslag; de betaling betrekking hebbend op dat perceel zal dan ook
omzeggens onbewust geweest zijn zodat
er ook geen gevolgen aan vast te knopen
zijn; dat de verweerders, namelijk door
de overgelegde foto's, aanton~n dat het
perceel 593/d minstens sedert het begin
van de dertiger jaren gei'ncorporeerd
werd in hun eigendom en door hen zowel vooraan als achteraan werd afgesloten, terwijl er integendeel geen scheiding bestond tussen hun genoemde percelen en het perceel 593/d, hetgeen
allemaal voor iedereen duidelijk waarneembaar moet geweest zijn van de
openbare weg; men ertoe moet besluiten
dat de verweerders m1nstens sinds 1926
tot 1972, zijnde meer dan dertig jaar, het
voordurend onafgebroken, ongestoord,
openbaar, niet dubbelzinnig bezit hebben
gehad van het bedoelde perceel 593/d en
er derhalve door verkrijgende verjaring
eigenaar zijn van geworden,

weerders kunnen tegengesteld worden
en of de eisers omzeggens onbewust de
belasting betaalden; het criterium niet
het inzicht is van de verweerders maar
de twijfel die bij derden aangaande zijn
bezit kan bestaan; het arrest het ondubbelzinnig karakter van het bezit van de
verweerders niet wettelijk vaststelt :

Overwegende dat een bezit dubbelzinnig is in de zin van artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek
wanneer de handelingen, die het bezit zouden uitmaken, de uiting kunnen zijn van een ander recht dan
dat waarop de bezitter aanspraak
maakt;
Overwegende dat de eisers niet
eens stellen dat de handelingen van
de verweerders, die door de feitenrechters werden aangehouden om
het bezit aan te tonen, op een ander
recht kunnen steunen dan het eigendom van het onderwerpelijk perceel;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
3 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, procureur-generaal
Advocaat: mr. Houtekier.

terwijl de verweerders het perceel
593/d, eigendom van de eisers, weliswaar
sedert de dertiger jaren ingepalmd en bij
hun erf ingelijfd hadden, maar de eisers
gedurende deze hele periode de onroe- Nr. 508
rende belasting en later de onroerende
voorheffing bleven voortbetalen; de ka1' KAMER - 3 rnei 1984
dastrale perequatie in 1955 gebeurd is
ten opzichte van de eisers; in de onteigeningsprocedure van 1969 tegenover de
Nationale Maatschappij van de Kleine VERBINTENIS -RESULTAATS- OF MIDDELLandeigendom, de eisers terug als eigeVERBINTENIS WIL VAN DE PARTIJEN- VASTnaars zijn opgetreden; dientengevolge
STELLING DOOR DE RECHTER OP GROND VAN
het bezit van de verweerders dubbelzinFEITELIJKE GEGEVENS - WETTELIJKHEID.
nig was; immers deze feiten twijfel doen
rijzen bij derden en het onverschillig is De wil van de partijen is doorslaggevend
of deze feiten al dan niet aan de verom een resultaats- dan wei een mid-
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delverbintenis te doen ontstaan; is derbalve wettelijk de beslissing van de
vrederecbter die, bij toepassing van artikel 1137 van bet Burgerlijk Wetboek
en op grand van feitelijke elementen,
waaruit bij de wil van partijen afleidt,
de betwiste verbintenis voor een middelverbintenis boudt (1).
(VAN SCHEVENSTEEN, JONGMANS
T. MEULEMANS)

De h. procureur-generaal Krings beeft
in substantie gezegd :
De eisers kloegen erover dat verweerder aan wie zij een bruidsjapon tot reiniging hadden toevertrouwd, aan zijn contractuele verplichtingen te kart is gekomen.
De vrederechter heeft die eis afgewezen bij een vonnis dat overigens in laatste aanleg werd geveld.
Hij heeft geoordeeld dat ter zake een
contract van verhuring van werk was gesloten, waaruit volgt dat het gaat om een
verbintenis van middelen, zodat de
schuldenaar niet instaat voor het resultaat. Bij een verbintenis van middelen
rust het op de schuldeiser het bewijs te
leveren van een foutieve uitvoering van
de verbintenis door de schuldenaar. Ten
deze zou die fout niet bewezen zijn.
Tegen die beslissing doen de eisers ·
slechts een middel gelden, dat evenwel
uit twee onderdelen bestaat.
Wat bet eerste onderdeel betreft :
De eisers werpen op dat een verbintenis met een welomschreven voorwerp,
zoals het reinigen van een kledingstuk,
een verbintenis van resultaat uitmaakt,
vooral wanneer, zeals ten deze, de schuldenaar moet worden geacht een specialist te zijn.
Zij voeren zodoende schending aan
van de artikelen 1116, 1134, 1137, 1142,
1147, 1148, 1302 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek.
Zij doen gelden dat op de door het
vonnis gegeven gronden niet kan worden
beslist dat het om een verbintenis van
middelen gaat, daar het vonnis in dit
verband de wilsovereenstemming tussen
partijen niet vaststelt.
Eisers stellen zich dus op het standpunt dat, nu het hier om een verbintenis

met een welomschreven voorwerp gaat,
noodzakelijkerwijze een verbintenis van
resultaat aan de orde is.
Het onderscheid is van belang wat het
bewijs van de contractuele aansprakelijkheid betreft.
Betreft het een verbintenis van resultaat, dan bestaat de fout zodra het bevoegde resultaat niet bereikt is en dan
kan de schuldenaar daarvan aileen worden ontslagen indien hij bewijst dat
overmacht hem belet heeft zijn verbintenissen na te komen (2).
Betreft het een verbintenis van middelen, dan is het aan de schuldeiser het bewijs te leveren dat de schuldenaar niet
aile middelen heeft aangewend die daartoe nodig waren (3).
Hoe onderscheidt men de ene categorie van de andere? Meestal wordt uitgegaan van het aleatoir karakter dat aan
het resultaat van de verbintenis verbonden is. Hoe grater de onzekerheid omtrent het bereiken van het gestelde doe!,
des te meer zal men te maken hebben
met een verbintenis van middelen, omdat de schuldenaar zich niet zal willen
verbinden tot het bereiken van een doel
waarvan hij weet dat die bereikbaarheid
aan twijfel onderhevig is.
Dit geldt voornamelijk bij een contract
van huur van diensten (4), hoewel in dit
geval beide categorieen verbintenissen in
aanmerking komen, naar gelang van de
wil der partijen.
De rechter moet dehalve bepalen wat
de gemeenschappelijke wil van partijen
is geweest.
In casu beweren de eisers dat een contract van huur van diensten a priori een
verbintenis van resultaat doet ontstaan
en dat hiervan enkel kan worden afgeweken wanneer partijen dit bij wilsovereenstemming bedoeld hebben.
In die stelling zou dus, bij een contract
van huur van diensten, de schuldenaar,
die in beginsel gehouden zou zijn tot een
verbintenis van het resultaat, het bewijs
te leveren hebben dat hij enkel een verbintenis van middelen op zich genomen
heeft. De rechter zou dus van het principe van de verbintenis van resultaat aileen mogen afwijken, zo door de schulde(2) Cass., 30 maart 1967, B, 67, 895, biz. 898.
(3) LIMPENs

en V.

DAMME,

-------------------! ,nr.
85, blz. 391; H. en L.
nrs. 103.4-103.5.

(1j Zie rie verwijzingen vermeld in de con·clusie van het openbaar ministerie.

(4) SIMON et
blz. 116.

R.C.J.B., 1960,
en TUNC, d. I,

MAZEARD

DE GAVRE,

R.C.J.B., 1970, nr. 88,
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naar het bewijs wordt geleverd dat beide
partijen het eens waren met elkaar om
slechts een verbintenis van middelen tot
stand te brengen.
Ik kan me bezwaarlijk bij die stelling
aansluiten omdat er een zo grate verscheidenheid van feitelijke gevallen en
dus van contracten van huur van diensten bestaat, dat er in dit opzicht geen
algemene regel bepaald kan worden. Dit
blijkt duidelijk wanneer men doctrine en
jurisprudentie even raadpleegt (5).
Er is dus geen vaste maatstaf om in
abstracto te bepalen of een huur van
diensten een verbintenis van resultaat
dan wel een verbintenis van middelen is.
Dat het voorwerp van de overeenkomst welbepaald is, brengt nog niet
mee dat het om een verbintenis van resultaat gaat. Zoals de h. Flamme (6) uitlegt, hoewel het voorwerp welbepaald is,
kan de kans dat het resultaat bereikt
wordt zo onzeker zijn dat geen partij
ooit een verbintenis van resultaat zal
aangaan. Alleszins hangt dit van de wil
van partijen af.
De rechter moet dus ook als een contract van huur van diensten ten processe
staat, nagaan wat de gemeenschappelijke wil van partijen is, zoals artikel
1156 van het Burgerlijk Wetboek hem
voorschrijft.
Dit geldt zelfs wanneer de locator operis een vakman is. Uiteraard zal men bij
de meeste contracten van huur van diensten te maken hebben met vaklieden.
Dit betekent evenwel nog niet dat het
specialisten hoeven te zijn. Betreft het
echter een zeer gespecialiseerd werk,
waarbij noodzakelijk van de vakman een
uitzonderlijk gespecialiseerde kennis
mag worden verwacht, dan zal dit aspect
van het vraagstuk een rol spelen bij het
bepalen van de verplichtingen van partijen. Hoe grater de specialisatie van de
locator operis moet zijn, hoe zwaarder
ook zijn aansprakelijkheid bij de uitvoering van het werk.
Evenwel zal het antwoord op de vraag
of het om een specialiteit gaat, in de
zoeven besproken zin, weer eens van de
feitelijke beoordeling van de rechter afhangen.

---------------...;._1
(5) Zie dienaangaande FLAMME, « Le contrat
d'entreprise », J.T., 1976, biz. 344 e.v. Ook HANNEQUART, Le droit de la construction, blz ....

(6) Zie FLAMME, noot v. Brussei, 27 feb.
1967, J.T., 1967, biz. 421; id., « Le contrat d'entreprise >>, J.T., 1976, biz. 344 e.v.

Hieruit blijkt dus dat ten deze het feit
dat het om een huur van diensten gaat,
met een welbepaald voorwerp, niet van
aard is om noodzakelijk mee te brengen
dat tussen partijen een verbintenis van
resultaat tot stand zou zijn gekomen. Bovendien slaat de bewering van de eisers
dat verweerder een specialist was, met
het gevolg dat zijn verplichtingen scherper bepaald moeten worden, op een feitelijke toestand, die door de feitenrechter
moet worden beoordeeld.
Wat dit laatste punt betreft, beslist het
vonnis, enerzijds, dat de veelvuldigheid
der textielwaren die thans in de handel
zijn, waarvan de ene vervaardigd zijn op
basis van natuurlijke stoffen, de andere
op basis van chemische producten en die
alle verschillende behandelingswijzen
vereisen, zodanig is dat geen enkele wasserijuitbater, bij ontstentenis van vermelding van de reinigingsmethode, een
optimaal resultaat kan waarborgen, en
anderzijds dat het van weinig realiteitszin getuigt te beweren dat de exploitant
van een wasserij, om zich veilig te stellen tegen zijn professionele aansprakelijkheid, zou gehouden zijn elk kledingstuk dat hem ter reiniging wordt toevertrouwd, in geval van twijfel aan een
voorafgaande expertise te onderwerpen.
Een en ander toont zeer duidelijk aan
dat de rechter oordeelt dat verweerder,
hoewel een vakman, niettemin geen uitgesproken specialist is die noodzakelijk
een welbepaald resultaat in elk geval
waarborgt.
Wat de gemeenschappelijke bedoeling
van partijen betreft, beslist het vonnis
dat niet wordt betwist dat het litigieuze
trouwkleed door eisers aan verweerder
werd toevertrouwd tot droogreiniging,
terwijl evenmin wordt betwist dat de enige oorzaak der aangevoerde beschadiging ligt in het feit dat het kledingstuk
niet op droogreiniging was aangewezen,
terwijl ditzelfde kledingstuk van geen
enkele aanwijziging nopens de wijze van
reiniging was vergezeld.
Er blijkt dus dat het de eisers zijn die
verweerder verzocht hebben de japon
droog te reinigen, en dat niets toeliet te
weten dat het kledingstuk aan dergelijke
droogreiniging mocht worden onderworpen.
Hieruit leidt het vonnis af dat de gemene wil der partijen was de japon aan
een bepaalde soort reiniging te onderwerpen, en dat dus aileen het aan te
wenden middel, maar niet het resultaat
van de behandeling werd bedongen.
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de veelvuldigheid der textielwaren die
thans in de handel zijn, waarvan de ene
vervaardigd zijn op basis van natuurlijke
stoffen, de andere op basis van chemische produkten en die aile verschillende
behandelingswijzen vereisen, is zodanig
dat geen enkele wasserijuitbater, bij ontstentenis van vermelding der reinigingsmethode, een optimaal resultaat kan
waarborgen; wij menen dat het ter zake
gaat over een kontrakt van verhuring
van werk en diensten, al dan niet een
aannemingskontrakt, welke verbintenis
een middelenverbintenis is waarbij de
schuldenaar zijn werk en diensten aanbiedt zonder evenwel een bepaald resultaat te garanderen (... ); bij een middelenverbintenis behoort het aan de schuldeiser (ten deze de eisers) het bewijs aan te
brengen van een foutieve uitvoering der
verbintenis in hoofde van de schuldenaar
(... ); het getuigt van weinig zin voor realiteit te beweren dat de exploitant ener
wasserij, om zich veilig te stellen tegen
zijn professionele aansprakelijkheid, zou
gehouden zijn elk kledingstuk dat hem
ter reiniging wordt toevertrouwd, te onderwerpen aan een voorafgaandelijke expertise in geval van twijfel; nu niet
wordt betwist dat het litigieuze trouwARREST
kleed door eisers aan verweerder werd
toevertrouwd voor droogreiniging, wijl
(A.R. nr. 4234)
evenmin wordt betwist dat de enige oorzaak der voorgehouden beschadiging beRET HOF; - Gelet op het bestre- rust in het feit dat het kledingstuk niet
den vonnis, op 25 maart 1983 door op droogreiniging was aangewezen, terditzelfde kledingstuk geen enkele
de Vrederechter van het kanton wijl
aanwijzing behelsde nopens de wijze van
Deurne gewezen;
reiniging, zo blijven eisers in gebreke de
Over het middel, afgeleid uit de schen- fout in hoofde van verweerder te bewijding van de artikelen 1116, 1134, 1135, zen en komt hun eis tot toekenning van
1137, 1142, 1147, 1148, 1302 en 1789 van schadevergoeding als ongegrond voor •,
het Burgerlijk Wetboek,
terwijl, eerste onderdeel, de schuldedoordat het aangevochten vonnis de naar van een verbintenis met een welvordering van de eisers tot schadever- omschreven voorwerp - zoals het reinigoeding als ongegrond verwerpt op vol- gen van een kledingstuk - zich in begingende gronden : « (Eisers) kwalificeren sel tot een resultaat verbindt, vooral
(de) verbintenis (van verweerder) - ons wanneer deze, zoals verweerder, moet
inziens ten onrechte - als een resul- worden geacht een specialist ter zake te
taatsverbintenis, waarbij een vermoeden zijn, op wie zijn klienteel om die reden
van foutieve uitvoering op de schulde- een beroep doet, ongeacht de omstandignaar (ten deze verweerder) rust en hij heid dat er een veelvuldigheid van texzich aan zijn aansprakelijkheid slechts tielwaren in de handel is die verschillenkan onttrekken door het bewijs te leve- de behandelingswijzen vereisen, dat de
ren dat het gebrek te wijten is aan een aangewezen reinigingsmethode niet was
vreemde oorzaak, zonder dat enige be- vermeld en dat het ten deze gaat om een
paalde fout in zijnen hoofde moet wor- kontrakt van verhuring van werk en
den bewezen; een resultaatsverbintenis diensten, zodat het vonnis, op die gronis een verbintenis waarbij de schulde- den aileen en zonder vast te stellen dat,
naar, gezien de aard der door hem aan- bij gemeen akkoord tussen partijen, vergegane verbintenis, zich verbindt een weerder, in afwijking van dit beginsel,
welbepaald resultaat te garanderen (... ); slechts een middelenverbintenis zou heb-

Het vonnis heeft hieruit wettelijk afgeJeid dat, nu de eisers geen fout in de uitvoering ten laste van verweerder wijzen,
hun eis ongegrond is.
Het onderdeel faalt derhalve naar
recht.
In het tweede onderdeel werpen de eisers op dat het vonnis niet wettig kon
beslissen dat verweerder geen fout had
begaan, zonder vast te stellen dat hij de
eisers voldoende had ingelicht omtrent
het gevaar voor beschadiging bij droogreiniging van de japon; verweerder zou
zich in dit verband schuldig hebben gemaakt aan bedrog in de zin van artikel
1116 van het Burgerlijk Wetboek, doordat hij dienaangaande het stilzwijgen
heeft bewaard.
Uit het vonnis blijkt niet dat dit vraagstuk door de rechter werd behandeld.
Aan het vonnis wordt evenmin verweten
op dit punt niet te hebben geantwoord.
Het middel, dat de openbare orde niet
raakt, is derhalve nieuw en dus onontvankelijk.
Conclusie : verwerping van de voorziening.
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ben aangegaan, niet wettig kan oordelen
dat verweerder geen resultaatsverbintenis heeft aangegaan (schending van de
artikelen 1147, 1148 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, ongeacht de vraag
of verweerder een resultaats- dan wel
een middelenverbintenis heeft aangegaan, laatstgenoemde, krachtens de regel dat overeenkomsten te goeder trouw
moeten worden uitgevoerd, als professionele en gespecialiseerde wasserijuitbater,
niet enkel ertoe gehouden was - door
de ontstentenis van vermelding van de
reinigingsmethode
bedoeld trouwkleed terzake aan een voorafgaand onderzoek te onderwerpen, doch tevens de
eisers in te lichten over de mogelijke risico's van beschadiging of, in voorkomend geval, de opdracht te weigeren, op
gevaar af door zijn ongerechtvaardigd
stilzwijgen over dit feit - waardoor de
eisers ongetwijfeld, indien zij ervan op
de hoogte waren geweest, niet of tegen
minder bezwarende omstandigheden,
zouden hebben gecontracteerd - zich
schuldig te maken aan bedrog in de zin
van artikel 1116 van het Burgerlijk Wethoek, en terwijl verweerder, door het
trouwkleed aldus zonder meer aan
droogreiniging te onderwerpen, wel degelijk een contractuele fout heeft begaan,
die geenszins ongedaan kan worden gemaakt door een gebeurlijke onvoorzichtigheid of nalatigheid van de eisers doordat zij het trouwkleed aan verweerder
voor droogreiniging hebben toevertrouwd, zodat het vonnis niet wettig oordeelt dat verweerder, als wasserijuitbater, er niet toe gehouden was het
trouwkleed met betrekking tot de aangewezen reinigingsmethode te onderwerpen « aan een voorafgaandelijke expertise ••, noch dat de eisers in gebreke
blijven een fout van verweerder te bewijzen, nu het kleed aan verweerder werd
toevertrouwd voor droogreiniging en het
geen enkele aanwijzing behelsde nopens
de wijze van reiniging, zonder vast te
stellen dat verweerder de eisers zou hebben ingelicht over het gevaar voor beschadiging door de droogreiniging van
het kleed (schending van de artikelen
1116, 1134, inzonderheid derde lid, 1135,
1137, 1142, 1147, 1148, 1302 en 1789 van
het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de wil van de
partijen geen resultaats- maar een
middelverbintenis te doen ontstaan,
doorslaggevend is;

Dat ten deze de vrederecher die
wil hieruit afleidt : « de veelvuldigheid der textielwaren die thans in
de handel zijn, waarvan de ene vervaardigd zijn op basis van natuurlijke stoffen, de andere op basis van
chemische produkten en die alle
verschillende
behandelingswijzen
vereisen, is zodanig dat geen enkele
wasserijuitbater, bij ontstentenis
van vermelding der reinigingsmethode, een optimaal resultaat kan
waarborgen »; dat de vrederechter
aldus de wil van de partijen afleidt
uit een zodanige onzekerheid bij de
uitvoering dat het risico zo groot is
dat de schuldenaar het niet op zich
neemt;
Dat de vrederechter aldus wettelijk de artikelen 1147, 1148 en 1315
van het Burgerlijk Wetboek kan weren om bij toepassing van artikel
1137 de verbintenis voor een middelverbintenis te houden;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de vrederechter
de in het onderdeel aangevoerde
middelen niet behandelt; dat die
middelen door de eisers evenmin
aan de feitenrechter werden onderworpen; dat de eisers overigens
geen schending van artikel 97 van
de Grondwet aanvoeren;
Dat die middelen noch de openbare orde raken, noch dwingend zijn;
dat het onderdeel nieuw is en niet
ontvankelijk;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
3 mei 1984 - 1• kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Gelijlduidende conclusie
van de h. Krings, procureur-generaal
Advocaat: mr. Bi.itzler.
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het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
1'

KAMER -

4 mei 1984

1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET HOGER BEROEP - GERECHTELIJK WETBOEK,
ART. 1068, EERSTE LID - DRAAGWIJDTE GRENZEN.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP WETTELIJKE BEPALINGEN OF EEN RECHTSBEGINSEL DIE NOCH DE OPENBARE ORDE RAKEN,
NOCH VAN DWINGENDE AARD ZIJN- MIDDEL
NIET OVERGELEGD AAN DE APPELRECHTER
EN WAARVAN DEZE EVENMIN OP LIGEN INITIATIEF HEEFT BESLIST - NIEUW MIDDEL
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1o Hoewel elk hager beroep tegen een
eindvonnis het geschil zelf bij de appelrechter aanhangig maakt, brengt
het evenwel aan die rechter niet de beschikkingen over die vervat waren in
een vroeger vonnis waartegen geen hager beroep is ingesteld en waarbij de
eerste recllter zijn rechtsmacht reeds
geheel had uitgeoefend m.b.t. punten
in geschil (1). (Artt. 19, eerste lid, en
1068, eerste lid, Ger.W.)
2o Nieuw en derhalve niet ontvankelijk
tot staving van een voorziening in cassatie in burgerlijke zaken is het middel dat gegrond is op wettelijke bepalingen of een rechtsbeginsel die noch
de openbare orde raken noch van
dwingende aard zijn, dat niet aan de
appelrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief
heeft beslist (2).

(VANDENBOSCH T. WOUTERS)
ARREST

(A.R. nr. 4179)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1983 door

-------------------1
(1) Zie Cass., 2 dec. 1982, A.R. nr. 6653
(A.C., 1982-83, nr. 204) en 29 maart 1984, A.R.
nr. 6804 (ibid., 1983-84, nr. 439).
(2) Cass., 17 nov. 1983,
(A.C., 1983-84, nr. 148).

A.R.

nr.

6856

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, in het bijzonder eerste lid
van deze bepaling, alsook van het algemeen rechtsbeginsel houdend het recht
op verdediging,
doordat het arrest overweegt en bes!ist
dat « (eiser) thans niet meer kan voorhouden dat bij gebreke van overeenkomst tussen de partijen de berekening
van het honorarium van (verweerder)
niet mag geschieden volgens de deontologische norm nr. 2 >> om reden dat « (eiser) geen beroep heeft ingesteld tegen
het tussenvonnis, waarbij advies aan de
Orde van Architecten werd gevraagd ,,
en dat « ook de berekening van de deskundige moet worden aanvaard » om re~en dat « (eiser) evenmin beroep heeft
mgesteld tegen het tussenvonnis waarbij
een deskundige werd aangesteld >>,
terwijl uit artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek en uit de daarin vervatte
regel van de devolutieve kracht van het
hoger beroep volgt dat, wanneer de beroepsakte in algemene termen is gesteld
het geschil in zijn geheel aanhangig ge:
maakt wordt bij de beroepsrechter; eiser
luidens zijn beroepsakte neergelegd ter
griffie op 10 juni 1981 hager beroep tegen het vonnis van de eerste rechter van
22 mei 1981 aantekende « en dit tegen aile beschikkingen » van het eerste vonnis;
de eerste rechter in het definitieve vonnis van 22 mei 1981 bij de berekening
van het ereloon van verweerder de deontologische norm nr. 2 toepaste zoals aanbevolen werd in het advies van de Orde
van Architecten en voor de waarde van
de meubelen steunt op het deskundig
verslag van de heer Vanlangendonck, zodat het hof van beroep, niet zonder
schending van het recht op verdediging
en van artikel 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek en van de daarin vervatte regel
van de devolutieve kracht van het hoger
beroep, kon vaststellen en beslissen dat
eiser niet meer gerechtigd waste betwisten dat verwe_erders ereloon diende berekend te worden volgens de deontologische norm 2, zoals gesteld werd in het
advies van de Orde van Architecten, en
dat de berekening van de deskundige
moest worden aangenomen (schending
van artikel 1068, eerste lid, van het Ge-
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rechtelijk Wetboek en van het recht op
verdediging) :

Overwegende dat het hoger beroep van eiser, daar het enkel was
gericht tegen het eindvonnis van
22 mei 1981, zij het tegen alle beschikkingen daarvan, aan de appelrechter niet die beschikkingen heeft
kunnen overbrengen die reeds verleend waren in het tussenvonnis
van 9 mei 1979 en ten aanzien waarvan de eerste rechter zijn rechtsmacht reeds geheel had uitgeoefend
v66r het eindvonnis;
Dat in het voormelde tussenvonnis van 9 mei 1979, zij het in de consideransen, wordt beslist als volgt :
« dat uit het advies van de raad van
de Orde van Architecten blijkt dat
het door eiser toegepaste barema
van 12 pet. onbetwistbaar is overeenkomstig de deontologische norm
nr. 2 van de Orde ( ... ) en dat ter berekening van deze 12 pet. de installatiekosten van electriciteit en de
kosten van tapijten en van de winkelmeubels in aanmerking komen;
( ... ) dat ( ... ) blijkt dat de subjektieve
en wisselende waarde van geleverde
prestaties dient gemeten te worden
aan de hand van objektieve gegevens; ( ... ) dat deze objektieve gegevens werden verstrekt in het advies
van de raad der Orde van Architekten, te weten 12 pet. op de waarde
der werken; ( ... ) dat er ten slotte nu
reeds kan worden gezegd dat voor
de berekening van het ereloon de
waarde der tapijten ten bedrage van
64.520 frank kan worden in aanmerking genomen, vermits het niet te
ontkennen valt dat ook aan dit werk
eiser zijn tussenkomst en medewerking heeft verleend »; dat in hetzelfde vonnis alleen omtrent de waarde
van de meubelen een deskundigenonderzoek wordt bevolen;
Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat, behalve wat de
waarde van de winkelmeubelen betreft, het arrest naar recht beslist
dat eiser, bij gebreke van hoger beroep tegen de tussenvonnissen van
7 december 1977 en 9 mei 1977, de
toepassing van de deontologische

norm nr. 2 en de grondslag van de
berekening van verweerders honorarium voor het hof van beroep niet
meer kon betwisten;
Dat, nu eiser de waarde van de
meubelen voor de appelrechter niet
heeft betwist, het middel, dat noch
de openbare orde raakt noch op
dwingend recht berust, in zoverre
nieuw is en niet ontvankelijk;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Soetaert, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse
en Houtekier.

Nr. 510

1'

KAMER -

4 mei 1984

1° KOOP -

CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP - WET VAN 27 JULI 1961, ART. 4 BEEINDIGING VAN EEN CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP - VORDERING DOOR DE BENADEELDE CONCESSIEHOUDER INGESTELD
TEGEN DE CONCESSIEGEVER - TERRITORIALE BEVOEGDHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN- CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP - WET VAN 27 JULI 1961, ART. 4 BEEINDIGING VAN EEN CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP - VORDERING DOOR DE BENADEELDE CONCESSIEHOUDER INGESTELD
TEGEN DE CONCESSIEGEVER - TERRITORIALE BEVOEGDHEID.

3° TAALGEBRUIK KEN -

BURGERLIJKE ZARECHTSPLEGING IN BETWISTE ZAKEN
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- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUSSEL TERRITORIALE BEVOEGDHEID BEPAALD DOOR EEN PLAATS BINNEN HET
GRONDGEBIED VAN EEN VLAAMSE GEMEENTE GELEGEN BUITEN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE - NEDERLANDSTALIGE PROCEDURE.

4° CASSATIE -

TAAK VAN HET HOF - BURGERLIJKE ZAKEN BESCHIKKENDE GEDEELTE VAN DE BESTREDEN BESLISSING GEGROND OP EEN DOOR DE VOORZIENING BEKRIT!SEERDE REDEN - BEVOEGDHEID VAN
HET HOF OM EEN RECHTSGROND AAN TE
VULLEN WAARDOOR HET BESCH!KKENDE GEDEELTE WORDT VERANTWOORD.

1" en 2" Uit art. 4 wet van 27 juli 1961 be-

treffende eenzijdige beeindiging van
de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, naar Juid
waarvan de benadeelde concessiehouder het recht heeft de concessiegever
in Belgie te dagvaarden, naar keuze,
hetzij voor de rechter van zijn eigen
woonplaats, hetzij voor de rechter van
de woonplaats of de zetel van de concessiegever, kan worden afgeleid dat,
als de benadeelde concessiehouder de
concessiegever wiens woonplaats of zetel zich in het buitenland bevindt, niet
dagvaardt voor de rechter in het buitenland, maar voor een Belgische
rechtbank, die concessiehouder aldus
impliciet, maar zeker, gekozen heeft
voor de rechter van zijn eigen woonplaats.
3" Wanneer de territoriale bevoegdheid

van de rechtbank van koophandel,
wier zetel te Brussel is gevestigd, bepaald wordt door de woonplaats of de
zetel van een partij en die plaats zich
bevindt op het grondgebied van een
Vlaamse gemeente gelegen buiten de
Brussele agglomeratie, verloopt de
rechtspleging in betwiste zaken voor
die rechtbank van koophandel in het
Nederlands. (Artt. 2 en 3, inz. tweede
lid, Taalwet Gerechtszaken.)
4" Wanneer het beschikkende gedeelte
van de bestreden beslissing is gegrond
of een door de voorziening bekritiseerde reden kan het Hof die reden vervangen door een rechtsgrond waardoor
het beschikkende gedeelte wordt verantwoord (1).

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

(1) Cass., 19 maart 1984, A.R. nr.
(A.C., 1983-84, nr. 412).

6711

(« ADIDAS » P.V.B.A. T. « UNION DES NEGOCIANTS
BELGES EN ARTICLES DE SPORTS (UNBAS) »
N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4193)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 mei 1983 in enige
aanleg gewezen door de Rechtbank
van Koophandel te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 23 van de Grandwet, 4, § 1, derde lid, en § 2, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken en, voor zoveel nodig,
30, 566, 661 en 662 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het vonnis het verzoek van eiseres tot taalwijziging weigert en, zonder
onderhavige zaak samen te voegen met
de op 9 januari 1980 bij de rechtbank
van koophandel aanhangig gemaakte
zaak (A.R. nr. 1.217 /80), zegt dat de
rechtspleging in het Nederlands moet
worden voortgezet, op grond : << dat tussenkomsten (... ) van tweeerlei aard zijn,
te weten, enerzijds, bezwarende tussenkomsten die geen nieuwe eis zijn en gedaan worden in de taal der hoofdvordering en, anderzijds, de gedwongen tussenkomst, waarbij een nieuwe eis aangespannen wordt, een "vordering op zichzelf "; dat men, ten deze, te doen heeft
met deze laatste soort tussenkomsten,
waarvan de taal afzonderlijk bepaald
wordt, zoals voor elke hoofdvordering, en
waarop artikel 37 van de wet van 15 juni
1935 (in strijd met wat eiseres aanvoert)
niet van toepassing is; (... ) dat men, bijgevolg, stuit op een leemte van de wet
van 15 juni 1935, aangaande het geval
waar, zoals in casu, verknochte zaken in
een verschillende taal zouden behandeld
moeten worden; (en) (... ) dat gelet op het
stilzwijgen van de wetgever, in het belang van een goede rechtsbedeling, de
rechtspleging moet verdergezet worden
in de taal van de rechtspleging in de eerste ingeleide zaak, in casu, in het Nederlands, ten gevolge van het bekomen van
een taalwijziging in die zaak (... ) »,
terwijl, luidens artikel 4, § 1, derde lid,
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, de verweerder het recht heeft, v66r aile verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid, de voortzetting van de rechtspleging in de andere taal dan deze van
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de akte tot inleiding van het geding, en
luidens § 2, tweede lid, van deze wetsbepaling de rechter slechts bij een met redenen omklede beslissing kan weigeren
op de aanvraag in te gaan, indien uit de
elementen van de zaak blijkt dat de verweerder een toereikende kennis bezit
van de taal gebruikt voor het opmaken
van de akte tot inleiding van het geding;
geen enkele wetsbepaling het mogelijk
maakt, in afwijking van voormelde
rechtsregels, « in het belang van een
goede rechtsbedeling » te beslissen dat
de rechtspleging moet worden voortgezet
in de taal van de rechtspleging in een
eerder ingeleide zaak ten gevolge van
het bekomen van een taalwijziging in
die zaak; wanneer beide zaken niet vooraf werden samengevoegd, zelfs al zijn zij
samenhangend of « verknocht », temeer
daar, ingevolge het beginsel uitgedrukt
in artikel 23 van de Grondwet, in alle gevallen waarin de wet het taalgebruik
niet regelt, dit taalgebruik in beginsel
vrij is, zodat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat het ten deze ging om een
« vordering op zichzelf » waarvan de taal
afzonderlijk wordt bepaald zoals voor elke hoofdvordering en waarop artikel 37
van de wet van 15 juni 1935 niet van toepassing is, overeenkomstig artikel 4, § 2,
van deze wet, uit de bedrijvigheid van eiseres, die als rechtspersoon door een
lasthebber voor de rechter was verschenen, had moeten afleiden of zij al dan
niet een toereikende kennis bezit van de
taal van de akte tot inleiding van het geding, en zijn beslissing, op grond dat, gelet op het stilzwijgen van de wetgever, in
het belang van een goede rechtsbedeling,
de rechtspleging moet worden voortgezet in de taal van de rechtspleging van
een eerder -fngeleide zaak, niet wettig
rechtvaardigt, zonder vooraf de samenvoeging van bedoelde zaken te bevelen
(schending van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, door verweerster opgeworpen en hieruit afgeleid : enerzij ds, dat het middel
zonder belang is nu de vordering is
gegrond op de wet van 27 juli 1961
betreffende eenzijdige beeindiging
van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zodat de territoriale bevoegdheid van
de rechtbank gebaseerd is op de
woonplaats van de concessiehouder,
overeenkomstig artikel 4 van die

wet, ten gevolge waarvan ter zake
artikel 3 en niet artikel 4 van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken toepassing
moet vinden, en de taal van de
rechtspleging hoe dan ook het Nederlands moest zijn; anderzijds dat
in het middel niet is aangegeven
waarin de schending van de aangewezen artikelen van het Gerechtelijk Wetboek bestaat :
Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarin de schending van
de artikelen 30, 566, 661 en 662 van
het Gerechtelijk Wetboek bestaat;
dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 4 van de
genoemde wet van 27 juli 1961 aan
de concessiehouder het recht en de
keuze geeft te dagvaarden in Belgie
voor de rechter van zijn woonplaats
of voor die van de woonplaats of de
zetel van de concessiegever; dat, nu
verweerster niet heeft gedagvaard
voor de Franse rechter, maar voor
de Rechtbank van Koophandel te
Brussel en in de dagvaarding tot
tussenkomst in een Nederlandse
procedure heeft opgeroepen, zij impliciet maar zeker gekozen heeft
voor de rechter van haar woonplaats, dit is ten deze haar zetel;
Dat, nu die zetel gevestigd is te
Zellik, de toepassing van artikel 4
van de taalwet van 15 juni 1935 uitgesloten wordt door de aanhef van
dat artikel zelf en artikel 3, tweede
lid, van die wet moet worden toegepast volgens hetwelk het Nederlands de taal is voor geheel de
rechtspleging in betwiste zaken voor
de rechtbank van koophandel waarvan de zetel te Brussel is gevestigd,
wanneer de zaak voor de rechtbank
aanhangig wordt gemaakt op grond
van een territoriale bevoegdheid bepaald door een plaats welke zich hevindt op het grondgebied van een
Vlaamse gemeente gelegen buiten
de Brusselse agglomeratie;
Dat de beslissing, op de aldus
door het Hof ingevulde rechtsgrond,
• niet onwettig is,

- 1156 IN HET GENOT VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDIDat het middel, al was het geTEITSVERZEKERING - EIGEN RECHTSVORDEgrond, niet tot cassatie kan leiden
RING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING DIE
e:r: mitsdien bij gebrek aan belang
PRESTATIES AAN DE BENADEELDE HEEFT
met ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 mei 1984 - 1• kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Soetaert, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Biitzler en
Nelissen Grade.
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1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLUKE ZAKEN - VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WEITELIJKE BEPALINGEN
GROND VAN NIET-ONTVANKEL!JKHEID TEGEN HET MIDDEL OPGEWORPEN EN HIERUIT
AFGELEID DAT HET MIDDEL DIE VERMELDING NIET BEVAT - BEGRIP.

2° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN NIET
GEIDENTIFICEERD OF NIET VERZEKERD MOTORRIJTUIG - BENADEELDE IN HET GENOT
VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - EIGEN RECHTSVORDERING VAN DE
VERZEKERINGSINSTELLING DIE PRESTATIES
AAN DE BENADEELDE HEEFT VERLEEND, TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- AANGIFTE VAN HET ONGEVAL BIJ EN INGEBREKESTELLING VAN DAT
FONDS VERPLICHT, OP STRAFFE VAN VERVAL
VAN DIE RECHTSVORDERING - KONINKLIJK
BESLUIT VAN 5 JAN. 1957, ART. 5 - AANGIFTE
EN INGEBREKESTELLING HETZIJ DOOR DE
BENADEELDE, HETZIJ DOOh DE VERZEKERINGSINSTELLING ZELF.

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - BENADELING DOOR GEBRUIK
VAN EEN NIET GEIDENTIFICEERD OF NIET
VERZEKERD MOTORRIJTUIG - BENADEELDE

VERLEEND, TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - AANGIFTE
VAN HET ONGEVAL BIJ EN INGEBREKESTELLING VAN DAT FONDS VERPLICHT, OP STRAFFE VAN VERVAL VAN DE RECHTSVORDERING
- KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 JAN. 1957,
ART. 5 - AANGIFTE EN INGEBREKESTELLING
HETZIJ DOOR DE BENADEELDE, HETZIJ DOOR
DE VERZEKERINGSINSTELL!NG ZELF.

4° VERZEKERING-

W.A.M.-VERZEKERING
- SCI-lADE VEROORZAAKT DOOR EEN NIET
GEIDENTIFICEERD OF NIET VERZEKERD MOTORRIJTUIG - BENADEELDE IN HET GENOT
VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - EIGEN RECHTSVORDERING VAN DE
VERZEKERINGSINSTELLING DIE PRESTATIES
AAN DE BENADEELDE HEEFT VERLEEND, TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERJARING VAN DIE
RECHTSVORDERING - TERMIJN.

5° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - BENADELING DOOR GEBRUIK
VAN EEN NIET GEIDENTIFICEERD OF NIET
VERZEKERD MOTORVOERTUIG - BENADEELDE IN HET GENOT VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - EIGEN RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING DIE PRESTATIES AAN DE BENADEELDE
HEEFT VERLEEND, TEGEN HET GEMEEN- SCHAPPEL!JK MOTORWAARBORGFONDS
VERJARING VAN DIE RECHTSVORDERING TERMIJN.

6° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN BENADELING DOOR GEBRUIK VAN EEN NIET
GEIDENTIFICEERD OF NIET VERZEKERD MOTORRIJTUIG - BENADEELDE IN HET GENOT
VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - EIGEN RECHTSVORDERING VAN DE
VERZEKERINGSINSTELLING DIE PRESTATIES
AAN DE BENADEELDE HEEFT VERLEEND, TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERJARING VAN DIE
RECHTSVORDERING - TERMIJN.

1• Wanneer een verweerder tegen een

middel een grand van niet-ontvankelijkheid opwerpt, die hieruit is afgeleid
dat het de schending van de aangehaalde wettelijke bepalingen enkel
aanvoert, onder verwijzing naar een
beginsel dat zelf niet als een wettelijke
bepaling kan worden aangemerkt,
neemt het Hof die grand van niet-ontvankelijkheid niet aan als het vaststelt
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dat het beweerde beginsel waarvan
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending is aangevoerd, is neergelegd schending van de artikelen 16 van de
in de in het middel aangewezen wette- wet van 1 juli 1956 betreffende de verlijke bepalingen. (Art. 1080 Ger.W.)
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mot.orrijtuigen, 1, 3 en 5 van het
2' en 3' De aangifte van het ongeval bij koninklijk besluit van 5 januari 1957 tot
het Gemeenschappelijk Motorwaar- bepaling van de toekenningsvoorwaarborgfonds en de ingebrekestelling van den en van de omvang der rechten van
dat Fonds, die naar luid van art. 5 de benadeelden tegenover het GemeenK.B. van 5 jan. 1957 respectievelijk schappelijk Waarborgfonds, bedoeld bij
binnen een jaar en drie jaar na dat on- genoemde wet van 1 juli 1956, en 70, § 2,
geval moeten geschieden, een en an- derde lid, van de wet van 9 augustus
der op straffe van verval van de rechts- 1963 tot instelling en organisatie van een
vordering, waarover de verzekeringsin- regeling voor verplichte ziekte- en invalistelling overeenkomstig art. 70, § 2, diteitsverzekering, aangevuld bij artiderde lid, Z.I. V.-wet (1) beschikt om de kel 32 van de wet van 8 april 1965 tot
prestaties terug te vorderen, die zij wijziging van voornoemde wet van 9 auheeft verleend aan degene die is bena- gustus 1963, en gewijzigd bij artikel 28
deeld door het gebruik van een niet ge- van de wet van 27 juni 1969, en voor zoi'dentificeerd motorrijtuig of waarvan veel nodig van artikel 70, § 2, zesde lid,
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van genoemde wet van 9 augustus 1963,
niet gedekt is door een verzekering, zoals gewijzigd en aangevuld, wat § 2
zijn de aangifte en de ingebrekestel- van genoemd artikel 70 betreft, door artiJing hetzij door die benadeelde, hetzij kel 1 van het koninklijk besluit nr. 19
door die verzekeringsinstelling zelf (2). van 4 december 1978,
(Art. 16 W.A.M.-wet; art. 70, § 2, Z.I.V.doordat het arrest eiser veroordeelt tot
wet, lid 3 dat het zesde lid is geworden; art. 5 K.B. van 5 jan. 1957; art. 24, terugbetaling van geleverde prestaties
aan verweerder en afwijzend beschikt op
§ 2, K.B. van 16 dec. 1981.)
het middel in het verzoekschrift tot ha4°, 5' en 6' De rechtsvordering waarbij, ger beroep van eiser, waarin deze beovereenkomstig art. 70, § 2, derde lid, toogt dat, zelfs indien verweerder geen
Z.I. V.-wet (3), de verzekeringsinstelling « benadeelde » zou zijn in de zin van het
tegen het Gemeenschappelijk Motor- koninklijk besluit van 5 januari 1957, hij
waarborgfonds haar eigen recht van niettemin onderworpen is aan de andere
terugvordering van de verleende pres- verplichtingen die genoemd koninklijk
taties uitoefent, verjaart door verloop besluit voor de « benadeelden » inhoudt,
van dertig jaren, daar bedoelde rechts- en met name aan de vervaltermijn van
vordering niet volgt uit een misdrijf, drie jaar voor het in gebreke stellen van
doch uit de eigen wettelijke verplich- eiser, aangezien de uitoefening door de
tingen van de verzekeringsinstelling verzekeringsinstelling, dit is de mutualitegenover de getroffene, al werden die teit, zoals verweerder, van haar eigen
verplichtingen uitgevoerd naar aanlei- recht tegen het Gemeenschappelijk Moding van een misdrijf. (Art. 2262 B.W.) torwaarborgfonds, eiser, geen verergering zou mogen brengen in de toestand
van het Gemeenschappelijk Motorwaar(GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORG- borgfonds vergeleken met die welke voor
FONDS T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIS-. dit Fonds zou zijn ontstaan uit de rechtsvordering van de benadeelde, en er ten
TISCHE MUTUALITE!TEN)
deze wel een verergering van de toestand van dit Fonds zou ontstaan indien
ARREST
zou aangenomen worden dat de verzekeringsinstelling, die weliswaar kan genie(A.R. nr. 4194)
ten van de aangifte van het ongeval binRET HOF; - Gelet op het bestre- nen een jaar door de benadeelde, eveneens « analogisch » kan genieten van de
den arrest, op 1 maart 1983 door het ingebrekestelling binnen drie jaar door
Hof van Beroep te Brussel gewezen; de benadeelde, welke afwijziging het arrest hierop laat steunen : dat deze aan(1} en (3} Het derde lid is het zesde lid ge- veering niet gegrond is; dat het begrip
worden ingevolge K.B. nr. 19 van 4 dec. « benadeelde » duidelijk door de wet om(Z} Zie Cass., 10 dec. 1973 (A.C., 1974, schreven wordt en geen analogische uit405) en 20 maart 1975 (ibid., 19'75, 819}.
breiding toelaat, welke, bovendien, zon-

------------------1
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der wettekst, een vervaltermijn van drie
jaar zou toepasselijk maken; dat de desaangaande door eiser aangevoerde argumentatie ondoeltreffend is; dat door de
aangifte van het ongeval aan eiser en
diens ingebrekestelling door de benadeelden, die van eiser enkel konden eisen wat zij niet van de verzekeringsinstelling konden bekomen, eiser op de
hoogte werd gebracht van de vorderingen die zouden kunnen geformuleerd
worden, onder meer door die verzekeraar, en de aangepaste maatregelen kon
treffen,
terwijl, zo het door het arrest vooropgesteld beginsel dat « de uitoefening
door de verzekeringsinstelling van haar
eigen recht geen verergering mag meebrengen in de toestand van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vergeleken met die welke voor dit Fonds zou
zijn ontstaan uit de rechtsvordering van
de benadeelde », weliswaar niet belet dat
de rechten van de verzekeringsinstelling
tegen genoemd Fonds van verval gevrijwaard blijven indien het ongeval binnen
een termijn van een jaar bij genoemd
Fonds werd aangegeven door de benadeelden, het daarentegen wel, krachtens
de in het middel ingeroepen wetsbepalingen, tot gevolg heeft dat de verzekeringsinstelling, zelfs al is zij geen benadeelde
in de zin van artikel 5 van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957, niettemin,
voor wat betreft haar eigen aanspraken
tegen het Fonds, gehouden is tot de verplichting van een afzonderlijke ingebrekestelling van het Fonds binnen drie
jaar en daarbij niet « analogisch » kan
genieten van een zelfs tijdige ingebrekestelling van het Fonds door- de benadeelden voor wat betreft hun aanspraken
tegen het Fonds, aangezien, ware dit
laatste wel het geval, de verzekeringsinstelling tegenover het Fonds over meer
rechten zou beschikken dan de benadeelden, vermits de ingebrekestelling door
de benadeelden die enkel betrekking kan
hebben op hun eigen aanspraken jegens
het Fonds, en binnen drie jaar na het
ongeval dient te geschieden, tot gevolg
zou hebben dat de verzekeringsinstelling, voor wat betreft haar eigen aanspraken die verschillend zijn van deze
van de benadeelden, onbeperkt, dit is tot
het verstrijken van de gemeenrechtelijke
verjaringstermijn zou kunnen wachten
alvorens haar aanspraken aan het Fonds
kenbaar te maken, zodat het arrest, niet
zonder schending van genoemd beginsel
dat de uitoefening van het eigen recht
van de verzekeringsinstelling geen verer-

gering van de toestand van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds met
zich mag meebrengen, kon besluiten dat
de aanspraken van verweerder jegens eiser van verval gevrijwaard bleven door
de ingebrekestelling van eiser door de
benadeelden, en het arrest derhalve de
in het middel ingeroepen wettelijke bepalingen waarin dit beginsel vervat ligt,
schendt (schending van artikel 16 van de
wet van 1 juli 1956, van de artikelen 1, 3
en in het bijzonder 5 van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957, van artikel 70,
§ 2, derde lid, van de wet van 9 augustus
1963, zoals laatstelijk gewijzigd door de
wet van 27 juni 1969, en, voor zoveel nodig, van artikel 70, § 2, zesde lid, van de
wet van 9 augustus 1963, zoals laatstelijk
gewijzigd, voor wat § 2 van genoemd artikel 70 betreft, door het koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, aangevoerd door verweerder :
Overwegende dat het middel zowel het beginsel aanwijst als de
wettelijke bepalingen, waarin dat
beweerde beginsel is neergelegd,
waarvan het de schending aanvoert;
dat het middel derhalve voldoet aan
het voorschrift van artikel 1080 van
het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat, luidens artikel 70, § 2, derde lid (zesde lid geworden ingevolge het koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978)
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstelling tegenover het
Gemeenschappelijk
Waarborgfonds een eigen recht van
terugvordering van de verstrekte
prestaties heeft, met name wanneer
de schade waarvoor de prestaties
zijn verricht, veroorzaakt is door het
gebruik van een niet verzekerd motorrijtuig;
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 5 januari 1957, genomen
ter uitvoering van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aan-
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1159 Dat evenwel blijkens het arrest de
aangifte niet wordt betwist en de
ingebrekestelling vaststaat; dat eiser
aldus tijdig alle maatregelen heeft
kunnen nemen om zijn rechten te
vrijwaren en zijn verschillende verplichtingen vooruit te zien;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

sprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, en ingevolge artikel 24, § 2, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 van toepassing gebleven op de ongevallen
die, zoals ten deze, zich hebben
voorgedaan v66r de volledige inwerkingtreding van dat besluit, bepaalt,
in artikel 5, dat de benadeelden het
ongeval bij het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds moeten aangegeven binnen een jaar en het Fonds
in gebreke moeten stellen binnen
drie jaar, een of ander op straffe
van verval;

Overwegende dat, luidens artikel
1 van de wet van 1 juli 1956, onder
benadeelden wordt verstaan zij die
schade hebben geleden die grand
oplevert voor de toepassing van deze wet, alsmede hun rechtverkrijgenden; dat noch artikel 16 van die
wet noch de context van het koninklijk besluit van 5 januari 1957 tot
een andere definitie noopt;
Dat, aangezien verweerder, verzekeringsinstelling, geen benadeelde
is in de zin van de wet van 1 juli
1956 en van het koninklijk besluit
ter uitvoering daarvan genomen, hij
niet als zodanig verplicht is aangifte
te doen van het ongeval noch het
Fonds in gebreke te stellen en, wanneer de benadeelde zelf die aangifte
heeft gedaan en regelmatig in gebreke heeft gesteld, zijn eigen
rechtsvordering behoudt;
Overwegende dat de uitoefening
door de verzekeringsinstelling van
haar eigen recht nochtans de verplichtingen van het Fonds niet
zwaarder mag maken dan het geval
zou zijn wanneer de benadeelde zelf
zij n schade geheel ten laste van het
Fonds zou verhalen; dat de rechten
van de verzekeringsinstelling dan
ook vervallen indien het ongeval
niet binnen de termijn van een jaar
bij het Fonds werd aangegeven en
het Fonds niet binnen de termijn
van drie jaar in gebreke werd gesteld, hetzij door de benadeelde, hetzij door de verzekeringsinstelling;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 16 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1, 3 en 5 van het
koninklijk besluit van 5 januari 1957 tot
bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang van de rechten
van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds
bedoeld bij genoemde wet van 1 juli
1956, en 70, § 2, derde lid, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals
gewijzigd of aangevuld door artikel 32
van de wet van 8 april 1965, door artikel 28 van de wet van 27 juni 1969, en
voor zoveel nodig van artikel 70, § 2, zesde lid, van genoemde wet van 9 augustus
1963, zoals gewijzigd en aangevuld, voor
wat § 2 van genoemd artikel 70 betreft,
door artikel 1 van het koninklijk besluit
nr. 19 van 4 december 1978, en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
terugbetaling aan verweerder van door
deze verleende prestaties en afwijzend
beschikt op het middel in het verzoekschrift tot hoger beroep van eiser,
luidens hetwelk de vordering van verweerder verjaard is met toepassing van
artikel 26 van de wet van 17 april 1878,
daartoe steunt op de overwegingen dat
de verjaring van vijf jaar (bepaald in genoemd artikel 26) ten deze niet geldt
doch wel de dertigjarige verjaring; dat
dit geen verergering meebrengt in de
toestand van eiser vergeleken met die
welke voor haar zou zijn ontstaan uit de
rechtsvordering van de benadeelde, die,
overeenkomstig artikel 27 van voormelde
wet van 17 april 1878, ook over een dergelijke termijn had kunnen beschikken
om vonnis te doen wijzen over het voorwerp van een hem erkend voorbehoud,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten
onrechte beslist dat eisers toestand niet
verergerd wordt door het feit dat de vordering van verweerder tegen eiser
slechts na dertig jaar verjaart in verge-
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lijking met die welke voor eiser ontstaat beroep van eiser (blz. 10), waarin werd
uit de rechtsvordering van de benadeel- ingeroepen dat tegenover de betichte de
de, aangezien het bepaalde in artikel 27 rechten van het slachtoffer en van de
van de wet van 17 april 1878 houdende mutualiteit vijf jaar na de datum van het
de voorafgaande titel van het Wetboek misdrijf verjaren en dat het onlogisch,
van Strafvordering slechts toepassing onbillijk en onwettelijk zou zijn aan de
vindt op voorwaarde dat de burgerlijke mutualiteit meer rechten tegenover eiser
rechtsvordering van de benadeelde te be- toe te kennen dan tegenover de dader,
kwamer tijd, dit is, zoals door het arrest dat de mogelijkheid van de mutualiteit
overigens impliciet wordt aangenomen, om de rechtsvordering tegen eiser in te
binnen de door artikel 26 van genoemde stellen meer dan dertig jaar na de feiten
wet bepaalde vijfjarige verjaringstermijn tot gevolg zou hebben dat na vijf jaar de
werd ingesteld, en de toestand van eiser mutualiteit eiser niet meer zou kunnen
derhalve wei degelijk verergerd wordt subrogeren in de rechten tegenover de
doordat de rechtsvordering van verweer- dader, wat artikel 7 van het koninklijk
der gedurende een veel langere tijd, na- besluit van 5 januari 1957 voorschrijft,
melijk gedurende de dertigjarige verja- en dat na vijf jaar eiser geen verhaal
ringstermijn, kan ingesteld worden dan meer zou kunnen uitoefenen tegen die
die van de benadeelde, zodat het arrest dader, en dat deze beide gevolgen een
aldus schending inhoudt van de in het verergering in de toestand van eiser metweede cassatiemiddel ingeroepen wets- debrengen in vergelijking met die welke
bepalingen (uitgezonderd artikel 97 van door eiser zou ontstaan zijn uit de
de Grondwet), waarin het beginsel ver- rechtsvordering van de benadeelde en
vat ligt dat de uitoefening van het eigen dat beide gevolgen in strijd zijn met de
recht van de verzekeringsinstelling geen geest van de hele wetgeving in verband
verergering van de toestand van het Ge- met het Gemeenschappelijk Motorwaarmeenschappelijk Waarborgfonds mag borgfonds, dat niet W£.:rd opgericht ten
meebrengen (schending van de artike- gunste van dieven of van niet-verzekerJ.en 16 van de wet van 1 juli 1956, 1, 3 en den, zodat het arrest wegens gebrek aan
5 van het koninklijk besluit van 5 janua- antwoord op dit ingeroepen verweer niet
ri 1957, 70, § 2, derde lid, van de wet van regelmatig met redenen is omkleed
9 augustus 1963, zoals laatstelijk gewij- (schending van artikel 97 van de Grandzigd door de wet van 27 juni 1969, en wet) :
voor zoveel nodig van artikel 70, § 2, zesde lid, van de wet van 9 augustus 1963,
Wat het tweede onderdeel bena de wetswijziging, voor wat § 2 van ge- treft :
noemd artikel 70 betreft, door het
Overwegende dat het arrest enerkoninklijk besluit nr. 19 van 4 december
1978), en zodat het arrest, dat enerzijds zijds impliciet maar zeker vaststelt
· vaststelt dat de rechtsvordering van de dat de benadeelde de burgerlijke
verzekeringsinstelling tegen eiser onder- rechtsvordering tijdig heeft ingeworpen is aan de dertigjarige verjarings- steld en anderzijds oordeelt dat ook
termijn en impliciet vaststelt dat de de benadeelde « overeenkomstig arrechtsvordering van de benadeelde tegen
eiser onderworpen is aan de vijfjarige tikel 27 van de wet van 17 april 1878
verjaringstermijn, doch anderzijds be- over een termijn van dertig-jaar had
sluit dat de rechtsvordering van de ver- kunnen beschikken om vonnis te
zekeringsinstelling geen verergering me- doen wijzen over het voorwerp van
debrengt in de toestand van eiser verge- een hem erkend voorbehoud », en
leken met die welke voor eiser zou daaruit besluit dat de instelling van
ontstaan uit de rechtsvordering van de de vordering door verweerder tegen
benadeelde, door tegenstrijdigheid in de eiser ten deze geen verergering
motivering is aangetast, derhalve niet regelmatig gemotiveerd is (schending van meebrengt van de toestand van eiser, vergeleken met die welke voor
artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, het arrest besluit
dat de toepasselijkheid van de dertigjarige verjaringstermijn op de rechtsvordering van verweerder tegen eiser geen
verergering in de toestand van eiser medebrengt, zonder te antwoorden op het
middel in het v.erzoekschrift tot hager

hem zou zijn ontstaan uit de rechtsvordering van de benadeelde;
Dat het arrest aldus de stelling en
de redenen van eiser verwerpt om
de redenen die het vermeldt en aldus antwoordt op de conclusie van
eiser;
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Dat het onderdeel feitelijke grandOm die redenen, verwerpt de
slag mist:
voorziening; veroordeelt eiser in de
W at het eerste onderdeel betreft : kosten.
Overwegende dat uit het arrest
4 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter en
blijkt dat het hof van beroep oor- verslaggever : de h. Soetaert, waarnedeelt, enerzijds, dat de rechtsvorde- mend voorzitter - Gelijkluidende conring waarbij de verzekeringsinstel- clusie van mevr. Liekendael, advocaatling, overeenkomstig artikel 70, § 2, generaal - Advocaten : mrs. De Gryse
derde lid (zesde lid geworden inge- en Biitzler.
volge het koninklijk besluit nr. 19
van 4 december 1978), van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling
van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, Nr. 512
tegenover het Gemeenschappelijk
3• KAMER - 7 mei 1984
W aarborgfonds haar eigen recht van
terugvordering van de verstrekte
prestaties uitoefent, verjaart door WERKSTAKING,
UITSLUITING
verloop van dertig jaren, daar de beRECHT VAN UITSLUITING (LOCK-OUT) - BEGRIP.
doelde rechtsvordering niet volgt uit
een misdrijf doch uit de eigen wettelijke verplichtingen van de verzeke- De werkgever heeft het recht om, wegens uitsluiting (lock-out), de overeenringsinstelling tegenover de getrofgekomen arbeid niet te doen uitvoeren
fene, al werden die verplichtingen
(wet 19 aug. 1948) en bijgevolg om, in
uitgevoerd naar aanleiding van een
afwijking van art. 1134 B. W, de uit de
misdrijf, en, anderzijds, dat de
arbeidsovereenkomst
voortvloeiende
rechtsvordering van de getroffene
verbintenissen niet uit te voeren; uitzelf, hoewel zij uit een misdrijf
sluiting aankondigen is derhalve niet
noodzakelijk een onrechtmatige hanvolgt, ook door verloop van dertig
deling. De rechter mag, om te beslisj aren kan verj aren, met toepassing
sen dat de werknemer geen recht
van de artikelen 26 en 27, meer beheeft op schadevergoeding wegens
paald tweede lid, van de wet van
eenzijdige en foutieve schorsing van
17 april 1878, waarin bepaald wordt
de overeenkomst, niet weigeren na te
dat, wanneer de beslissing over de
gaan of, in het onderhavige geval, de
burgerlijke rechtsvordering enig
door de werkgever aangekondigde uitvoorbehoud erkent, de eis die strekt
sluiting een schorsing was die noch
door overmacht noch door de exceptie
om over het voorwerp van dat voorvan niet-uitvoering was verantwoord
behoud vonnis te doen wijzen, ont(1).
vankelijk is gedurende dertig jaren
na de uitspraak;
Overwegende dat het arrest zo- (GOFFAUX T. ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
doende, zonder enige tegenstrijdigELECTRIQUES DE CHARLEROI N.V.)
heid, naar recht beslist dat de toepassing van de dertigjarige verjaring op de rechtsvordering van verARREST ( vertaJing)
weerder geen verzwaring meebrengt
(A.R. nr. 6623)
in de toestand van eiser, die, zoals
blijkt uit het antwoord op het eerste
RET HOF; - Gelet op het bestremiddel, regelmatig in gebreke werd
gesteld, vergeleken met de toestand den arrest, op 29 juni 1981 door het
die voor eiser zou zijn ontstaan uit Arbeidshof te Bergen gewezen;
de rechtsvordering van de benadeel- I - - - - - - - - - - - - - - - de;
(1) Zie Cass., 23 nov. 1967 (A.C., 1968, 421);
Dat het middel niet kan worden Cass., 9 okt. 1970 (ibid., 1971, 134); Cass.,
21 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 53).
aangenomen;
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Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondvvet, 1101, 1108, 1135, 1452, 1145, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1184, 1302,
1315, 1779, 1', van het Burgerlijk Wethoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek
en 5bis, 2', van de vvetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden, gecoordineerd bij koninklijk besluit van
20 juli 1955, gevvijzigd bij de vvet van
10 december 1962, artikel 20, en, voor zoveel nodig, schending van genoemd artikel 20 van de vvet van 10 december 1962
en van artikel 20, 1', van de Arbeidsovereenkomstenvvet van 3 juli 1978,
doordat het arrest, nu het Arbeidshof
te Bergen heeft vastgesteld dat vervveerster door de lock-out de arbeidsovereenkomst niet vvilde beeindigen doch enkel
de gevolgen ervan vvilden schorsen tot de
sociale vrede vvas teruggekeerd, en erop
heeft gevvezen dat het bestaan van een
collectief conflict geenszins uitsluit dat
de houding van de aanstokers of de deel:nemers volgens de regels van het gemeen recht vvordt onderzocht vvanneer
hun een fout ten laste vvordt gelegd,
maar verhindert dat zij kunnen vvorden
verplicht hun beslissing door een middel
van gemeen recht te verantvvoorden,
daaruit afleidt dat vervveerster geen contractuele fout had begaan op grond dat :
« het geoorloofd karakter van een lockout niet in het gedrang kan komen omdat gei:ntimeerde die lock-out niet verantvvoordt volgens de, naar het zeggen
van appellant (thans eiser), "technieken
van gemeen recht " zoals de excepties
van niet-uitvoering of overmacht; dat die
vervvijzing de idee impliceert dat lock-out
noodzakelijk moet vvorden gerechtvaardigd als een tegenmaatregel, een tegenaanval of een tegenstaking gericht tegen
een collectieve bevveging van de vverknemers, vvat ondenkbaar is in zoverre een
dergelijke beslissing noodzakelijk een juridische grondslag ontbeert vvaaraan die
technieken kunnen vvorden getoetst :
enerzijds kan die lock-out, een !outer defensieve maatregel, niet vvorden uitgelegd als een paging van de vverkgever
om te ontsnappen aan de betaling van
loon, aangezien hij daarvan vvegens die
staking op vvettige vvijze is ontslagen (artikel 5bis van de gecoordineerde vvetten
van 20 juli 1955 betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden, van toepassing op het ogenblik van de feiten),
en anderzijds een collectief conflict is in
se helemaal geen geval van overmacht
omdat het niet onvervvacht opduikt, nu
bij arbeid in dienstverbond een dergelijk

conflict uiteraard altijd latent aanvvezig
is; dat bovendien een dergelijk opzet van
de vverkgever moeilijk kan vvorden begrepen aangezien hij daardoor de niet
bij de staking betrokken vverknemers
zou treffen daar door hen zelf het vverken te beletten >>,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelconclusie betoogde dat de door vervveerster uitgevaardigde lock-out een foutieve schorsing van de arbeidsovereenkomst vvas, die noch door overmacht
noch door de exceptie van niet-uitvoering
vvas verantvvoord en hij op omstandige
vvijze aanvoerde dat de verplichting de
loontrekkende te Iaten vverken een resultaatverbintenis vvas en een vvezenlijke
verplichting van de vverkgever, vvaarvan
de miskenning, zonder overmacht of een
geval dat valt onder de exceptie van nietuitvoering, tot schadevergoeding leidt;
daaruit volgt dat het arrest, nu het niet
heeft onderzocht of de lock-out, vvat een
schorsing van de arbeid impliceert, een
miskenning van een resultaatverbintenis
of van een vvezenlijke verplichting van
de arbeidsovereenkomst vvas vvaardoor
de contractuele aansprakelijkheid van de
vverkgever in het gedrang vvordt gebracht, dat middel niet beantvvoordt en ·
derhalve zijn beslissing niet regelmatig
met redenen omkleed (schending van artikel 97 van de Grondvvet) en haar evenmin naar recht verantvvoordt (schending
van alle in het middel aangevvezen vvetsbepalingen en inzonderheid van de artikelen 1134, 1135, 1142, 1145, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151 van het Burgerlijk
Wetboek en 5bis van de vvetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden en, voor zoveel nodig, van artikel 20 van de Arbeidsovereenkomstenvvet van 3 juli 1978);

tweede onderdeel, uit de aard zelf van
de arbeidsovereenkomst voor bedienden
volgt dat de vverkgever zich door een
dergelijke overeenkomst verbindt om
aan zijn bediende vverk te verschaffen,
die verbintenis een resultaatverbintenis
is en de gevvone niet-uitvoering ervan de
contractuele aansprakelijkheid van de
vverkgever in het gedrang brengt zonder
dat de bediende een meer volledig bevvijs
moet leveren, daaruit volgt dat het arrest, nu het erop heeft gevvezen dat vervveerster de gevolgen van de arbeidsovereenkomst voor bedienden had geschorst
en dus haar resultaatverbintenis aan ei- .
ser vverk te verschaffen niet naar behoren had uitgevoerd, eisers rechtsvordering niet vvettig heeft kunnen vervverpen
enkel op grand dat vervveerster de toe-
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passelijke verzoeningsprocedure in acht
heeft genomen (schending van alle in
het middel aangewezen wetsbepalingen
en inzonderheid van de artikelen 1134,
1135, 1142, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149,
1150, 1151 en 1779, 1°, van het Burgerlijk
Wetboek en, voor zoveel nodig, van artikel 20 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978);
derde onderdeel, eiser, nu hij aanvoerde dat verweerster haar resultaatverbintenis werk te verschaffen aan haar bediende had miskend, om verweersters
aansprakelijkheid aan te tonen niets anders moest bewijzen dat het in het arrest vastgesteld feit dat het beloofde
werk hem niet werd verschaft; daaruit
volgt dat het arrest, nu het beslist dat,
wanneer men van verweerster zou eisen
dat zij de genomen maatregelen op een
andere wijze verantwoordt dan door de
naleving van de verzoeningsprocedure,
« men zonder enige reden de bewijslast
zou omkeren die principieel op appellant
(thans eiser) rust », 1) de wettige aard
van resultaatverbintenis van de verplichting van de werkgever werk te verschaffen aan zijn bediende, miskent (scherrding van de in het middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid van de artikelen 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1148,
1149, 1150, 1151, 1779, 1°, van het Burgerlijk Wetboek en 5bis, 2°, van de wetten
betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, gecoiirdineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955, gewijzigd bij de
wet van 20 december 1962, artikel 20, en,
voor zoveel nodig, van artikel 20 van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978); 2) althans het wettig begrip resultaatverbintenis miskent door te weigeren
aan een dergelijke verbintenis de gevolgen toe te kennen die inzake bewijslast
ermee samenhangen (schending van de
in het middel aangewezen bepalingen en
inzonderheid van de artikelen 1147 en
1148 van het Burgerlijk Wetboek); 3) de
regels inzake de bewijslast miskent
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek);

vierde onderdeel, zelfs in de onderstelling - quod non - dat de verplichting
werk te verschaffen aan zijn bediende
slechts een middelenverbintenis zou zijn,
de miskenning van die verplichting en
derhalve het al dan niet bestaan van een
contractuele fout moet worden beoordeeld op grond van aile feitelijke gegevens, zonder dat het ontbreken van een

dergelijke fout op wettige wijze kan wore
den afgeleid uit de enkele omstandigheid
dat de toepasselijke verzoeningsprocedure is nageleefd; daaruit volgt dat het arrest het ontbreken van een contractuele
fout van verweerster niet heeft kunnen
afleiden uit de enkele omstandigheid dat
de door laatstgenoemde uitgevaardigde
lock-out in overeenstemming was met
de toepasselijke verzoeningsprocedure
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
de artikelen 1142, 1145, 1146, 1147, 1148,
1149, 1150 en 1151 van het Burgerlijk
Wetboek, en 5bis, 2°, van de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, gecoiirdineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955, gewijzigd bij de
wet van 10 december 1962, artikel 20, en
voor zoveel nodig, van artikel 20, 1°, van
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, bediende van verweerster, na het verstrijken van een
lock-out opzeggingstermijn werd
verhinderd om in haar onderneming
te werken, en dat eiser zijn werkgever heeft gedagvaard tot betaling
van schadevergoeding voor het loon
dat hij heeft moeten derven wegens
de eenzijdige en foutieve schorsing
van de arbeidsovereenkomst voor
bedienden door de werkgever;
Overwegende dat het middel het
arrest nict bekritiseert in zoverre
het beslist dat lock-out de uitvoering
van de overeenkomst schorst, maar
betoogt dat lock-out een foutieve
schorsing van de overeenkomst uitmaakt waardoor de contractuele
aansprakelijkheid van de werkgever
in het gedrang komt;
Overwegende dat de wet van
19 augustus 1948 betreffende de
prestaties van algemeen belang in
vredestijd de vaststellingswijze bepaalt van « de maatregelen, prestaties of diensten die moeten verzekerd worden in geval van collectieve
en vrijwillige stopzetting van de arbeid, of in geval van collectieve afdanking van het personeel, ten einde het hoofd te bieden aan zekere
vitale behoeften, sommige dringende werken uit te voeren aan de machines of aan het materiaal, sommi-
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ge taken te volbrengen die geboden.
zijn door een geval van overmacht
of een onvoorziene noodzakelijkheid »; dat uit de parlementaire
voorbereiding van de genoemde wet
blijkt dat de wetgever met de uitdrukkingen « collectieve en vrijwillige stopzetting van de arbeid » enerzijds en « collectieve afdanking van
het personeel » anderzijds staking
en lock-out heeft bedoeld, zonder die
begrippen te willen omschrijven;
Overwegende dat artikel 3 van dezelfde wet de wijze bepaalt waarop
de werknemers worden aangewezen
die de in artikel 1 bedoelde prestaties moeten verrichten;
Overwegende dat uit die wettelijke regeling volgt dat de werkgever die de lock-out heeft uitgevaardigd enkel de personen aan het
werk moet houden die de krachtens
de wet opgelegde arbeid moeten verrichten;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
7 mei 1984 - 3' kamer - Voorzitter:
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 513
3'

KAMER -

7 mei 1984

1° ARBEIDSOVEREENKOMST

BE-

Dat de wet van 19 augustus 1948
DIENDEN - CONCURRENTIEBEDING - GELaldus de erkenning van het recht
DIGHEID - JAARLOON VAN MINDER DAN
van de werkgever impliceert om,
150.000 FRANK - BEGRIP.
wegens de lock-out, het overeengekomen werk niet te doen uitvoeren, 2° CASSATIEMIDDELEN
BURGERen bijgevolg om, met afwijking van
LIJKE ZAKEN - VERMELDING VAN DE GEartikel 1134 van het Burgerlijk WetSCHONDEN WETI'ELIJKE BEPALINGEN GEEN VERMELDING VAN DE WETI'ELIJKE BEhoek, de uit de arbeidsovereenkomst
PALINGEN DIE DE BEPALINGEN WAARVAN
voortvloeiende verbintenis niet uit
SCHENDING WORDT AANGEVOERD, TOEPASte voeren; dat, derhalve, het uitvaarSELIJK MAKEN.
digen van de lock-out niet noodzakelijk een ongeoorloofde daad is;
1" Om te oordelen of het jaarloon van
Maar overwegende dat het arrest,
een bediende hager is dan 150.000
om te beslissen dat eiser geen recht . frank en of bijgevolg het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst
had op schadevergoeding wegens
voor bedienden geldig is, in de zin van
eenzijdige en foutieve schorsing van
art. 26, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet
zijn overeenkomst, op algemene beBedienden, dient men rekening te houschouwingen inzake collectieve arden met het loon verschuldigd op het
beidsconflicten en hun gevolgen geogenblik dat dit beding uitwerking
grond is, zonder na te gaan of ten
moet krijgen, d. w.z. op de dag waarop
deze de door verweerster uitgevaarde arbeidsbetrekkingen eindigen (1).
digde lock-out een schorsing was
van de overeenkomst die noch door
(1) Zie JAMOULLE, « Contrat de travail et conovermacht noch door de exceptie trat d'emploi "• R.P.D.B., bijv. dl. III, nr. 302;
van niet-uitvoering was verant- TAQUET en WANTIEZ, «Nouveaux visages du contrat de travail >>, uitg. Jeune Barreau, Brussel,
woord;
1979, biz. 91 en 92. Art. 86 ArbeidsovereenkomDat het arrest aldus zijn beslis- stenwet (in titel III Arbeidsovereenkomst Bedienden,
hoofdst. III, Einde van de Overeensing niet naar recht verantwoordt;
komst) zegt thans dat de bepalingen van art.
Dat het middel in die mate ge- 65 inzake het concurrentiebeding in de argrond is;
(Zie vervolg nota volgende biz.)

1----------------
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van wie het loon 150.000 frank niet overwettelijke bepalingen niet vermeldt die schrijdt, de beoordeling of het jaarloon
de bepalingen waarvan schending 150.000 frank overschrijdt - zo niet
wordt aangevoerd op het geval, toepas- wordt het concurrentiebeding als niet geselijk maken (2). (Art. 1080 Ger.W.)
schreven beschouwd - noodzakelijk op
het ogenblik waarop dat geschrift is opgesteld, moet gebeuren, dus ten deze op
het ogenblik dat de overeenkomst is ge(RIMAUX T. DELATTRE FRERES P.V.B.A.)
sloten; men niet inziet dat een beding op dat ogenblik waarop de overeenARREST ( vertaJing)
komst tot stand komt « als niet geschreven wordt beschouwd ''• in zekere zin
(A.R. nr. 6974)
zou herleven en als geschreven worden
beschouwd wanneer het jaarloon van de
HET HOF; - Gelet op het bestre- bediende 150.000 frank zal overschrijden,
den arrest, op 11 januari 1982 door als dat ooit gebeurt; uit die gegevens
het Arbeidshof te Bergen gewezen; volgt dat het concurrentiebeding dat zoals ten deze werd opgesteld toen het
Over het eerste middel, afgeleid uit de loon van de bediende minder dan 150.000
schending van artikel 26, § 1, van de wet- frank bedroeg, definitief als onbestaande
ten betreffende de arbeidsovereenkomst wordt beschouwd; daaruit volgt dat het
voor bedienden,
gecoordineerd · bij arrest, door te beslissen dat het litikoninklijk besluit van 20 juli 1955, als gieuze concurrentiebeding geldig was op
gewijzigd bij artikel 53 van de wet van grond dat eisers jaarloon meer dan
21 november 1969,
150.000 frank bedroeg « bij het einde van
doordat bet arrest beslist dat « bet de overeenkomst », terwijl eiser betoogmaximum nettoloon van appellant op de dat toen het beding werd opgesteld,
het einde van de overeenkomst meer dan in casu in 1973, zijn loon geen 150.000
250.000 frank bedroeg (en dat het) con- frank bedroeg, de in de aanhef van het
currentiebeding volledig in overeenstem- middel vermelde wetsbepaling schendt :
ming is met artikel 26, § 1, van de geOverwegende dat artikel 26, § 1,
coordineerde wetten betreffende de arvan de gecoordineerde wetten bebeidsovereenkomst voor bedienden »,
terwijl artikel 26, § 1, eerste lid, van de treffende de arbeidsovereenkomst
gecoordineerde wetten betreffende de ar- voor bedienden, gewijzigd bij de wet
beidsovereenkomst voor bedienden be- van 21 november 1969, met name
paalt dat « bet concurrentiebeding als bepaalt, enerzijds, dat het concurniet geschreven wordt beschouwd in de rentiebeding als niet geschreven
arbeidsovereenkomst voor bedienden wordt beschouwd in de arbeidsovervan wie het jaarloon 150.000 frank niet eenkomsten voor bedienden van wie
overschrijdt » en § 1, derde lid, dat « het
beding op straffe van nietigheid moet het jaarloon 150.000 frank niet overworden vastgelegd in een geschrift... »; schrijdt, anderzijds, dat in de overaangezien, enerzijds, de geldigheid van eenkomsten die in een jaarloon
een concurrentiebeding afhangt van een voorzien dat groter is dan dit begeschrift waarin het beding wordt weer- drag, de uitwerking van het beding
gegeven, en anderzijds de wet het con- niet langer mag lopen dan twaalf
currentiebeding als niet geschreven be- maanden vanaf de dag dat de
schouwd wanneer het voorkomt in de dienstbetrekkingen een einde nearbeidsovereenkomst van een bediende
2° Niet ontvankelijk is het middel dat de

men en dat de forfaitaire vergoewaarin de overeenkomst voorziet in geval van overtreding van
het beding niet meer mag bedragen
dan een som die gelijk is aan het
loon dat beantwoordt aan de duur
van de uitwerking van het beding·,
Overwegende dat het in de lijn
van die wetsbepaling ligt de geldigheid van het concurrentiebeding en
de gevolgen van de miskenning er-

------------------1 ding
(Vervolg nota van vorige biz.)
·beidsovereenkomst voor werklieden toepasselijk zijn op de arbeidsovereenkomst voor bedienden; volgens § 2 van laatstbedoelde bepaling wordt het concurrentiebeding als niet
bestaande beschouwd in de overeenkomsten
waarin het jaarloon niet hoger is dan 250.000
frank.
(2) Cass., 20 jan. 1983, A.R. nr. 6726
(A. C., 1982-83, nr. 293). ·
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van op grand van dezelfde criteria

te beoordelen;
Dat de geldigheid van het concurrentiebeding derhalve moet worden
beoordeeld op grand van het loon
dat is verschuldigd op het ogenblik
dat dit beding uitwerking moet krijgen, dat wil zeggen op de dag waarop de arbeidsbetrekkingen eindigen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1142, 1149 tot 1151, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest erop wijst dat « niet
is aangetoond dat (verweerster) enig
clienteleverlies heeft geleden maar dat
(eiser) inderdaad bij een concurrerend
bedrijf is gaan werken ... (en dat) die
handelwijze niet correct was en de
schade aan verweerster op 50.000 frank
« raamt , en eiser tot betaling van dat
bedrag veroordeelt,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig of althans dubbelzinnig is erop
te wijzen, enerzijds, dat niet is aangetoond dat verweerster enig clienteleverlies heeft geleden door eisers aanwerving bij een concurrerend bedrijf, en,
anderzijds, te zeggen dat verweerster
schade ten belope van 50.000 frank zou
hebben geleden omdat eiser het concurrentiebeding uit zijn overeenkomst niet
heeft nageleefd; daaruit volgt dat de beslissing, in zoverre zij op tegenstrijdige
of dubbelzinnige motieven is gegrond,
waarbij eiser wordt veroordeeld om aan
verweerster een vergoeding van 50.000
frank te betalen wegens het niet-naleven
van het concurrentiebeding, niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de veroordeling tot
het betalen van een vergoeding van
50.000 frank wegens miskenning van het
concurrentiebeding niet enkel het bestaan van een fout maar ook van een
schade door die fout veronderstelt (artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek);
ten deze het arrest, zo het vaststelt dat
eiser ten deze een fout had begaan door
bij een concurrerend bedrijf te gaan werken, niet heeft vermeld, en zeker niet
heeft verantwoord, dat verweerster door
die fout schade zou hebben geleden,
maar integendeel dat niet is aangetoond
dat laatstgenoemde enig clienteleverlies
zou hebben geleden; daaruit volgt dat de
beslissing waarbij eiser tot betaling van

een bedrag van 50.000 frank wordt veroordeeld als vergoeding voor de zogezegde schade ten gevolge van de miskenning van het concurrentiebeding, niet
naar recht is verantwoord en evenmin
regelmatig met redenen is omkleed, nu
het arrest geen enkele vaststelling bevat
waaruit het bestaan van enige schade
van verweerster kan worden afgeleid
(schending van de artikelen 1142, 1149
tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het arrest beslist dat
de zogezegde schade van verweerster
« op 50.000 frank moet worden geraamd >>, maar geen enkele reden aangeeft waarom dat zo moet zijn; en terwijl
de rechter de schade veroorzaakt door
de fout van een partij enkel ex aequo et
bono mag ramen als hij de redenen opgeeft waarom, enerzijds, de eventueel
door een partij voorgestelde ramingswijze niet kan worden aangenomen, en anderzijds, de raming aileen maar ex
aequo et bono kan gebeuren; daaruit
volgt dat de beslissing waarbij verweersters schade ex aequo et bono op 50.000
frank wordt vastgesteld, niet wettig is en
evenmin naar recht verantwoord aangezien de rechter de redenen niet aangeeft
waarom hij die ramingswijze kiest
(schending van de artikelen 1142, 1149
tot 1151 en, voor zoveel nodig, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, dat
de in de overeenkomst vastgestelde
forfaitaire vergoeding vermindert en
zegt rekening te houden met de veroorzaakte schade, zonder tegenstrijdigheid noch dubbelzinnigheid oordeelt, enerzijds, dat niet is aangetoond dat verweerster enig clienteleverlies heeft geleden en, anderzijds,
dat de schade op 50.000 frank moet
worden geraamd;
Dat dit onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat in de
overeenkomst de betaling van een
forfaitaire vergoeding in geval van
miskenning van het concurrentiebeding was vastgelegd en dat het arbeidshof die vergoeding heeft ver-

- 1167 RE KOPER TE VERKOPEN, ZONDER DAT DE
minderd met toepassing van artiVERTEGENWOORDIGER BIJ DIE TWEEDE VERkel 26, § 1, vijfde lid, van de
RICHTING IS OPGETREDEN SCHEND!NG
gecoordineerde wetten betreffende
VAN ART. 1134 B.W.
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, gewijzigd bij de wet van
2° ARBEIDSOVEREENKOMST - HAN21 november 1969;
DELSVERTEGENWOORDIGER COMMISSIEDat die wetsbepaling in het midLOON VERSCHULDIGD OP DE DOOR DE WERKdel niet wordt aangegeven terwijl de
GEVER AANVAARDE ORDER - NIET-UITVOEwetsbepalingen waarvan de scherrRING VAN DE ORDER BUITEN DE SCHULD
VAN DE VERTEGENWOORDIGER - BEREKEding wordt aangevoerd alleen ingeNING VAN HET COMMISSIELOON.
volge eerstgenoemde bepaling op dit
geval van toepassing kunnen zijn;
Wanneer
een
beding in
een
Dat die twee onderdelen niet ont- 1• arbeidsovereenkomst
van een hanvankelijk zijn;
delsvertegenwoordiger hem een aanOver het derde middel,

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 mei 1984 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Bruyn.

deel van 10 pet. toekent op de brutowinst voor de door hem aangebrachte
en behandelde zaken en een door de
werkgever aanvaarde order niet is uitgevoerd buiten de schuld van die vertegenwoordiger, miskent de rechter de
verbindende kracht van die overeenkomst en schendt hij dus art. 1134
B. W. wanneer hij hem een commissieloon toekent, berekend op de basis van
de winst die de werkgever heeft behaald door de koopwaar, waarop de
niet uitgevoerde order betrekking
heeft, aan een andere koper te verkopen zonder dat de vertegenwoordiger
bij die tweede verrichting is opgetreden.
2" Wanneer een door de werkgever aan-

Nr. 514
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7 mei 1984

1° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT - ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR
HANDELSVERTEGENWOORDIGERS - BEDING
IN EEN OVEREENKOMST WAARBIJ AAN DE
HANDELSVERTEGENWOORDIGER EEN AANDEEL VAN 10 PCT. OP DE BRUTOWINST VOOR
DE DOOR HEM AANGEBRACHTE EN BEHANDELDE ZAKEN WORDT TOEGEKEND - ORDER
DOOR DE WERKGEVER AANVAARD - NIETUITVOERING VAN DE ORDER BUITEN DE
SCHULD VAN DE VERTEGENWOORDIGER RECHTERLIJKE BESLISSING HOUDENDE TOEKENNING AAN DIE VERTEGENWOORDIGER
VAN EEN COMMISSIELOON VAN 10 PCT., BEREKEND OP DE BASIS VAN DE WINST DIE DE
WERKGEVER HEEIT BEHAALD DOOR DE
KOOPWAAR, WAAROP DE NIET UITGEVOERDE
ORDER BETREKKING HEEFT, AAN EEN ANDE-

vaarde order niet is uitgevoerd, zonder
dat de vertegenwoordiger een lout
heeft begaan, wordt het hem verschuldigde commissieloon berekend op de
prijs die voorkomt op de bestelbon of
in de door de werkgever aanvaarde order, bij gebreke daarvan op de prijscouranten, tarieven of prijsschalen en,
bij gebreke daarvan, op de gemaakte
prijs; derhalve onwettig is de beslissing die, bij onstentenis van contractuele bepalingen waarvan i.e. toepassing kan worden gemaakt, het bedrag
van het aan een vertegenwoordiger
verschuldigd commissieloon vaststelt
op de basis van de winst die de werkgever heeft behaald door de koopwaar,
waarop de niet uitgevoerde order betrekking heeft, aan een andere koper
te verkopen zonder dat de vertegenwoordiger bij die tweede verrichting is
opgetreden. [Artt. 4 en 10 Handelsvertegenwoordigerswet (1).]

J-------------------------------------(1) De artt. 90 en 96 Arbeidsovereenkomstenwet hebben respectievelijk de artt. 4 en 10
Handelsvertegenwoordigerswet overgenomen.

1168 (!MINCO N.V. T. AYSAL)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6976)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1982
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 4 en 10 van de wet
van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers,
doordat het arrest vaststelt, enerzijds,
dat verweerder, die luidens een eenjarige arbeidsovereenkomst voor bedienden
van 1 maart 1973 commercieel directeur
van eiseres was, aanspraak kan maken
op het statuut van handelsvertegenwoordiger en als dusdanig, op grond van
het beding uit de overeenkomst waarbij
hij « recht heeft op een aandeel van 10
pet. op de bruto commissielonen en winsten voor de zaken die hij heeft aangebracht of behandeld bij !minco », een
commissieloon mag ontvangen ten belope van 10 pet. van de brutowinst op elke
order die de werkgever heeft aanvaard,
ongeacht of de zaak achteraf is doorgegaan en, anderzijds, met betrekking tot
de verkoop van een bepaald tonnage betonijzer, dat verweerder « een invoerder
vond die bereid was de koopwaar te kopen, in casu de vennootschap Karbuk; de
aankooporder werd door de (genoemde)
vennootschap bij telex van 14 augustus
1973 bevestigd; ... die order door de vennootschap !minco niet werd betwist, dat
hij integendeel door haar uitdrukkelijk
werd aanvaard (en· dat) de verkoop uiteindelijk niet is doorgegaan om redenen
buiten de wil van de heer Aysal om », en
beslist dat laatstgenoemde « ontegensprekelijk recht heeft op het commissieloon voor die verkoop; het verschuldigde
commissieloon 10 pet. van de brutowinst
bedraagt; aangezien die verkoop niet is
doorgegaan kunnen de brutowinst en
derhalve het commissieloon onmogelijk
worden berekend; na de mislukking van
de verkoop heeft de vennootschap !minco evenwel de koopwaar doorverkocht
aan de vennootschap Sidmetal met een
brutowinst die volgens de deskundige
7.142.000 frank bedraagt en (verweerder)
stelt voor het commissieloon op dat bedrag te berekenen, zijnde 10 pet. van
7.142.000 frank of 714.240 frank; die

oplossing ... lijkt redelijk nu het bedrag
van 7.142.000 frank overeenstemt met de
winst die (eiseres) werkelijk heeft gemaakt »,

terwijl, eerste onderdeel, hoewel de
niet-uitvoering van de order (behalve
door zijn schuld) het recht van de vertegenwoordiger op het overeengekomen
commissieloon niet in het gedrang
brengt (artikel 4 van de wet van 30 juli
1963), de berekening van het commissieloon, bij ontstentenis van een contractuele bepaling of wanneer de brutowinst
niet kan worden achterhaald, zodat het
bedrag van het commissieloon niet op de
vastgestelde wijze kan worden berekend,
zoals het arrest vaststelt, door de rechter
moet worden gedaan aan de hand van de
overige in artikel 10 van de wet van
30 juli 1963 aangewezen criteria, te weten « de prijs die voorkomt in de bestelbon of in de door de werkgever aanvaarde order, bij gebreke daarvan op de
prijscouranten, tarieven of prijsschalen
en, bij gebreke daarvan, op de gemaakte
prijs », met andere woorden aan de hand
van precieze gegevens die verband houden met de order; het arrest door, onder
voorwendsel dat de brutowinst bij de
verkoop voor export aan de koper Karabuk onmogelijk kan worden vastgesteld,
aangezien die verkoop om een reden buiten de wil van de vertegenwoordiger om
niet is doorgegaan, te beslissen dat het
litigieuze commissieloon wordt berekend
op de winst die eiseres werkelijk heeft
gemaakt bij het doorverkopen van de
koopwaar aan de vennootschap Sidmetal
en door op grond van die berekening de
veroordeling te verantwoorden om aan
verweerder het bedrag van 714.240 frank
te betalen als genoemd « commissieloon
van 10 pet. op de brutowinst, enerzijds,
de verbindende kracht van de overeenkomst van 1 maart 1973 tussen de partijen miskent, in zoverre die enkel bepaalt
dat verweerder recht heeft op een commissieloon van 10 pet. op de brutowinst
voor zaken die « hij bij !minco heeft aangebracht en behandeld » (schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek),
anderzijds, de artikelen 4 en 10 van de
wet van 30 juli 1963 schendt door de wettige berekeningswijze, zowel voor de verkoop waarop zij toepasselijk is, te weten
de aanvaarde en niet uitgevoerde order,
en niet een verkoop die geen betrekking
heeft op die order, als voor de te hanteren berekeningswijzen bij eventuele ontstentenis van contractueel vastgelegde
berekeningswijzen, te vervangen door
een andere methode (schending van de
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artikelen 4 en 10 van de wet van 30 juli
1963);
tweede onderdeel, in de conclusies van
de partijen voor de feitenrechters niet
wordt betwist dat de verkoop van de
koopwaar na de niet-uitvoering van de
door eiseres aanvaarde order van Karabuk, een zaak is die eiseres helemaal aileen heeft afgehandeld zonder enige medewerking van verweerder, en het motief
van het arrest dat de verweerder !minco
na de annulering van de zaak de koopwaar aan de vennootschap Sidmetal
heeft doorverkocht « derhalve impliciet,
doch zeker elke tussenkomst van die
verweerder als handelsvertegenwoordiger voor die tweede verkoop uitsluit;
enerzijds, de activiteit van handelsvertegenwoordiging die ten gronde ligt aan
het recht op commissieloon in artikel 2
van de wet van 30 juli 1963 wordt omschreven als « die welke erin bestaat een
clienteel op te sporen en te bezoeken
met het oog op het onderhandelen over
of het afsluiten van zaken, onder het gezag voor rekening en in naam van een of
meer opdrachtgevers » en artikel 4 bepaalt dat de vertegenwoordiger recht
heeft op het commissieloon << op iedere
order die door de werkgever wordt aanvaard, zelfs indien op die order geen uitvoering volgt >>; anderzijds, krachtens de
overeenkomst tussen de partijen van
1 maart 1973 de activiteit van vertegenwoordiger van verweerder in dienst van
eiseres wordt bezoldigd met een commissieloon « op de zaken die hij bij !minco
heeft aangebracht en behandeld »; het
arrest, door onder voorwendsel dat een
ander commissieloon waarop hij recht
heeft, onmogelijk kan worden vastgesteld, aan verweerder een commissieloon
van 10 pet. toe te kennen op de winst die
eiseres zelf heeft gemaakt bij een latere
verkoop van dezelfde koopwaar, maar
die zonder enige betwisting, door eiseres
zelf is afgehandeld, eiseres veroordeelt
om aan verweerder een bedrag te betalen waarop hij noch volgens de wet noch
volgens de overeenkomst enig recht
heeft en derhalve de artikelen 2 en 4 van
de wet van 30 juli 1963 schendt, evenals
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
krachtens hetwelk de arbeidsovereenkomst voor bedienden van 1 maart 1973
tussen partijen verbindende kracht
heeft :

genwoordigers, dat ten deze toepasselijk is, zegt dat de overeenkomst
bepaalt hoe het commissieloon
wordt berekend en dat bij ontstentenis van contractuele bepalingen het
commissieloon wordt berekend op
de prijs die voorkomt in de bestelbon of in de door de werkgever aanvaarde order, bij gebreke daarvan
op de prijscouranten, tarieven of
prijsschalen en, bij gebreke daarvan, op de gemaakte prijs;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder krachtens de
overeenkomst recht had << op een
aandeel van 10 pet. op de commissielonen of brutowinsten voor de zaken die hij bij !minco heeft aangebracht en behandeld »; dat verweerder bij eiseres een order van de
vennootschap Karabuk heeft aangebracht, dat die order niet is uitgevoerd en dat eiseres de bewuste
koopwaar aan een vennootschap
Sidmetal heeft doorverkocht; dat uit
de context van het arrest blijkt dat
die verkoop zonder verweerders tussenkomst is gesloten;
Overwegende dat het arrest erop
wijst << dat de zaak (Karabuk) niet is
doorgegaan, zodat geen brutowinst
kan worden vastgesteld en derhalve
het bedrag van het commissieloon
niet kan worden berekend »;
Dat uit die vaststelling blijkt dat
de overeenkomst tussen de partijen
het geval niet had geregeld waarin
de order niet is uitgevoerd maar het
commissieloon is verschuldigd;
Overwegende dat het arrest beslist dat het commissieloon dat op
de order van de vennootschap Karabuk aan verweerder is verschuldigd,
moet worden berekend << aan de
hand » van de winst van eiseres bij
het doorverkopen van de koopwaar
aan de vennootschap Sidmetal;
Dat het arrest, door aan verweerder een commissieloon toe te kennen op de winst bij een zaak die hij
Wat het eerste onderdeel betreft: niet heeft behandeld, de verbindenOverwegende dat artikel 10 van de kracht van de overeenkomst misde wet van 30 juli 1963 tot instelling kent en een berekeningswijze toevan een statuut der handelsverte-, past die niet bij de wet is bepaald;

1170 Dat dit onderdeel gegrond is;

van de Rijkswacht de klacht opneemt,
kan gelden als een verslag met de bewijswaarde van een loutere inlichting
(1).

Om die redenen, vernietigt het be- 2" Niet ontvankelijk is het middel dat
geen betrekking heeft op de bevoegdstreden arrest, in zoverre het de beheid en kritiek oefent op onregelmatigrekeningswijze en het bedrag vastheden begaan bij het verhoor van
stelt van het commissieloon dat op
de getuigen voor de eerste rechter,
de order van de vennootschap Karawanneer het niet aan de rechter in habuk aan verweerder is verschuldigd;
ger beroep is voorgelegd (2).
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van 3" Bij toetsing van een bestreden beslissing op haar wettigheid onderzoekt het
het gedeeltelijk vernietigd arrest;
Hoi niet of de strafvordering verjaard
houdt de kosten aan en laat de bewas de dag waarop het cassatieberoep
slissing daaromtrent aan de feitenwerd
ingediend, doch wei of die verjarechter over; verwijst de aldus bering was ingetreden op de dag van de
perkte zaak naar het Arbeidshof te
beslissing.
Bergen.
7 mei 1984 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Dassesse en Simont.

(CARLIER T. KESTELOOT)
ARREST

(A.R. nr. 8518)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 december 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te leper;

Nr. 515
2'
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I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :

8 mei 1984

1° BEWIJS -

STRAFZAKEN - AKTE DOOR
EEN EERSTE WACHTMEESTER BIJ DE RIJKSWACHT OPGEMAAKT TOT VASTSTELLING VAN
EEN KLACHT- BEWIJSWAARDE.

2° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MIDDEL WAARIN KRITIEK WORDT GEOEFEND OP ONREGELMATIGHEDEN BEGAAN
BIJ HET VERHOOR VAN GETUIGEN VOOR DE
EERSTE RECHTER - MIDDEL NIET AAN DE
APPELRECHTER VOORGELEGD VANKELIJK MIDDEL.

NIET ON~

3° VERJARING -

STRAFZAKEN TOEZICHT VAN HET HOF - OGENBLIK WAAROP
HET WORDT UITGEOEFEND.

1" Het feit dat een eerste wachtmeester

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet en miskenning, door die schending,
van het algemeen rechtsbeginsel dat een
ieder het recht heeft zich te (laten) verdedigen,
doordat het vonnis de conclusie van eiseres slechts op een punt beantwoordt,
namelijk waar de appelrechters zeggen
(( dat de aangifte van de klacht een
maand na de feiten niet relevant is ''•

r-----------------------------------

(1) Zie Cass., 17 maart 1952 en de concl.
van proc.-gen. Hayoit de Termicourt, toen eerste
advocaat-gen. (Bull. en Pas., 1952, I, 439), 24
okt. 1955 (ibid., 1956, I, 167), 20 mei 1980
(A.C., 1979-80, nr. 589); zie D. HOLSTERS, « De
bewijswaarde van het proces-verbaal betreffende de vaststelling van misdrijven », plecht.
openingsrede Hof van Beroep te Antwerpen,
d.d. 1 sept. 1980.

van de Rijkswacht niet bevoegd zou
{2) Zie Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1172)
zijn voor het opmaken van een procesverbaal tot vaststelling van een klacht, en 7 april 1982, A.R. nr. 2113 (ibid., 1981-82,
nr.
475).
belet niet dat de alcte, waarin dat lid

-
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

terwijl eiseres oak had opgeworpen
dat uit de gegevens van het strafdossier
en uit haar conclusie duidelijk blijkt dat
alle getuigen, met uitzondering van Valentin, rechtstreekse familie zijn van verweerder en steeds een andere versie van
de feiten geven, dat getuige Valentin een
subjectieve getuige is die gedwongen
werd te getuigen daar hij anders zijn
geld van de begrafenis niet zou zien en
dus directe belanghebbende was als getuige ten laste van eiseres, en dat eiseres een correcte persoon is, die vooreerst
alle feiten ontkent en stelt dat zij slachtoffer werd van een familiecomplot, dat
zij zelf ernstig ziek werd door de valselijke beschuldigingen geuit door verweerder, dat het dus duidelijk voorkomt dat
eiseres geen enkele belediging uitte aan
het adres van verweerder, doch dat deze
laatste met behulp van familie en van
een subjectieve getuige gepoogd heeft,
een maand na de feiten en na een mislukte nalatenschapsverdeling, eiseres op
een erge manier te tergen en het vonnis
al die punten weerlegt door de enkele
vaststelling dat eiseres kwaadwillig met
het oogmerk te beledigen het woord
« Gestapo en/of Duits » heeft geuit:

Overwegende dat het vonnis zegt
dat « Uit verklaringen van Kesteloot
Joseph en van de getuigen Valentin
Joseph, Kesteloot Maria, Doise Firmin en Doise Ginette in het opsporingsonderzoek, bevestigd onder eed
voor de eerste rechter, voldoende
blijkt dat (eiseres) op 21 december
1982 ter gelegenheid van de begrafenis van de moeder van (verweerder)
op het stedelijk kerkhof te leper, in
aanwezigheid van voormelde getuigen, minstens de woorden " Duits "
en/of" Gestapo" geroepen heeft aan
het adres van Kesteloot Joseph »;
Dat de appelrechters aldus op onaantastbare wijze de waarde van de
getuigenverklaringen beoordelen en
impliciet maar zeker de consideransen van eiseres in verband met de
geloofwaardigheid van de getuigen
verwerpen en de conclusie van eiseres op dit punt beantwoorden;
Dat de door eiseres aangevoerde
omstandigheden dat zij een correcte
persoon is en dat zij ernstig ziek
werd ten gevolge van de door verweerder te haren laste geuite beschuldigingen niet de beoordeling

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 48, 53 en
54 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat de door verweerder op 20 januari 1983 tegen eiseres gedane klacht
geakteerd werd door een eerste wachtmeester van de rijkswacht, die noch officier van de rijkswacht, noch anderszins
officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings is,
terwijl het Wetboek van Strafvordering in de aangehaalde artikelen voorschrijft dat « enkel de officieren van de
Rijkswacht aangiften en klachten kunnen ontvangen »:

Overwegende dat, eensdeels, door
de (eventuele) onbevoegdheid voor
het opstellen van proces-verbaal van
de vaststeller van de klacht het geschrift van de in se niet onregelmatige vaststelling weliswaar niet het
karakter van proces-verbaal heeft,
doch wel zal gelden als verslag,
uiteraard zonder wettelijke bewijswaarde en met de bewijswaarde van
een eenvoudige inlichting en, anderdeels, het aan eiseres ten laste gelegd misdrijf geen misdrijf is waarvoor vervolging en veroordeling enkel kunnen plaatshebben op klacht;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 155 en 156
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat ingevolge de bepalingen van
die artikelen de getuigen dienen te melden dat zij familie zijn of belang hebben
bij hun getuig(mis en dat hun identiteit
volledig kenbaar moet worden gemaakt,
_ terwijl het zittingsblad van de Politierechtbank te leper d.d. 20 september 1983
vooreerst geen melding maakt van het
verzet van eiseres tegen het aanhoren
van « deze » getuigenissen en verder deze getuigen onder ede niet hebben verklaard dat zij familie zijn van verweerder:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres het in
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het middel weergegeven verweer
voor de feitenrechter in hoger beroep heeft aangevoerd; dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
miskenning van het recht van verdediging,
doordat, naar blijkt uit het strafbundel, enkel getuigen ten laste van eiseres
werden onderhoord,
terwijl deze zelf diverse personen aangaf, die op de begrafenisplechtigheid
aanwezig waren en te haren gunste konden getuigen, dat de verbalisanten ter
plaatse nagelaten hebben andere personen dan de in het strafdossier voorkomende getuigen te onderhoren, terwijl
het logisch voorkomt dat op een begrafenisplechtigheid meer volk aanwezig was
dan die getuigen, zodat door die leemten
in het onderzoek het recht van verdediging werd miskend :

. Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres op de
terechtzitting(en) om verhoor heeft
verzocht van getuigen die zij gerechtigd was om voor te brengen en
die zij voor de behandeling van de
zaak ter zitting had meegebracht of
doen aanvaarden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

dient nagegaan te worden of de
strafvordering verjaard was op de
dag van het verzoekschrift, doch wel
of die verj aring was ingetreden op
de dag van die beslissing zelf;
Dat de laatste nuttige stuiting van
de verjaring niet dagtekent 25 mei
1983, zijnde de in het middel vermelde vordering van de procureur
des Konings te leper tot dagvaarding van eiseres voor de politierechtbank aldaar, doch wel 14 juni
1983, zijnde de dagvaarding zelf in
uitvoering va~ die vordering;
Dat aldus op de dag van de bestreden beslissing, namelijk 8 december 1983, de strafvordering wegens de aan eiseres ten laste gelegde feiten niet was verjaard;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. In zoverre de voorziening ge:richt is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiseres :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
Over het vijfde middel, afgeleid uit de de kosten.

schending van de artikelen 21 en 22 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, en letterlijk gesteld als
volgt : « Aangezien, zelfs al zijn de feiten
bewezen, quod non, heden verjaring is
ingetreden van de strafvordering, gezien
de feiten dateren van 21 december 1982;
dat de verjaring gestuit werd door
rechtsgeldige daden van onderzoek of
vervolging, met name de schriftelijke
vordering tot dagvaarding d.d. 25 mei
1983 van de heer procureur des Konings
bij de Politierechtbank van het kanton
leper I; dat eiseres tot cassatie in besluiten voor de Correctionele Rechtbank leper dit nog niet kon besluiten, daar de
feiten toendertijd nog niet waren verjaard »:

Overwegende dat, voor de beoordeling van de wettigheid van de bestreden beslissing, uiteraard niet

8 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaat: mr. J.P.
Duyck, leper.

Nr. 516
2'

KAMER -

8 mei 1984

BEVOEGDHEID EN AANLEG-

STRAFZAKEN - FElT WAAROP EEN CORRECTIONELE STRAF IS GESTELD, AANHANGIG GEMAAKT BIJ DE POLITIERECHTBANK OF DE
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CORRECTIONELE RECHTBANK, IN HOGER BEROEP RECHTDOENDE- VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR RET OPENBAAR MINISTERIE.

Het vonnis van de correctionele rechtbank, dat na de beroepen beslissing te
hebben tenietgedaan, in hager beroep
beslist dat de politierechtbank waarbij
de zaak bij wege van een rechtstreekse dagvaarding aanhangig was gemaakt, niet bevoegd was om uitspraak
te doen over het aan de beklaagde ten
laste gelegde feit en bijgevolg oak de
correctionele rechtbank, in hager beroep rechtdoende, onbevoegd verklaart
op grand dat op het feit een correctionele straf is gesteld, brengt mee dat de
zaak naar het openbaar ministerie
wordt verwezen. (Art. 160 Sv.)
(MESTDAG T. SCHOOLAERT)
ARREST

(A.R. nr. 8614)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 januari 1984 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 160 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het vonnis verweerster (beklaagde) vrijspreekt zonder kosten, de
eis van de burgerlijke partij (eiseres) afwijst en haar veroordeelt in de kosten
van haar stelling,
terwijl, met toepassing van artikel 160
van het Wetboek van Strafvordering, de
correctionele rechtbank de partijen had
dienen te verwijzen naar de procureur
des Konings :

die, indien zij bewezen waren, als
laster zouden moeten omschreven
worden. De eerste rechter was derhalve onbevoegd ter zake »;
Overwegende dat die beslissing
inhoudt dat de zaak verwezen werd
naar het openbaar ministerie, zodat
ten deze de vervolgingen tegen verweerster konden hervat worden;
Dat de voorziening mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Daenen, Kortrijk.

Nr. 517

2'

KAMER -

9 mei 1984

1° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR - GRONDSLAG EN
VEREISTE.

Overwegende dat, in strijd met 2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING
- EXCEPTIES DIE DOOR DE VERZEKERAAR
wat eiseres voorhoudt, het bestreAAN DE BENADEELDE NIET KUNNEN WORDEN
den vonnis verweerster (beklaagde)
TEGENGEWORPEN- BEGRIP.
niet vrij spreekt, doch beslist, na het
beroepen vonnis te hebben teniet- 1o Het eigen recht tegen de verzekeraar,
gedaan, dat de politierechtbank ondat door art. 6 W:A.M.-wet ten gunste
bevoegd was om over het ten laste
van de benadeelde is ingevoerd, hangt
niet af van het bestaan van gelijk welgelegde feit te oordelen, dat dienvolke verzekeringsovereenkomst, doch
gens ook de correctionele rechtbank,
van een overeenkomst die het litizitting houdende in hoger beroep,
gieuze risico dekt (1).
onbevoegd is en die beslissing laat
steunen op volgende gronden: « De 1----~-----------
feiten die aan de beklaagde worden
(1) Zie Cass., 9 okt. 1973 (A. C., 1974, 157), reten laste gelegd, zijn precieze feiten denen, en 4 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 80).
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2° De uit de verzekeringsovereenkomst

voortvloeiende excepties die, ingevolge
art. 11 W.A.M.-wet, door de verzekeraar aan de benadeelde niet kunnen
worden tegengeworpen, zijn de excepties die de verzekeraar op een bestaande overeenkomst kan doen steunen om
ontslagen te worden van zijn verplichting jegens de verzekeringnemer en
niet die welke het bestaan zelf van de
overeenkomst, haar draagwijdte en
dekking van het risico betreffen (2).
(« ASSUBEL

»

N.V. T. ROSSI, SABAUT)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3473)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 november 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de burgerlijke
beschikkingen van het bestreden
vonnis die eiseres betreffen;
Over het middel, afgeleid uit de sehending van de artikelen 6 en 11 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verpliehte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen en 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat « de bedingen van de tussen de gedaagde tot gedwongen tussenkomst
(thans eiseres) en de verzekeringnemer
gesloten overeenkomst zijn dekking beperken tot voertuigen met een maximum
eilinderinhoud van 2300 em' >> en beslist
« dat dit bijzonder beding niet aan de benadeelde, ten deze de burgerlijke partij,
kan worden tegengeworpen; dat het door
de maatsehappij gedekte risieo zonder
twijfel verzwaard is door het aanbrengen
van de nummerplaten op het door beklaagde bestuurde voertuig; dat die verzwaring van het risieo noehtans aan de
gedaagde tot gedwongen tussenkomst tegen de verzekeringnemer of aan de verzekerde tegen de verzekeringnemer een
reeht van verhaal gaf onder de voorwaarden, bepaald bij de artikelen 24, 25

en 26 van de wet van 1 juli 1956 »; de
burgerlijke partij bijgevolg, « nu haar
sehade in oorzakelijk verband staat met
de fout van beklaagde, van laatstgenoemde volledige vergoeding van haar
sehade mag eisen; en dat er grand bestaat om dit vonnis en tegenwerpelijk te
verklaren aan de gedaagde tot gedwongen tussenkomst »,
terwijl, eerste onderdeel, het door het
bestreden vonnis onderzoehte beding uitdrukkelijk het door een voertuig met een
grotere eilinderinhoud dan 2300 em' gesehapen risieo uitsluit, en de betwisting
dus betrekking had op het bestaan zelf
van de overeenkomst en de dekking van
het risieo, zodat het bestreden vonnis,
door te beslissen dat de verzekeraar vergoedingen moest betalen ingevolge een
ongeval dat door een voertuig met een
cilinderinhoud van meer dan 2300 em'
was veroorzaakt, de verbindende kraeht
van de overeenkomst miskent (Burgerlijk Wetboek, art. 1134);
tweede onderdeel, de artikelen 6 en 11
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verpliehte aansprakelij kheidsverzekering
inzake motorrijtuigen weliswaar het
slaehtoffer een reehtstreeks verhaal toekennen tegen de verzekeraar van de burgerreehtelijke aansprakelijkheid van de
bestuurder van het mortorrijtuig die het
ongeval heeft veroorzaakt, doeh op voorwaarde dat dit reeht van verhaal gegrond is op een verzekeringspolis die het
daarin omsehreven en niet een ander
voertuig dekt, waaruit volgt dat het bestreden vonnis, door de op die wetsbepalingen gegronde en tegen eiseres ingestelde reehtsvordering van de burgerlijke
partij toe te wijzen, die bepalingen
sehendt:

Overwegende dat het bestreden
vonnis beslist dat het bindend is
voor en tegenwerpelijk aan eiseres
op grond « dat, waar de bedingen
van de tussen de gedaagde tot gedwongen tussenkomst (thans eiseres) en de verzekeringnemer gesloten overeenkomst zijn dekking beperken tot de voertuigen met een
maximum cilinderinhoud van 2300
em', dat bijzonder beding evenwel
niet aan de benadeelde, ten deze de
burgerlijke partij (thans de verweerder Rossi), kan worden tegengewor{2) Cass., 9 okt. 1973, vermeld in noot 1, pen »;
18 juni 1974 {A.C., 1974, 1145) en 5 april 1978
Dat het aldus beslist dat eiseres
(ibid., 1978, 892); zie Ca.ss.. 25 sent. 1974
(lbJd., 1975, 104).
. de burgerrechtelijke aansprakelijk-
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heid waartoe het door beklaagde be- Nr. 518
stuurde voertuig aanleiding heeft
gegeven, moet dekken, ofschoon dat
1' KAMER - 10 mei 1984
voertuig een grotere cilinderinhoud
heeft dan het in de overeenkomst
vermelde maximum van 2300 em';
1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLUKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRJTIEK OEFENT OP EEN BESLISSING DIE AAN DE ElSER
GEEN NADEEL HEEFT KUNNEN BEROKKENEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Overwegende dat het eigen recht
dat artikel 6 van de wet van 1 juli
1956 aan de benadeelde toekent tegen de verzekeraar niet afhangt van 2° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAhet bestaan van gelijk welke verzeKEN - CASSATIEGEDING - VORDERING TOT
keringsovereenkomst, doch van een
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST,
DOOR ElSER INGESTELD- VERWERPING VAN
verzekeringsovereenkomst die het
DE VOORZIENING - VORDERING ZONDER BElitigieuze risico dekt;
LANG.

Overwegende dat het vonnis, nu 1" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan behet beslist dat het beding van de
lang; is het cassatiemiddel waarbij aan
de rechter wordt verweten dat hij de
overeenkomst waarbij de dekking
faillietverklaring van een vennootwordt beperkt tot de voertuigen met
schap niet ambtshalve heeft uitgesproeen maximum cilinderinhoud van
ken, terwijl, enerzijds, het bestreden
:l300 em', niet aan de benadeelde
arrest vaststelt dat eiser tegen die venkan worden tegengeworpen, de vernootschap geen schuldvordering heeft
bindende kracht van de verzekeen, anderzijds, eiser niet aantoont in
ringsovereenkomst miskent en de
welk opzicht die beslissing zijn belanartikelen 6 en 11 van de wet van
gen zou kunnen schaden (1).
1 juli 1956 schendt;
2" Verwerping van de voorziening ont-

Dat het middel gegrond is;

neemt alle belang aan eisers vordering
tot bindendverklaring van het arrest
(2).
(MR. PH. VAN DE VELDE-MALBRANCHE Q.Q.
T. NOVATAX N.V.)
ARREST ( vertafing)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet op de tegen eiseres uitgebrachte dagvaarding tot gedwongen tussenkomst; beveelt dat van dit
·arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting
houdende in hager beroep.

(A.R. nr. 7048)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1982 door
.het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schen.ding van de artikelen 6 van het Burgerlijk Wethoek, 15, 16, inzonderheid eerste
lid, 17, 18, 1068 van het Gerechtelijk Wethoek, 437, inzonderheid eerste lid, en
442, inzonderheid eerste lid, van het Wethoek van Koophandel (Faillissementswet
9 mei 1984 - 2" kamer - Voorzitter : van 18 april 1851),
de h. Screvens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Resteau, verslagge(1) Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 661).
ver
Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
(2) Cass., 17 dec. 1982, A.R. nr. 3553
(A.C., 1982-83, nr. 233).
Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.
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doordat verweerster, na vrijwillig te haar bij artikel 442 van het Wetboek van
zijn tussengekomen voor de rechtbank Koophandel toegekende recht van toevan koophandel, hoger beroep heeft zicht de vennootschap failliet kan verklaingesteld tegen het vonnis dat op ver- ren zodra dit arrest is gewezen; dat het
zoek van eiser, curator in het faillisse- hof (van beroep) waarbij hoger beroep is
ment van de naamloze vennootschap So- ingesteld tegen een niet-ontvankelijke
notax, bij uitbreiding van dit faillisse- vordering tot faillietverklaring die mogement verweerster failliet had verklaard, lijkheid niet heeft; (... ) dat ltet hof (van
en eiser in zijn conclusie heeft aange- beroep) derhalve niet kan afwijken van
voerd dat, als zijn vordering tot uitbrei- de gevolgen die voortvloeien uit de nietding van het failissement niet ontvanke- ontvankelijkheid van de oorspronkelijke
lijk werd verklaard, het hof van beroep vordering en de faillietverklaring moet
ambtshalve diende te onderzoeken of de vernietigen »,
faillissementsvoorwaarden vervuld waterwijl, eerste onderdeel, eiser, door de
ren ten aanzien van verweerster, dat het appelrechters te vragen dat zij zouden
opeisbaar passief van verweerster op de vaststellen dat de faillissementsvoordag van de faillietverklaring 29.277.313 waarden vervuld waren ten aanzien van
frank bedroeg, dat zij maandelijks verweerster en, als zij hem niet de hoe1.000.000 frank moest terugbetalen op de danigheid van schuldeiser toekenden, dat
leningen die zij had aangegaan, dat zij zij ambtshalve de faillietverklaring zoutijdens de algemene vergadering van de den uitspreken, hen enkel heeft geschuldeisers geen enkel voorstel tot ak- vraagd gebruik te maken van een
koord had gedaan, maar dat de uitlener bevoegdheid die hun uitdrukkelijk bij arbij die gelegenheid de volledige terugbe- tikel 442 van het Wetboek van Koophantaling had gevraagd van de leningen del is toegekend; deze vordering derhalwaarvan het saldo 10.604.633 frank be- ve niet als onontvankelijk kon worden
droeg, dat de door de rechtbank van beschouwd en het arrest, door te zeggen
koophandel toegestane voortzetting van dat eiser niet het recht heeft om ze in te
haar activiteiten een negatief resultaat stellen, naast voormeld artikel 442, valhad opgeleverd van gemiddeld 1.000.000 gens hetwelk de rechter de faillietverklafrank per maand, zonder de maande- ring ambtshalve kan en zelfs moet uitlijkse last van de leningen mee te reke- spreken als aan de voorwaarden is
nen, dat door dit resultaat, vergeleken voldaan, de bepalingen van de artikelen
met het eigen passief van verweerster op 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek
6 januari 1982, het hof van beroep nood- betreffende de toelaatbaarheid van de
zakelijk tot het besluit moet komen dat rechtsvordering schendt;
die vennootschap heeft opgehouden te
tweede onderdeel, nu de materie van
betalen en dat haar krediet aan het wankelen is gebracht, en het arrest, dat de openbare orde is, de rechter verplicht is
vordering van eiser niet ontvankelijk de faillietverklaring zo nodig ambtshalve
verklaart, daar hij niet zeker genoeg uit te spreken als aan de wettelijke vooraantoont dat de boedel van het faillisse- I waarden is voldaan; die verplichting ook
ment, waarvan hij de curator is, tegen , geldt voor de rechter in hoger beroep die
de vennootschap een schuldvordering kennis neemt van het hoger beroep tekan aanvoeren en dat, met wijziging van gen een vonnis van faillietverklaring en,
het beroepen vonnis, de faillietverklaring anders dan de eerste rechter, beslist dat
van de vennootschap vernietigt, zegt : de partij die dat vonnis heeft uitgelokt
« dat het niet aan de partij staat om te niet de hoedanigheid van schuldeiser
concluderen dat een rechterlijke instan- had; het arrest, door te beslissen dat het
tie ambtshalve van de zaak kennis moet hof van beroep in een dergelijk geval de
nemen, dat de vordering reeds op zich- faillietverklaring enkel kan vernietigen,
zelf niet ontvankelijk is, (... ) dat het hof zonder ze ambtshalve te mogen uitspre(van beroep) niet ambtshalve een ven- ken, en door geen rekening te houden
nootschap failliet kan verklaren wanneer met de gegevens waaruit eiser de staat
het de faillietverklaring ervan vernietigt, van faillissement van verweerster afleidop grond dat de eerste rechter niet naar de, eraan voorbijgaat dat de regels bebehoren was aangesproken door een ei- treffende de faillisementsvoorwaarden
ser die niet de vereiste hoedanigheid had en de faillietverklaring van openbare oren dat de faillissementsvoorwaarden ver- de zijn (schending van de artikelen 6
vuld zijn; dat er geen enkele reden is om van het Burgerlijk Wetboek, 437, inzonaf te wijken van het beginsel van de derheid eerste lid, 442, inzonderheid eerdubbele aanleg; dat de rechtbank van ste lid, van het Wetboek van Koophankoophandel in de uitoefening van het del);

-

1177 Overwegende dat het middel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid derhalve dient te worden
aangenomen;
Overwegende dat, ingevolge de
verwerping van de voorziening, de
vorderingen tot bindendverklaring
van het arrest bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk zijn;

derde onderdeel, verweerster, die vrijwillig was tussengekomen voor de rechtbank van koophandel, partij was in het
vonnis waarin zij op verzoek van eiser
failliet was verklaard, en de ambtshalve
uitgesproken faillietverklaring moet worden gelijkgesteld met de faillietverklaring die door een verzoek of een dagvaarding is uitgelokt; het arrest, door de
faillietverklaring van verweerster te vernietigen en ze niet ambtshalve uit te
spreken op grond dat niet mag worden
afgeweken van het beginsel van de dubbele aanleg, het gevolg van de rechtspleging inzake tussenkomst, namelijk een
derde partij te maken in het geding, miskent (schending van de artikelen 15 en
16 van het Gerechtelijk Wetboek), tussen
de op verzoek uitgesproken faillietverklaring en de ambtshalve uitgesproken faillietverklaring een onderscheid maakt dat
in strijd is met de wet (schending van de
artikelen 437, inzonderheid eerste lid, en
442, inzonderheid eerste lid, van het Wethoek van Koophandel) en bovendien de
devolutieve kracht van het hoger beroep
miskent, namelijk dat verweerster het
geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig heeft gemaakt, zijnde
ten deze de vraag of de voorwaarden tot
faillietverklaring van verweerster al dan
niet waren vervuld (schending van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek):

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vorderingen tot
bindendverklaring van het arrest;
zegt dat de kosten door de gezamenlijke schuldeisers van de naamloze
vennootschap Sonotax zullen worden betaald.
10 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gehjkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Biitzler.

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat het middel geen belang ver- Nr. 519
toont:
Overwegende dat het middel het
1' KAMER - 10 mei 1984
arrest niet bekritiseert in zoverre
het vaststelt dat « uit geen enkel gegeven blijkt dat (eiser), als curator 1° HUUR VAN DIENSTEN - AA:\'i\Ein het faillissement van de naamloMINGSCONTRACT - BESTEK Wc~RDOOR DE
ze vennootschap Sonotax, enige vorARCHITECT VOOR EEN DEEL VAN HET WERK
dering op (verweerster) heeft »;
VAN ZIJN AANSPRAKELIJKHEID WORDT ONTLAST -

BEDING IN STRIJD MET DE OPENBA20 FEB. 1939.

Dat het middel de appelrechter
RE ORDE EN MET DE WET VAN
enkel verwijt de faillietverklaring
van verweerster niet ambtshalve te 2° AANSPRAKELIJKHEID
hebben uitgesproken;
OVEREENKOMST

BUITEN

-

SCHADE MEDE
VEROORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN- AANDEEL VAN EEN lEDER IN DE SCHULD - UITZONDERING.

Overwegende dat eiser niet aantoont in welk opzicht die beslissing,
welke er ook de reden van is, de
rechten van de failliet vennootschap
Sonotax of die van de gezamenlijke 1' Strijdig met de open bare orde en met
schuldeisers die hij vertegenwoorde wet van 20 feb. 1939 is het beding
digt, kan aantasten;
van een bestek waardoor de architect
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van zijn aansprakelijkheid wordt ant- heeft nagelaten v66r dat inheien te inforlast en de aannemer voor het werk meren naar de aard van de bodem op de
aansprakelijk wordt gesteld (1).
plaats van de werken, welke tegenstrijdigheid gelijkstaat met het ontbreken
2" Wanneer de rechter beslist dat de sa- van de bij artikel 97 van de Grondwet
menlopende fouten van verschillende vereiste motivering;
partijen de schade mede hebben vertweede onderdeel, het arrest van 15
oorzaakt en hij die partijen in solidum maart 1983, enerzijds, verklaart dat uit
veroordeelt jegens de benadeelde, kan de gronden van het arrest van 11 maart
hij, bij de beoordeling van de ernst 1982 bleek dat de tweede verweerster bij
van hun respectieve fouten, niet beslis- het inheien van de palen geen enkele
sen dat, binnen hun onderlinge ver- fout had begaan en, anderzijds, beslist
houding, een van de partijen de hele dat de tweede verweerster in het belang
schade zal dragen, zonder vast te stel- van derden had moeten informeren naar
len dat zij contractueel verplicht is de de staat van de ondergrond, en deze verandere partijen te vrijwaren voor de weerster in solidum met eiseres en de
gevolgen van de schade die de bena- eerste verweerster veroordeelt tot schadeelde heeft opgelopen door hun lou- deloosstelling van de nabuur wiens huis
ten buiten overeenkomst (2).
was beschadigd door het inheien van de
palen,
terwijl het tegenstrijdig is te beslissen,
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDIN- enerzijds, dat de tweede verweerster bij
GEN T. ENTREPRISES LAURENT N.V., SOCO- het inheien van de palen geen enkele
FONDA N.V.)
fout heeft begaan en, anderzijds, dat zij
heeft nagelaten v66r dat inheien te informeren naar de staat van de ondergrond,
ARREST ( vertaling)
welke tegenstrijdigheid gelijkstaat met
(A.R. nr. 7051)
het ontbreken van de bij artikel 97 van
de Grondwet vereiste motivering :

HET HOF; - Gelet op de bestreOver het middel in zijn geheeld :
den arresten, op 11 maart 1982 en
15 maart 1983 door het Hof van BeOverwegende dat de bestreden arroep te Bergen gewezen,
resten een duidelijk onderscheid
maken tussen de fout bij de uitvoeOver het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond- ring van het inheiden van de palen
en de aan de uitvoering voorafgaanwet,
doordat, eerste onderdeel, het arrest de fout, namelijk niet te hebben
van 11 maart 1982 in zijn motivering, gei:nformeerd naar de staat van de
enerzijds, verklaart dat de tweede ver- ondergrond;
weerster geen enkele fout had begaan
Dat het middel, dat op een verbij het inheien van de palen van het keerde uitlegging van de arresten
voor rekening van eiseres opgetrokken berust, feitelijke grondslag mist;
gebouw en, anderzijds, een heropening
van de debatten beveelt op grond dat in
die fase van de procedure de debatten
onvolledig waren en onder meer in het
onzekere lieten of de tweede verweerster
niet had moeten informeren naar het te
verwachten bestaan van vestingwerken
op de plaats van de werken,
terwijl het tegenstrijdig is te verklaren, enerzijds, dat de tweede verweerster
bij dat inheien geen enkele fout heeft
begaan en, anderzijds, dat het niet zeker
is of deze verweerster niet onrechtmatig

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 1131,
1133, 1134, 1135, 1172, 1251, 3", 1382, 1383,
1792, 2270 van het Burgerlijk Wetboek, 4
en 6 van de wet van 20 februari 1939 op
de bescherming van de titel en van het
beroep van architect, en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk er
mag worden teruggevorderd van degene
die zich ongegrond verrijkt,
doordat het arrest van 15 maart 1983,
na te hebben beslist dat eiseres en de
------------------1 beide verweersters, in het belang van
derden, v66r het inheien van de palen
(1) Cass., 26 jan. 1978 (A.C., 1978, 635).
van het voor rekening van eiseres opge(2) Cass., 11 juni 1981, A.R. nr. 3168 trokken gebouw hadden moeten informe(A.C., 1980-81, nr. 584).
ren naar de staat van de ondergrond, en
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na eiseres en de beide verweersters in
solidum te hebben veroordeeld om
Bruyaux het bedrag van 133.368 frank,
onder aftrek van het reeds ontvangen
bedrag van 75.000 frank, te betalen plus
de gerechtelijke interest en de kosten,
voor recht verklaart dat eiseres in voorkomend geval aan de verweersters aile
bedragen zou dienen terug te betalen die
zij ter uitvoering van het arrest aan
Bruyaux zouden moeten betalen, eiseres
veroordeelt om ieder van de verweerders
het bedrag van 25.000 frank te betalen
dat zij onder voorbehoud aan Bruyaux
hadden betaald, plus de interest, en om
de eerste verweerster de interest van 9,5
pet. per jaar te betalen op een bedrag
van 150.000 frank dat als borgsom was
ingehouden en zulks tot de daadwerkelijke betaling van dit bedrag, eiseres veroordeelt in de kosten van de beide instanties jegens de verweersters en aan
eiseres haar tegen de verweersters gerichte vordering tot tussenkomst en tot
vrijwaring ontzegt; doordat dit arrest afwijzend beschikt op het middel waarin
eiseres, in haar in hoger beroep genamen conclusie, aanvoerde dat het tussen
haar en de eerste verweerster gesloten
aannemingscontract onder de toepassing
viel van de bepalingen van het bestek
C 1947 van eiseres, dat dit bestek in artikel 3 bepaalde dat de aannemer werd geacht zijn prijzen te hebben vastgesteld
na een grondig onderzoek van de plaats
en met een uitstekende kennis van de
aard van de grand, in artikel 4, dat de
aannemer de gedetailleerde en voiledige
uitvoeringsplans ter goedkeuring moest
voorleggen en dat de aanvaarding van
die plans de aansprakelijkheid van de
aannemer helemaal niet verminderde en
eiseres geenszins aansprakelijk maakte
en, in artikel 52, dat de aandacht van de
aannemer inzonderheid werd gevestigd
op de noodzaak de ondergrond grondig
te onderzoeken en te voorzien in een
funderingssysteem overeenkomstig de
aard en de samensteiling van de grond
waarop het bouwwerk wordt opgetrokken, en dat de inschrijvers de weerstand
moesten bepalen van de grand en van de
ondergrond van de terreinen waarop ze
grondboringen zouden kunnen verrichten; en doordat dit arrest, dat aanneemt
dat die bepalingen voorkomen in het
contract dat eiseres met de eerste verweerster had gesloten, zijn beslissing
doet steunen op de overweging dat eiseres opdrachtgever en architect, maker
van het antwerp en toezichter op de werken, was, dat de architect, in aile gevallen waarin het niet gaat om problemen

waarvoor hij helemaal niet bekwaam is,
de supervisie moet doen op de arbeidsvoorwaarden van de hoofdaannemer, van
de meer gespecialiseerde studiebureaus
waarop deze eventueel een beroep heeft
gedaan, en zelfs van de eveneens gespecialiseerde onderaannemers, dat de bedingen van niet-aansprakelijkheid of van
vrijwaring, waardoor de architect wordt
vrijgesteld van zijn verplichting tot toezicht, van de conceptie, van het onderzoek van de grand of om voor de veiligheid van de buren te zorgen, in strij d
zijn met de openbare orde op grand van
artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek en
van artikel 6 van de wet van 20 februari
1939, welk artikel zich ertegen verzet dat
werkzaamheden die behoren tot de specifieke taak van de architect in feite bij
contract van de aannemer worden toevertrouwd, en dat derhalve, volgens de
contractuele bijdrage in de schuld, eiseres aan de verweersters aile bedragen
diende terug te betalen die zij reeds zouden hebben uitbetaald of later aan
Bruyaux zouden moeten betalen,

terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen van de artikelen 4 en 6 van voormelde wet van 20 februari 1939 zich er niet
tegen verzetten dat eiseres, opdrachtgeefster die over geschoold personeel beschikt, ten dele de conceptie en het toezicht op zich neemt die tot de taak van
de architect behoren, en tevens bedingt
dat, voor bepaalde aspecten van het uit
te voeren werk, de aannemer zal zorgen
voor de conceptie, welk beding niet belet
dat de aannemer, voor die aspecten van
het uit te voeren werk, de conceptie en
het toezicht aan wettig bevoegde personen toevertrouwt;
tweede onderdeel, hoewel de bepalingen van openbare orde van de artikelen
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
verbieden dat een architect zijn aansprakelijkheid door een beding van niet-aansprakelijkheid of van vrijwaring beperkt,
dit verbod enkel betrekking heeft op de
contractuele aansprakelijkheid van de
architect jegens de opdrachtgever en
niet op zijn aquiliaanse aansprakelijkheid jegens derden, en bovendien slechts
moet worden toegepast op het in die artikelen van het Burgerlijk Wetboek bedoelde geval, dat wil zeggen op het geval
van het opgerichte gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in
de bouw of door de ongeschiktheid van
de grond, en niet op het geval dat de
bouwwerken van een gebouw schade
veroorzaken aan een naburig pand;
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1180 opgemaakt, met name de bepalingen waarbij de architect wordt vrijgesteld van het onderzoek van de
grond of van het zorgen voor de veiligheid van de buren;
Dat het arrest aldus die wettelijke
bepalingen juist toepast;
Dat de beide onderdelen naar
recht falen;

derde onderdeel, de door eiseres aangevoerde bedingen van niet-aansprakelij kheid en van vrijwaring op basis van
de artikelen 6, 1131, 1133 en 1172 van het
Burgerlijk Wetboek slechts onwettig zouden zijn in het geval dat door het arrest
niet is behandeld en zelfs niet is overwogen, waarin die bedingen tot doe! zouden
hebben eiseres niet aansprakelijk te stellen voor de schade die zij zou veroorzaken door bedrog of door met bedrog gelijkstaande fouten, waaruit volgt dat het
arrest ten onrechte aan die bedingen
niet de vebindende kracht toekent die ze
krachtens de artikelen 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek hebben;
vierde onderdeel, subsidiair, zelfs in de
onderstellinP. dat de door eiseres opgemaakte bedingen van vrijstelling aan
aansprakelijkheid en van vrijwaring niet
geldig zijn, elk van de drie in solidum
veroordeelde partijen, als de verweersters met eiseres een fout hadden begaan die aanleiding gaf tot hun aquiliaanse aansprakelijkheid jegens een derde, en bij gebrek aan bedingen van
niet-aansprakelijkheid of van vrijwaring
die de verweersters jegens eiseres badden gemaakt, welke bedingen het arrest
niet behandeld of zelfs niet overwogen
heeft, krachtens de bepalingen van de
artikelen 1251, 3", 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en bovenvermeld algemeen rechtsbeginsel, de andere twee
aansprakelijke partijen kon aanspreken,
doch zulks enkel in zoverre elke partij in
de schuld moet bijdragen, daar geen enkele van die partijen van enige bijdrage
in de schuld kon worden vrijgesteld:

W at het eerste en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat in beginsel een
bestek dat een aannemer werken
oplegt waardoor de architect voor
een bepaald gedeelte van het werk
van zijr'l aansprakelijkheid wordt
vrijgesteld, moet worden beschouwd
als strijdig met artikel 6 van het
Burgerlijk Wetboek, met de openbare orde en met de bepalingen van
de wet van 20 februari 1939;
Overwegende dat het arrest van
15 mei 1983 op basis van die wettelijke bepalingen beslist dat eiseres
zich in haar hoedanigheid van architect niet geldig kan beroepen op de
met de openbare orde strij dige bepalingen van het bestek dat zij heeft

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest van
15 maart 1983 de veroordeling van
eiseres niet doet steunen op de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek die geen betrekking
hebben op het geschil;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter die
beslist dat de samenlopende fouten
van drie partijen hebben bijgedragen tot de volledige schade en hen
jegens de benadeelde in solidum
veroordeelt, bij de beoordeling van
de ernst van de respectieve fouten
van de personen die deze schade
hebben veroorzaakt, niet kan beslissen dat, in hun onderlinge verhouding, twee van hen geen enkel deel
van de schade moeten dragen zonder vast te stellen, als hij zijn beslissing op de tussen de drie partijen gesloten overeenkomsten doet
steunen, dat die overeenkomsten de
derde verplichten om de andere
twee te vrijwaren voor de schade
die aan de benadeelde is toegebracht door hun fouten buiten overeenkomst;
Dat het arrest geen dergelijke
vaststellingen bevat, maar dienaangaande enkel considereert dat de
eerste verweerster niet aansprakelijk is jegens eiseres en dat er geen
enkele contractuele verhouding bestaat tussen de tweede verweerster
en eiseres;
Dat bijgevolg het hof van beroep,
door eiseres te veroordelen om de
verweersters alle bedragen terug te
betalen die zij ter uitvoering van het

-

1181 -

arrest aan Bruyaux zouden dienen
te betalen, om ieder van de verweersters het bedrag van 25.000 frank te
betalen dat zij onder voorbehoud
aan Bruyaux hadden betaald, plus
de interest, om de verweerster, vennootschap Entreprises Laurent, de
interest van 9,5 pet. per jaar te betalen op een bedrag van 150.000 frank
dat als borgsom was ingehouden en
zulks tot de daadwerkelijke betaling
van dat bedrag, om de kosten van
beide instanties jegens de verweersters te betalen, en door aan eiseres
haar tegen verweersters gerichte
vordering tot tussenkomst en tot
vrijwaring te ontzeggen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het arrest bindend dient te worden verklaard jegens Henri Bruyaux;

aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
10 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Bayart, Simont en Dassesse.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - OMGANGSRECHT VAN DE GROOTOUDERS - JEUGDRECHTBANK BEVOEGD.

De vordering van de grootouders tot het
bekomen van een omgangsrecht ten
aanzien van hun minderjarig kleinkind ressorteert onder de bevoegdheid
van de jeugdrechtbank (1) (2) (3).

Om die redenen, ongeacht de
overige middelen die niet tot een
ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het arrest van 15 maart 1983,
behalve in zoverre het de Nationale
(1) Het openbaar ministerie had geoordeeld
Maatschappij der Waterleidingen, de dat, bij toepassing van artt. 9 en 556, lid twee,
het geschil waarbij de uitoefening van
naamloze vennootschap Entreprises Ger.W.,
het omgangsrecht van de grootouders ten aanLaurent en de naamloze vennoot- zien van hun minderjarig kleinkind in het geschap Socofonda in solidum veroor- ding is, ressorteert onder de bevoegdheid vart
rechtbank van eerste aanleg, afdeling burdeelt om Henri Bruyaux een bedrag de
gerlijke rechtbank, daar de bevoegdheid om
van 133.368 frank, min het reeds kennis te nemen van zulk een geschil niet in
ontvangen bedrag van 75.000 frank, het bijzonder aan de jeugdrechtbank werd toedit is een saldo van 68.368 frank, te gewezen.
betalen plus de interest tegen het
(2) Betreffende het omgangsrecht van de
wettelijk percentage op het bedrag grootouders ten aanzien van hun minderjarig
van 133.368 frank sedert 28 februari kleinkind, zie: Cass., 14 okt. 1915 (Bull. en
1915-16, I, 455); 25 sept. 1930 (ibid., 1930,
1964 tot 15 december 1971, en op het I,Pas.,
310); 7 april 1943 (ibid., 1943, I, 132); 18 dec.
bedrag van 68.368 frank sedert die 1950 (A.C., 1951, 211); 22 sept. 1966 (ibid., 1967,
datum tot de volledige betaling, en 83); 4 maart 1976 (ibid., 1976, 767); GERW J.,
« Voor een wettelijke bekrachtiging van het
de kosten die hij voor de beide in- bezoekrecht
in Belgie », R. W:, 1972-1973, kol.
stanties heeft gemaakt; verwerpt de 1658, nr. 12.
voorziening in zoverre ze tegen het
(3) Betreffende art. 88, § 2, Ger.W., zie FETIarrest van 11 maart 1982 is gericht; WEIS
A., Handboek voor gerechtelijk J"echt, dee!
verklaart het arrest bindend voor II, Bevoegdheid, biz. 23 tot 31; FE'ITWEIS A.,
Henri Bruyaux; beveelt dat van dit « Une disposition legale souvent meconnue :
arrest melding zal worden gemaakt !'article 88, § 2, du Code judiciaire • in Melanges en hommage du Professeur Jean Baugniet,
op de kant van het gedeeltelijk ver- biz.
263 tot 279; LINDEMANS D., « Zijn bevoegdnietigde arrest; houdt de kosten aan heidsincidenten in kort geding verdelingsincien laat de beslissing daaromtrent denten? », R. W:, 1979-1980, kol. 1901.
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. VAN DE VOORDE,
DE KEYSER)
ARREST

(A.R. nr. 4314)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 2 november
1983 door de Voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent getroffen;
Overwegende dat de ouders van
de minderjarige, Mathieu Soenen,
uit de echt zijn gescheiden, dat het
bestuur over zijn persoon aan de vader werd toevertrouwd en dat de
grootouders aan moeders zijde om
bezoekrecht verzoeken;
Dat een incident is gerezen in verband met de toebedeling van de
zaak aan de burgerlijke kamer van
de rechtbank van eerste aanleg of
aan de jeugdrechtbank; dat de voorzitter van de rechtbank met toepassing van artikel 88, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek uitspraak heeft
gedaan bij beschikking en heeft beslist dat de zaak aan de jeugdrechtbank wordt toegewezen;
Over het middel, hieruit afgeleid dat
aileen de afdeling burgerlijke rechtbank
krachtens artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek materiele bevoegdheid
heeft om kennis te nemen van alle vorderingen, dat algemeen aanvaard is het
principe van de limitatieve bevoegdheid
van de jeugdrechtbank om uitspraak te
doen over vorderingen die haar door de
wet van 8 april 1965 worden toegekend,
dat onder de burgerlijke vorderingen
waarvan die wet de kennisneming beperkend en exclusief aan de jeugdrechtbank
reserveert, de vordering van de grootouders die aanspraak maken op een bezoekrecht over hun kleinkind, niet voor- ·
komt en dat aileen de burgerlijke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg,
krachtens de haar door artikel 568 van
het Gerechtelijk Wetboek toegekende algemene bevoegdheid, bevoegd is om over
de vordering van de grootouders te statueren:

Overwegende dat het Gerechtelijk
Wetboek een onderscheid maakt

tussen enerzijds de geschillen van
bevoegdheid die behandeld worden
in deel III, titel IV, en beslist worden door de arrondissementsrechtbank, en anderzijds de incidenten,
zij het van bevoegdheid, in verband
met de verdeling van de burgerlijke
zaken onder de afdelingen, kamers
of rechters van een zelfde rechtbank
van eerste aanleg, behandeld in artikel 88, § 2, van het Gerechtelijk
Wetboek;
Overwegende dat het bezoekrecht
van de grootouders in geen enkele
wettekst is opgenomen;
Dat in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming een
jeugdrechtbank wordt ingesteld die
naar de bedoeling van de wetgever
bijzonder ervaren moet zijn om over
de jeugdaangelegenheden te oordelen en over daartoe geeigende middelen moet beschikken;
Overwegende dat het weliswaar
autonome bezoekrecht van de grootouders het recht van bewaring van
de ouders aantast;
Overwegende dat het met de wil
van de wetgever strookt dat de onderwerpelijke vordering van de
grootouders door de jeugdrechter
wordt behandeld;
Overwegende dat de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg
over het incident in verband met de
verdeling van de zaak wettig oordeelt dat die moet toegewezen worden aan de jeugdrechtbank;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
11 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Strijdige conclusie van
de h. D'Hoore, advocaat-generaal.
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING WERKLOZE ZONDER LOON - OPZEGGINGSVERGOEDING VERSCHULDIGDE VERGOEDING SLECHTS GEDEELTELIJK UITBETAALD.

Wanneer de opzeggingsvergoeding waarop de werkloze recht heeft, maar gedeeltelijk is uitbetaald, heeft hij geen
aanspraak op werkloosheidsuitkering
in evenredigheid met het gedeelte van
de opzeggingstermijn dat overeenstemt met het gedeelte van de opzeggingsvergoeding dat niet werd uitbetaald. (Art. 126 Werkloosheidsbesluit.)
(FABRY T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 4086)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1983 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 126, eerste lid, 1°, en
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid,
doordat het arbeidshof vaststelt « dat
in artikel 126 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid de opzeggings- of verbrekingsvergoeding als
loon (wordt} aangemerkt », oordeelt dat
« het enkele feit dat slechts 70 % van de
toegekende vordering in het faillissement werd uitbetaald, geen reden (is) om
de terugvordering proportioneel te herleiden », en dat « indien een bedrag van
897.229 frank als verbrekingsvergoeding
rest en dit bedrag ruimschoots de werkloosheidsuitkeringen - 280.485 frank voor de teruggevorderde periode overschrijdt, een prorata herleiding van het
terugvorderbare bedrag geen steun
(vindt} in enige wettelijke bepaling », het
hoger beroep als ongegrond afwijst en
de beslissing van 6 oktober 1977 van de
directeur bevestigt,

terwijl weliswaar artikel 126 van het
Werkloosheidsbesluit onder meer bepaalt
dat de werknemer, die wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil
werkloze wordt zonder loon, aanspraak
kan maken op werkloosheidsuitkeringen,
en preciseert dat de opzeggingsvergoeding als loon wordt beschouwd; het eventueel en hypothetisch recht op een opzeggings- of verbrekingsvergoeding niet
kan worden gelijkgesteld met het werkelijk genot van de opzeggingsvergoeding;
slechts het werkelijke, in feite, genieten
van de opzeggingsvergoeding een grond
kan zijn om ondertussen genoten werkloosheidsuitkeringen terug te vorderen;
de werknemer die, in werkelijkheid,
slechts een deel verwerft van de opzeggingsvergoeding waarop hij in rechte
aanspraak kan maken, evenmin kan
worden beschouwd als loontrekkende gedurende de hele (theoretische) opzeggingstermijn; het verwerven van slechts
een deel van de opzeggingsvergoeding
moet worden opgevat als het verwerven
van « loon » gedurende een termijn die
gelijk is aan het quotient van genoten
opzeggingsvergoeding en in acht te nemen maandloon; de werknemer die
slechts gedurende een fractie van zijn
theoretisch bepaalde opzeggingstermijn
opzeggingsvergoedingen geniet, voor de
rest van deze termijn moet worden beschouwd als zijnde « zonder loon », toepassingsvoorwaarde voor het verwerven
.van werkloosheidsuitkeringen; de hoegrootheid van de genoten opzeggingsvergoeding ten opzichte van het bedrag der
,teruggevorderde wer kloosheidsuitkeringen evenmin een criterium voor de terugvorderbaarheid van de werkloosheids,uitkeringen kan uitmaken; het arbeidshof derhalve niet zonder de in het
middel vermelde wetsbepaling, waarop
,het zich beroept, te schenden, vermocht
te oordelen dat eiser de tijdens de opzeggingstermijn genoten werkloosheidsuit.keringen volledig diende terug te betalen
spijt het feit dat hij slechts een deel van
de opzeggingsvergoeding had bekomen,
.waarop hij theoretisch en in rechte aanspraak kon maken, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil:

Overwegende dat artikel 126 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid onder meer
bepaalt dat aanspraak op werkloosheidsuitkering heeft de werknemer,
die wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, werkloze
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zonder loon wordt, en dat inzonderheid de opzeggingsvergoeding waarop de werknemer eventueel recht
heeft, als loon wordt aangemerkt;
Overwegende dat, blijkens artikel
214, 5°, van voormeld koninklijk besluit, de werkloosheidsuitkeringen
die de werknemer tijdens de opzeggingstermijn heeft genoten zonder
dat de verschuldigde opzeggingsvergoeding werd betaald, onrechtmatig
ontvangen sommen zijn waarvan
het beheerscomite van verweerder
mag afzien;
Overwegende dat uit artikel 126
niet kan worden afgeleid dat de
werknemer, bij gedeeltelijke betaling van de opzeggingsvergoeding,
aanspraak heeft op werkloosheidsuitkering in evenredigheid met het
gedeelte van de opzeggingstermijn
dat overeenstemt met het gedeelte
van de opzeggingsvergoeding dat
niet werd uitbetaald;
Overwegende dat het arrest met
de aangevochten redengeving wettig
beslist dat eiser geen aanspraak
heeft op het totale bedrag van de
provisioneel toegekende werkloosheidsuitkeringen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
14 mei 1984 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Andersluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal (1) Advocaat: mr.
Biitzler.

Nr. 522
3'

KAMER -

14 mei 1984

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE WERKNElVIERSAFGEVAARDIGDE OF Ki\NDIDAAT BIJ DE VERKIEZINGEN - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE
OF TECHNISCHE REDENEN BESLISSING
VAN DE ARBEIDSRECHTBANK - HOGER BEROEP - TERMIJN - AANVANG.

De termijn van hager beroep tegen een
beslissing waarbij de arbeidsrechtbank
uitspraak doet over het bestaan van
economische of technische redenen die
het ontslag van een beschermde werknemer kunnen verantwoorden, begint
te lopen de dag na die waarop de geadresseerde de beslissing heeft ontvangen. [Art. 75 K.B. 18 okt. 1978 (1).]
(GOUGH T. A. CALLENS EN ZONEN P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4112)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1983 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en voor zoveel nodig 46, § 1, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek en 75, inzonderheid eerste lid,
van het koninklijk besluit van 18 oktober
1978 betreffende de ondernemingsraden
en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat het hoger beroep tegen
het vonnis van 19 april 1982 van de arbeidsrechtbank regelmatig naar vorm
was ingesteld, na te hebben onderzocht
Nota arrest nr. 522 :

Nota arrest nr. 521 :
(1) Het O.M. was van oordeel dat de werkloze aileen dan geen aanspraak op werkloosheidsuitkering heeft wanneer hij de opzeggingsvergoeding waarop hij recht heeft, ook
werkelijk ontvangt; wordt de opzeggingsvergoeding maar gedeeltelijk uitbetaald, dan
wordt zijn uitkering verhoudingsgewijs verminderd.

(1) Ingevolge de ten deze nog niet toepasselijke wijziging van het koninklijk besluit van
18 okt. 1978 door dat van 5 nov. 1982 wordt de
vorm van de kennisgeving van het vonnis van
de arbeidsrechtbank niet meer geregeld door
art. 74, vierde lid, maar door art. 78bis, 4. Luidens deze bepaling wordt het vonnis thans bij
gerechtsbrief ter kennis van de betrokkenen
gebracht; alsdan is art. 46, § 1, Ger.W. wei toepasselijk.
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of « de beroepstermijn van vijftien dagen
begint te lopen vanaf de dag volgend op
de afgifte van de gerechtsbrief door de
griffier aan de postdienst, ofwel vanaf de
dag die volgt op de terhandstelling ervan
door de postdienst aan de geadresseerde,
aan zijn woonplaats, aan het politiecommissariaat of aan de burgemeester, aan
een schepen of aan een ambtenaar die
daartoe opdracht heeft, zoals bepaald is
in de artikelen 33, 35, 37 en 39 van het
Gerechtelijk Wetboek, die betrekking
hebben op de betekening van een akte
door de gerechtsdeurwaarder », en na te
hebben vastgesteld dat de betrokken gerechtsbrief op 24 april 1982 door de postbode werd afgegeven aan een buurvrouw
van eiseres, enerzijds beslist dat « het
duidelijk (is) dat de beroepstermijn van
vijftien dagen begint te lopen de dag nadat de gerechtsbrief door de postdienst
aan de geadresseerde aan zijn woonplaats ter hand is gesteld, op de wijze
voorgeschreven door artikel 46 van het
Gerechtelijk Wetboek », en anderzijds,
op grand van de vaststelling dat eiseres
de bewuste gerechtsbrief op 24 april 1982
zou ontvangen hebben van de buurvrouw, het hager beroep niet ontvankelijk verklaart wegens laattijdigheid,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig, althans dubbelzinnig is enerzijds
te stellen dat de termijn van vijftien dagen, bedoeld in artikel 75, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 18 oktober
1978, om tegen een beslissing van de arbeidsrechtbank met betrekking tot het al
dan niet voorhanden zijn van technische
en economische redenen met het oog op
het ontslag van een beschermde werknemer, hager beroep in te stellen, begint te
lopen de dag nadat de gerechtsbrief door
de postdienst aan de geadresseerde aan
zijn woonplaats is ter hand gesteld, op
de wijze voorgeschreven door artikel 46
van het Gerechtelijk Wetboek, en anderzijds, na te hebben vastgesteld dat de litigieuze gerechtsbrief door de postbode
op 24 april 1982 aan een buurvrouw van
eiseres werd afgegeven, die hem op haar
beurt aan eiseres zou overhandigd hebben, te beslissen dat het hager beroep
niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid; het arbeidshof derhalve de formele
motiveringsverplichting, voorgeschreven
door artikel 97 van de Grondwet, niet naleeft;
tweede onderdeel, voor zover het Hof
zou oordelen dat het arrest niet tegenstrijdig of dubbelzinnig is, de beslissing
waarbij de overhandiging door de postbode aan een buurvrouw van de persoon

aan wie een kennisgeving client te geschieden, en de overhandiging van de gerechtsbrief door deze buurvrouw aan de
eigenlijke geadresseerde wordt beschouwd als regelmatige kennisgeving,
als bedoeld in artikel 46, § 1, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, waardoor
de termijn voor hager beroep, bedoeld in
artikel 75 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978, begint te lopen, genoemde artikelen schendt, nu artikel 46, § 1,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
voorschrijft dat de gerechtsbrief door de
postdienst aan de geadresseerde zelf ter
hand dient te worden gesteld aan zijn
woonplaats of aan andere, ten deze niet
betrokken personen (schending van de
artikelen 46, § 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en 75, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 18 oktober
1978):

Overwegende dat, krachtens de
ten deze toepasselijke bepaling van
artikel 74, vierde lid, van het
koninklijk besluit van 18 oktober
1978, de beslissing waarbij de arbeidsrechtbank uitspraak doet over
het bestaan van economische of
technische redenen die het ontslag
van een beschermde werknemer
kunnen verantwoorden, ter kennis
van de betrokkenen wordt gebracht
« bij een ter post aangetekende
brief »; dat, volgens de toepasselijke
bepaling van artikel 75, eerste lid,
van dit besluit, hoger beroep tegen
het vonnis van de arbeidsrechtbank
wordt ingesteld « binnen vijftien dagen na de kennisgeving »;
Overwegende dat niet is bepaald
dat de bedoelde kennisgeving moet
geschieden bij gerechtsbrief en derhalve in de vormen die artikel 46,
§ 1, tweede lid, van het Gerechtelijk
W etboek voorschrijft;
Dat de termijn van hoger beroep,
bepaald in artikel 75, eerste lid, begint te lopen de dag na die waarop
'de geadresseerde de beslissing van
de arbeidsrechtbank heeft ontvan,gen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres de beslissing van de
·arbeidsrechtbank op 24 april 1982
heeft ontvangen, dat de termijn van
hoger beroep van vijftien dagen de
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dag nadien is beginnen te lopen en 1", 2" en 3" Wanneer een voorziening de
uitspraak over een conflict tussen een
dat eiseres op 17 mei 1982 tegen die
wetsbepaling en een decreet van
beslissing hoger beroep instelde;
de Gemeenschapsraad noodzakelijk
Dat het arrest op die gronden wetmaakt, stelt het Hof aan het Arbitragetig en zonder tegenstrijdigheid of
hoi de prejudiciele vraag of de wetsbedubbelzinnigheid beslist dat het hapaling dan wei het decreet de regels
schendt die door of krachtens de
ger beroep van eiseres te laat werd
Grondwet zijn vastgesteld voor het beingesteld en bijgevolg niet ontvankepalen van de onderscheiden bevoegdlijk is;
heid van de Staat en de GemeenschapDat, hoewel het arbeidshof verpen (1). (Art. 15, § 1, a, wet 28 juni
keerdelijk aanneemt dat artikel 46
1983.)
van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk is, deze wetsschending
(DESMET T. ISOBELEC N.V.)
geen invloed op de wettigheid van
de aangevochten beslissing heeft;
dat het middel, in zoverre het op deAdvocaat-generaal Lenaerts heeft het
ze wetsbepaling steunt, niet tot cas- volgende gezegd:
satie kan leiden;
1. In deze zaak rijst dezelfde rechtsDat het middel niet kan worden
vraag als in die waarin het Hof een preaangenomen;
judicieel geschil heeft opgeworpen dat

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
14 mei 1984 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijlduidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Btitzler en De Gryse.

Nr. 523
3'

KAMER -

14 mei 1984

1° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - STRIJDIGHEID TUSSEN EEN WET EN EEN DECREET PREJUDICIELE VRAAG - ARBITRAGEHOF.

2o WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- STRIJDIGHEID TUSSEN EEN WET EN EEN
DECREET - PREJUDICIELE VRAAG - ARBITRAGEHOF.

3° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG - STRIJDIGHEID TUSSEN EEN WET EN
EEN DECREET.

bij arrest van 11 juni 1979 aan de Wetgevende Kamers voor beslissing is overgezonden (2) : welke taal moet worden gebruikt door een in het Franse taalgebied
gevestigde werkgever in zijn betrekkingen met een personeelslid dat - hoewel
niet uitsluitend - in het Nederlandse
taalgebied is tewerkgesteld?
In 1979 werd het prejudiciele geschil
voor beslissing aan de Wetgevende Kamers voorgelegd met toepassing van artikel 20 van de wet van 3 juli 1971 dat als
artikel 45 was ingevoegd in de wetten op
de Raad van State. Dit artikel werd gewijzigd door artikel 28 van de gewone
wet van 9 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen. Volgens deze bepaling
diende het Hof zelf over het prejudiciele
geschil te beslissen, doch de Wetgevende
Kamers konden deze beslissing binnen
90 dagen nietig verklaren. Het Hof heeft
van deze procedure toepassing gemaakt
bij arrest van 30 maart 1981 (3); de Wetgevende Kamers hebben de prejudiciele
beslissing niet vernietigd en het Hof
heeft in die zaak definitief uitspraak gedaan bij arrest van 8 februari 1982.
De conflictenregeling waarvan het Hof
alsdan toepassing heeft gemaakt, is opgeheven door artikel 107, § 2, 2", van de
wet van 28 juni 1983 houdende de inrich-

1-----------------(1) Zie cone!. O.M. in T.B.
(2) A.C., 1978-79, 1192 met conclusie O.M.
(3) A.C., 1980-81, 851, nr. 437; de conclusie
van het O.M. verscheen in Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 1981,
biz. 594.
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ting, de bevoegdheid en de werking van
het Arbitragehof.
Hoewel dit Hof nog niet ge!nstalleerd
is, is de wet toch reeds in werking getreden sedert 18 juli 1983. Want zij is verschenen in het Belgisch Staatsblad van
8 juli 1983 en bevat geen bepaling die de
inwerkingtreding regelt; en ook geen andere wet bevat daaromtrent enig voorschrift. Dat de wet geen uitvoering heeft
gekregen, kan van haar toepassing niet
ontslaan, wanneer zij in werking is getreden.
In onderhavige zaak dient het Hof dus
toepassing te maken van de wet van 28
juni 1983. Dit betekent niet aileen dat,
indien er een prejudiciele vraag rijst, deze aan het Arbitragehof moet worden gesteld overeenkomstig titel I, hoofdstuk
II, van die wet; die wil ook zeggen dat de
vraag of er een prejudicieel geschil rijst,
moet worden beantwoord met toepassing
van dezelfde wet, inzonderheid van artikel 15, § 1.
2. Partijen hebben geen prejudicieel
geschil opgeworpen. Verweerster heeft
geen memorie van antwoord ingediend.
En eiser beperkt zich ertoe aan te voeren dat de Taalwet in deze zaak moet
wijken voor het Taaldecreet. Dat middel
houdt echter noodzakelijk een uitspraak
in over een conflict tussen een wet en
een decreet. En daarover mag het Hof
niet beslissen indien het oordeelt dat het
een prejudiciele vraag is in de zin van
artikel 15, § 1. Het dient dus de vraag
eventueel ambtshalve te stellen.
Volledigheidshalve moge worden opgemerkt dat de voorziening niet de vraag
aan de orde stelt of het Taaldecreet ook
toepassing kan vinden wanneer de werknemer niet uitsluitend in het Nederlandse taalgebied is tewerkgesteld. Dat is
een kwestie die op zichzelf geen conflict
doet ontstaan maar de interpretatie van
het Taaldecreet betreft, en daarover oordeelt het Hof zelf wanneer de voorziening die vraag doet rijzen.

van de Raad van State te moeten stellen;
het beslist dat verweerster een van beide
talen mocht gebruiken en de betwiste
stukken derhalve in het Frans mochten
worden gesteld.
Het arbeidshof doet aldus ongetwijfeld
uitspraak over een conflict tussen de wet
en het decreet. Volgens de rechtspraak
van het Hof gaf dit onder de gelding van
de vroegere regeling aanleiding tot een
prejudicieel geschil. Vraag is of dit nog
het geval is met toepassing van de wet
van 28 juni 1983.
4. In de arresten van 11 juni 1979 en
30 maart 1981 heeft het Hof onbetwistbaar beslist dat een strijdigheid tussen
de wet en het decreet ook een prejudicieel geschil doet ontstaan wanneer noch
de wetgever noch de Cultuurraad thans de Gemeenschapsraad
zijn
bevoegdheid heeft overschreven.
Tegen deze arresten is heel wat kritiek uitgebracht, niet aileen in de rechtsleer (4), maar ook door de wetgever.
Doch zelden zal kritiek op de rechtspraak zulke grote verscheidenheid om niet te zeggen tegenspraak - hebben vertoond als in deze zaken. Het gezegde « zoveel hoofden, zoveel zinnen »
kan men hier haast letterlijk toepassen.
Bijna eenieder die over de arresten inzonderheid dat van 11 juni 1979 - geschreven heeft, houdt er een eigen mening op na die vaak diametraal staat tegenover de kritiek van anderen. Het
volstaat ter illustratie het verslag te lezen dat de Senaatscommissie over het
arrest van 11 juni 1979 heeft uitgebracht
(5). Hierin worden niet minder dan 8 verschillende voorstellen verdedigd, waaraan vaak de meest uiteenlopende stellingen ten grondslag liggen (6).
5. Hoe men de rechtspraak van het
Hof ook moge waarderen, zij heeft in elk
geval de verdienste de aandacht van de
Senaatscommissie te hebben gevestigd
op het probleem van het bevoegdheidsconflict, wanneer deze de wet op het Arbitragehof voorbereidde. Ook de Senaats3. Voor het arbeidshof had verweerster commissie was niet gelukkig met die
wei een prejudicieel geschil opgeworpen. rechtspraak (7). Zij heeft niettemin eruit
Het arrest stelt vast dat de arbeidsover- geleerd dat de wetgever een duidelijk
eenkomst en de ontslagbrief in het Nederlands dienden te worden gesteld met
(4) Zie o.m. de rechtsleer besproken in het
toepassing van het Taaldecreet en in het advies van Prof. Velu, Senaat, 1981-82, Gedr.
Frans volgens artikel 52 van de Taalwet St. nr. 246/2, biz. 396.
in bestuurszaken. Het arbeidshof laat er
(5) Senaat, 1980·81, Gedr. St. nr. 631/1.
geen twijfel over bestaan dat er een
(6) Zie ook de bespreking van de resolutie
strijdigheid tussen de wet en het decreet in de Senaat, 1980-81, Hand., 1 april 1981,
bestaat, maar oordeelt niettemin geen biz. 1217 e.v.
prejudiciele vraag aan de toen nog be(7) Senaat, 1982-83, Gedr. St. nr. 246/2,
voegde Afdeling Bevoegdheidsconflicten biz. 34 e.v.
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(12).
Opmerkelijk is wel dat de verslaggever
het goedgekeurde voorstel in de Senaat
bestempelde als « une solution de compromis entre deux tendances, lequel finalement ne satisfaisait pleinement personne » (13). Bovendien gaf hij toe « que
tout n'est pas parfaitement rigoureux
dans la logique de la presentation de !'article » (14).

antwoord diende te geven op de vraag of
een conflict dat zijn oorsprong niet vindt
in een overschrijding van bevoegdheid,
niettemin een prejudicieel geschil kan
doen ontstaan waarover het Arbitragehof
uitspraak moet doen.
Om die vraag te beantwoorden werd
het advies van de Raad van State en
drie hoogleraren gevraagd (8). De lezing
van het Senaatsverslag doet vermoeden
dat de commissie ietwat ontgoocheld was
wanneer zij vaststelde dat de gevraagde
adviezen niet samen vielen maar uiteenlopende antwoorden op de gestelde vragen gaven en dat ook de voorgestelde
oplossingen uiteenliepen (9).

6. In de Kamercommissie herhaalde
minister Gol de stelling van de Senaat.
Hij voegde er evenwel aan toe dat « de
vraagstukken die ingevolge het septemberdecreet en de gecoordineerde wetten
op het gebruik van de talen in bestuurszaken zijn gerezen » ook « normenconflicten » kunnen zijn, waarbij dus geen
sprake is van bevoegdheidsoverschrijding (15). Het standpunt van de minister
werd in de Kamer door verslaggever Michel bevestigd (16).
Deze zienswijze lijkt mij moeilijk in
overeenstemming te brengen met de
wettelijke regeling zoals zij op initiatief
van de Senaatscommissie in artikel 15,
§ 1, is neergelegd. Volgens deze bepaling
is een conflict tussen de wet en het decreet immers in elk geval een bevoegdheidsconflict en geen normenconflict.
Misschien was dat voor de minister ook
niet helemaal duidelijk en zegde hij
daarom dat de conflicten tussen de Taalwet en het Taaldecreet hoe dan ook aan
het Arbitragehof moeten worden voorgelegd « ongeacht welke kwalificatie men
eraan geeft , (17); wat erop zou kunnen
wijzen dat ook hij uiteindelijk niet meer
precies weet of het om bevoegdheidsconflicten of normenconflicten gaat, m.a.w.
of het nu gaat om conflicten bedoeld in a

Uiteindelijk heeft de Senaatscommissie het Regeringsontwerp gewijzigd. De
oorspronkelijke tekst bepaalde aileen
wat thans in artikel 15, § 1, a, staat: prejudici€He vragen betreffen de schending
van bevoegdheidsregels. Daaraan voegde
de Senaatscommissie onder b toe dat het
Arbitragehof ook uitspraak doet over
vragen omtrent « elk conflict tussen gemeenschapsdecreten of tussen gewestdecreten, die uitgaan van verschillende
wetgevers en voor zover het conflict ontstaan is uit hun onderscheiden werkingssfeer ».
De door de Senaatscommissie aangenomen tekst is die van de wet van 28 juni 1983 geworden.
Uit de voorbereiding van het goedgekeurde amendement blijkt duidelijk dat,
in de opvatting van de Senaatscommissie, conflicten tussen een wet en een decreet en tussen een decreet van een Gewestraad en een van een Gemeenschapsraad in elk geval bevoegdheidsconflicten zijn. Strijdigheid tussen deereten van dezelfde aard - dus van twee
Gemeenschapsraden
of
van
twee
Gewestraden - zijn daarentegen niet
noodzakelijk
bevoegdheidsconflicten,
maar kunnen ook wat men noemt gewone « normenconflicten » zijn (10).
Dit standpunt werd in de Senaat uitdrukkelijk bevestigd door verslaggever
Lallemand (11) en de ministers van Insti-

------------------l
(8) Ibid., biz. 46.

(9) Ibid., biz. 67 en 72. De adviezen zijn ais
bijiagen bij het verslag gevoegd (ibid., biz.
351-486).
(10) Zie in het Senaatsverslag hieromtrent
Senaat, 1982-83, Gedr. St. nr. 246/2, biz. 34 e.v.,
46, 61 e.v. en 130.
(ll) Senaat, 1982-83, Hand., 26 april 1983,
blz. 1777.

of b van artikel 15, § 1.
7. Heeft de minister de door de Senaatscommissie ontworpen regeling verkeerd begrepen of schort er inderdaad
iets aan? Mij lijkt ze in elk geval ook
niet zo coherent te zijn dat elke twijfel
omtrent de ware draagwijdte van de betrokken bepaling hoe dan ook is uitgesloten.

1-----------------------------(12) Ibid., 27 april 1983, biz. 1813 en 1850.
(13)
(14)
(15)
22 en
(16)
2408.
(17)

Ibid., Hand., 28 april 1983, biz. 1849.
Ibid., blz. 1850.
Kamer, 1982-83, Gedr. St. nr. 647/4, biz.
28.
Kamer, 1982-83, Hand., 2 juni 1983, blz.
Ibid., Gedr. St. nr. 64 7/4, biz. 28.
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Ik begrijp niet dat de commissie, met
het voorbeeld van de taalwetgeving
nochtans duidelijk voor ogen, heeft kunnen vasthouden aan de stelling dat een
conflict tussen een wet en een decreet in
elk geval uit een overschrijding van
bevoegdheid ontstaat.
Om het Arbitragehof ook te belasten
met de berechting van de normenconflicten tussen decreten van gelijke aard
heeft de commissie haar inspiratie gezocht in het advies van Prof. Mertens de
Wilmars. Deze wijst, volgens het Senaatsverslag, erop dat zulke decreten,
« hoewel van toepassing op verschillende
gebieden, wegens mogelijke extraterritoriale aanknopingspunten gevolgen kunnen hebben in een gebied waarvoor zij
in beginsel geen bevoegdheid hebben. Zo
is het zgn. septemberdecreet van de
Vlaamse Gemeenschap toepasselijk op
toestanden en personen die niet op het
Vlaamse grondgebied gelokaliseerd zijn.
Hetzelfde geldt voor het taaldecreet van
de Franse ·Gemeenschap ...
Volgens de heer Mertens de Wilmars
kunnen bepaalde aanknopingspunten die
in decreten zijn neergelegd, een van de
bestanddelen zijn van bevoegdheidsoverschrijding. Voor andere aanknopingspunten hoeft dat niet het geval te zijn, want
in beginsel is een wetgever bevoegd om
een regeling te treffen voor toestanden
of personen die buiten zijn natuurlijk
grondgebied gelokaliseerd zijn » (18).
Dit is inderdaad het geval met de taalwetgeving. Deze hanteert twee aanknopingspunten die tot een conflict zonder
bevoegdheidsoverschrijding kunnen leiden : de exploitatiezetel van de werkgever en de tewerkstelling van de werknemer. Maar daardoor ontstaat in deze
zaak - evenals in de zaken die geleid
hebben tot de arresten van 1979 en 1981
- precies een conflict tussen een wet en
een decreet, m.n. artikel 52 van de Taalwet in bestuurszaken en het Taaldecreet
van 19 juli 1973.
Hoe kan men dan beweren dat tussen
een wet en een decreet geen normenconflict kan bestaan ?
De verklaring ligt kennelijk in de opvatting van Prof. Mertens de Wilmars,
dat het arrest van 11 juni 1979 << in werkelijkheid uitspraak doet, niet over een
conflict tussen een wet en een decreet,
maar over een conflict tussen twee regia-

nale normen, in werkelijkheid tussen
twee decreten » (19).
B. Zo ik Prof. Mertens de Wilmars
goed begrijp, noemt hij een wet, die
slechts voor een gedeelte van het grondgebied geldt, een decreet. En zo schijnen
ook de verslaggevers van de Senaatscommissie hem te hebben begrepen,
want zijn noteren dat, volgens de heer
Mertens, « de wet noodzakelijkerwijze
geldt voor het gehele grondgebied >> (20).
Nu dacht ik niet dat het onderscheid
tussen wet en decreet daarin gelegen is.
Volgens de Grondwet is een decreet tach
een norm die uitgaat van een Gemeenschapsraad of van een Gewestraad, terwijl een wet door de Wetgevende Kamers - uiteraard samen met de Koning
- wordt uitgevaardigd (21).
Het is overigens niet waar dat een wet
noodzakelijk voor het gehele grondgebied geldt. De taalwetgeving vormt daarvan precies het bewijs. De regeling van
het gebruik der talen is door artikel
59bis, § 3, van de Grondwet opgedragen
aan de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Hun desbetreffende decreten zijn
dus maar van toepassing in het Nederlandse en het Franse taalgebied en dan
nog met uitzondering van de in § 4, tweede lid, genoemde gemeenten, diensten en
instellingen. Er blijven derhalve nog gebieden over waar aileen de wet het taalgebruik kan regelen. Die wetten gelden
uiteraard voor een beperkt gebied en
niet voor het gehele grondgebied.
Heeft de Senaatscommissie voor de redactie van artikel 15, § 1, haar inspiratie
bij Prof. Mertens de Wilmars gezocht,
dan wil dat nog niet zeggen dat ook in
de tekst van dit artikel de termen « wet ,,
en « decreet » de betekenis hebben die
de heer Mertens eraan geeft, en dat voor
de toepassing van die wetsbepaling de
Taalwet in bestuurszaken geen wet is,
maar een gemeenschapsdecreet. Daartoe
zou men tach maar mogen besluiten indien de wetgever zich uitdrukkelijk en
ondubbelzinnig voor die interpretatie
had uitgesproken. Doch de parlementaire voorbereiding bevat geen enkele duidelijke aanwijzing in die zin.
9. Houdt men zich aan de grondwettelijke betekenis van de gebruikte termen,
dan kan een conflict tussen een wet en
een decreet onmogelijk onder artikel 15,

(19) Ibid., blz. 365.
(20) Ibid., blz. 69.
(18) Senaat, 1981-82, Gedr. St. nr. 246/2, blz. ·
69. Zie het desbetreffende advies van Prof.
(21) Zie inzonderheid de artt. 26, 26bis, 59bis
Mertens de Wilmars : ibid., blz. 365, nr. 6.
en 59ter.
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§ 1, b, vailen, want dit bepaalt uitdrukkelijk dat het over conflicten tussen gemeenschapsdecreten of tussen gewestdecreten gaat.
Nu laat de wetsgeschiedenis van artikel 15 er ook geen twijfel over bestaan
dat het bepaalde onder b door de Senaatscommissie in § 1 van dit artikel is
ingevoegd om het Arbitragehof op te dragen ook uitspraak te doen over normenconflicten - zonder bevoegdheidsoverschrijding.
·
Even duidelijk heeft de wetgever gewild dat zowel de normenconflicten als
de bevoegdheidsconflicten - in de zin
van conflicten waarbij een bevoegdheidsoverschrijding werd begaan - aan het
Arbitragehof moeten worden voorgelegd.
En daarbij heeft hij uitdrukkelijk de conflicten tussen artikel 52 van de Taalwet
en het Taaldecreet genoemd.
Aangezien zulke conflicten niet onder
b kunnen vailen, moeten zij in de opzet
van artikel 15, § 1, noodzakelijk onder a
vallen. En in die bepaling gaat het onbetwistbaar over bevoegdheidsconflicten.
Dat blijkt niet aileen uit haar wordingsgeschiedenis maar evenzeer uit de tekst
zelf. Het gaat immers om vragen omtrent « de schending van de regels die
zijn vastgesteld voor het bepalen van de
onderscheiden bevoegdheid van de Staat,
de Gemeenschappen en de Gewesten ».
De vraag die het Arbitragehof moet beantwoorden is dus wel degelijk of
bevoegdheidsregels werden geschonden;
duidelijker kan tach niet te kennen worden gegeven dat het om een bevoegdheidsconflict gaat.

heeft dat zowel het ene als het andere
aan het Arbitragehof wordt voorgelegd.
Dit vraagstuk heeft inderdaad geen
weerslag op de verplichting om de prejudiciele vraag te stellen, maar wel op de
formulering van de vraag.
Indien het om een toepassing van artikel 15, § 1, b, ging, zou het Hof in zeer
algemene bewoordingen kunnen vragen
welk van beide regelingen in onderhavige zaak client te worden toegepast.
Nu de wetgever heeft beslist dat een
conflict tussen de wet en het decreet
noodzakelijk onder a valt, moet het Hof
zich daarnaar schikken en de prejudiciele vraag formuleren als ware het een
conflict dat onder de omschrijving van
het bepaalde onder a valt, ook als is dit
juridisch niet het geval. Daarom moet de
vraag luiden welke van beide bepalingen
- artikel 52 van de Taalwet of het Taaldecreet - de grondwettelijk vastgestelde
bevoegdheidsregels heeft geschonden.
Is het Arbitragehof van oordeel dat
het werkelijk om een bevoegdheidsgeschil gaat, dan zal het met de aldus geformuleerde vraag niet veel moeite hebben.
Zou het Arbitragehof evenwel, in
tegenstelling tot de wetgever, oordelen
dat het een normenconflict is, dan zal
het ook de consequenties uit die stelling
moeten trekken en de gestelde vraag in
functie daarvan moeten beantwoorden.
Maar hoe dit antwoord ook mage luiden,
artikel 17 van de wet van 28 juni 1983
verplicht het Hof zich naar het arrest
van het Arbitragehof te voegen.
Ik concludeer tot de opschorting van
10. Nu heeft het Hof in de arresten de uitspraak totdat het Arbitragehof over
van 11 juni 1979 en 30 maart 1981 beslist de besproken prejudiciele vraag een bedat het conflict tussen artikel 52 van de slissing zal hebben genomen.
Taalwet en het Taaldecreet geen
bevoegdheidsconflict maar een normenconflict is. En hoezeer die arresten ook
ARREST
bekritiseerd worden, ik blijf nog steeds
(A.R.
nr. 4206)
ervan overtuigd dat die beslissing juist
is. Dat het inderdaad een normenconflict
betreft, heeft de wetgever zelf overigens
HET HOF; - Gelet op het bestrevolmondig beaamd.
den arrest, op 15 april 1983 door het
Het Hof hoeft op zijn rechtspraak dus Arbeidshof te Gent gewezen;
helemaal niet terug te komen. Aileen
moet het de prejudiciele vraag anders
Over het middel, afgeleid uit de scherrformuleren dan in 1979, omdat het daar- ding van de artikelen 1, eerste lid, 2, 3, 4,
bij rekening moet houden met de wette- 10 van het decreet van 19 juli 1973 van
lijke voorschriften van artikel 15, § 1.
de Cultuurraad voor de Nederlandse CulNu zou men nog kunnen opwerpen dat . tuurgemeenschap tot regeling van het
de vraag of het om een bevoegdheidscon- gebruik van de talen voor de sociale beflict dan wel om een normenconflict trekkingen tussen de werkgevers en de
gaat, thans zonder belang is geworden, werknemers, alsmede van de door de
omdat de wetgever tach duidelijk gewild wet en de verordeningen voorgeschreven
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akten en bescheiden van de ondernemingen, 52, § 1, eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoiirdineerde wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, 9, 39, § 1, 70, 71, 79, 82, 87
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en 59bis, § 3, 3",
van de Grondwet,

doordat het arrest vooreerst vaststelt :
dat eiser in zijn brief van 4 november
1980 ermee akkoord ging dat de overeenkomst verbroken was vanaf einde oktober 1980; dat eiser van 18 augustus 1980
tot eind oktober 1980 als handelsvertegenwoordiger in dienst was van verweerster en, zij het niet uitsluitend, in het
Nederlandse taalgebied werd tewerkgesteld; dat, hoewel zowel de maatschappelijke zetel als de exploitatiezetel van verweerster gevestigd is in het Franse
taalgebied en ze geen exploitatiezetel
heeft in het Nederlandse taalgebied, het
Taaldecreet van 19 juli 1973 op de
tewerkstelling van eiser van toepassing
was en dat verweerster voor de akten en
bescheiden, die voorgeschreven zij n de
wetten en reglementen en voor die welke bestemd zijn voor haar personeel, de
taal dient te gebruiken van het gebied
waar haar exploitatiezetel gevestigd is;
het arrest vervolgens eisers vordering tot
betaling van 220.794 frank, dit is 207.750
frank als opzeggingsvergoeding en 13.044
frank als gewaarborgd maandloon voor
oktober 1980, vermeerderd met de intrest
en de kosten van het geding, als ongegrond afwijst, onder meer op de granden : « dat, wanneer, in verband met de
tewerkstelling van (eiser), de Taalwet
aan (verweerster) het gebruik van het
Frans voorschreef en het Taaldecreet
haar het gebruik voorschreef van het Nederlands, ze, in beginsel, wettelijk een
van beide talen mocht gebruiken; dat
(verweerster), volgens de Taalwet een in
het Frans gesteld bediendencontract
mocht opstellen voor de tewerkstelling
van (eiser), met een proefbeding van zes
maanden, en tussen de partijen in beginsel een geldig akkoord tot stand kwam,
wanneer (eiser) dit contract ondertekende op 12 augustus 1980 zonder dat er in
zijnen hoofde enig wilsgebrek aanwezig
was; dat, volgens dezelfde Taalwet, (verweerster) aan die overeenkomst, ook op
30 oktober 1980, nadat (eiser) meer dan
zeven dagen arbeidsongeschikt was wegens ziekte, een einde kon stellen tijdens
de proeftermijn, met een in het Frans
gestelde aangetekende brief; dat, ten
aanzien van het in het Frans gestelde
contract en ten aanzien van de in dezelf-

de taal gestelde aangetekende brief, het
arbeidshof de sanctie van artikel 10 van
het Taaldecreet niet kan uitspreken wanneer een gelijkwaardige (en nog steeds
in werking zijnde) wettelijke bepaling,
de Taalwet, aan (verweerster) het gebruik van het Frans niet alleen toeliet,
maar ook voorschreef; dat de niet-naleving van het Taaldecreet in principe een
misdrijf is (artikel 12), maar er geen misdrijf is wanneer het feit door de wet
voorgeschreven en door de overheid bevolen is (artikel 70 Strafwetboek); dat (eiser) dan ook geen aanspraak kan maken
op een vergoeding wegens contractbreuk;
dat, daar tussen de partijen een geldige
schriftelijke overeenkomst, met geldig
proefbeding, werd afgesloten en de overeenkomst werd beeindigd gedurende de
proeftermijn, (eiser) op geen hager gewaarborgd loon aanspraak kon maken
dan hetgeen hem door (verweerster)
werd uitbetaald overeenkomstig artikel
71 van de Arbeidsovereenkomstenwet »,
terwijl, zoals overigens het arrest vaststelt, zowel voormeld decreet van 19 juli
1973 - dat het gebruik van het Nederlands, op straffe van absolute nietigheid,
voorschrijft - als artikel 52, § 1, eerste
lid, van de op 18 juli 1966 gecoiirdineerde
wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, naar luid waarvan verweerster het Frans diende te gebruiken
voor de akten en bescheiden die bestemd
zijn voor haar personeel, op onderhavige
arbeidsovereenkomst en door verweerster op 30 oktober 1980 opgestelde aangetekende brief tot eenzijdige beeindiging
van deze overeenkomst toepasselijk zijn;
aangezien de grondwetgever in artikel
59bis, § 3, 3", bepaalt dat de regeling van
het gebruik der talen in de Nederlandse
en Franse taalgebieden tot de uitsluitende bevoegdheid van de Cultuurraden,
thans de Gemeenschapsraden, behoren,
waaruit volgt dat voormelde gecoiirdineerde wetten - op het tijdstip van het
opstellen van de arbeidsovereenkomst en
de aangetekende brief - alleen voorlopig van kracht bleven in het Franse taalgebied, in afwachting van een decreet
van de Raad van de Franse Gemeenschap, deze voorlopige wettelijke regeling, in het kader van het hierboven
weergegeven conflict, moet wijken voor
de toepassing van de bepalingen van het
decreet van 19 juli 1973; de bedoelde arbeidsovereenkomst en
aangetekende
brief, die in het Frans werden opgesteld,
derhalve overeenkomstig artikel 10, eerste lid, van het decreet van 19 juli 1973,
absoluut nietig zijn « ex tunc " en geacht
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moeten worden niet te hebben bestaan,
waaruit volgt dat de partijen waren verbonden door een voor onbepaalde duur
gesloten arbeidsovereenkomst die eiser
het recht verleende, overeenkomstig de
artikelen 37, 39 en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet, op de inachtneming
van een opzeggingstermijn of, bij gebreke hiervan, op een opzeggingsvergoeding, en, overeenkomstig artikel 70 van
dezelde wet, op een gewaarborgd maandloon; het arrest bijgevolg niet wettig op ·
de hiervoren weergegeven gronden eisers vordering ongegrond kan verklaren :

welke dit decreet van toepassing is
op de werkgevers die geen exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben, doch er personeel
tewerkstellen, en anderzijds de bepaling van artikel 52, § 1, van de
wetten op het gebruik van de talen
in bestuurzaken, gecoordineerd op
18 juli 1966, volgens welke de private nijverheids-, handels- en financiebedrijven de taal van het gebied
waar hun exploitatiezetel gevestigd
is, gebruiken voor de akten en bescheiden die voorgeschreven zijn bij
Overwegende dat het arbeidshof de wetten en reglementen en voor
eerst vaststelt : dat eiser van 18 au- die welke bestemd zijn voor hun
gustus 1980 tot einde oktober 1980 personeel;
als handelsvertegenwoordiger in
Overwegende dat zulk een conflict
dienst was van verweerster, wier exploitatiezetel in het Franse taalge- krachtens artikel 107ter van de
bied was gevestigd, en dat hij, zij Grondwet wordt geregeld door het
het niet uitsluitend, in het Neder- Arbitragehof;
landse taalgebied was tewerkgeDat, krachtens artikel 15, § 1, a,
steld; dat het Taaldecreet van 19 juli
van
de wet van 28 jllni 1983 houden1973 op de tewerkstelling van eiser
van toepassing was, maar dat ver- de de inrichting, de bevoegdheid en
weerster, krachtens artikel 52 van de werking van het Arbitragehof,
de wetten op het gebruik van de ta- een conflict tussen een wet en een
len in bestuurszaken, de taal diende decreet een schending inhoudt van
te gebruiken van het gebied waar de regels die door of krachtens de
haar exploitatiezetel gevestigd was; Grondwet zijn vastgesteld voor het
bepalen van de onderscheiden
« dat, ten aanzien van de tewerkstelbevoegdheid
van de Staat, de Geling van (eiser), twee gelijkwaardige
normen aan (verweerster) het ge- meenschappen en de Gewesten;
bruik van een verschillende taal
Overwegende dat het middel de
voorschreven >>; dat het arbeidshof ten deze aan het conflict gegeven
vervolgens oordeelt: « dat, wanneer, 1 oplossing aanvecht op grond dat, nu
in verband met de tewerkstelling krachtens artikel 59bis, § 3, 3°, van
van (eiser), de Taalwet aan (ver- de Grondwet de regeling van het geweerster) het gebruik van het Frans bruik der talen in de Nederlandse
voorschreef en het Taaldecreet haar en Franse taalgebieden tot de uithet gebruik voorschreef van het Ne- sluitende bevoegdheid van de Culderlands, zij, in beginsel, wettelijk tuurraden
thans de Gemeeneen van beide talen mocht gebrui- schapsraden - behoort, de gecoordiken »; dat het ten slotte beslist dat neerde wetten aileen voorlopig van
de tussen partijen gesloten arbeids- kracht bleven in het Franse taalgeovereenkomst en de aangetekende bied en om die reden moeten wijken
brief waarbij verweerster een einde voor de bepalingen van het Taaldeaan die overeenkomst maakt, wettig creet van 19 juli 1973;
in het Frans waren gesteld;
Dat de voorziening derhalve de
Overwegende dat het arrest zo- vraag doet rijzen of het Taaldecreet
doende uitspraak doet over een con- dan wei de Taalwet ten deze de reflict tussen enerzijds de bepaling gels schendt die door artikel 59bis,
van het decreet van de Cultuurraad §§ 3, 3°, en 4, tweede lid, van de
voor de Nederlandse Cultuurge- Grondwet zijn vastgesteld voor het
meenschap van 19 juli 1973, luidens bepalen van de onderscheiden
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bevoegdheid van de Staat en de Ge- Nr. 524
meenschappen;
Dat, ingevolge artikel 15 van de
2" KA~IER - 15 mei 1984
wet van 28 juni 1983, het Arbitragehof, bij wijze van prejudiciele beslissing, over die vraag uitspraak moet
doen en dat het Hof ertoe gehouden DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGE:IIEXE
WET INZAKE DOUANE EN ACCIJNZE:\' is de prejudiciele vraag aan het ArART. 257, § 1 EN § 3 - NIET-AANZUIVERI:\'G OF
bitragehof te stellen;
WEDEROVERLEGGING VAN DOORVOERDOCUMENTEN - STRAFBAARHEID LIJKE STRAFBEPALJNGEN.

TOEPASSE-

Niet wettelijk verantwoord is het arrest

Om die redenen, schort de uitdat, na te hebben vastgesteld dat de
douanedocumenten niet overeenkomspraak op totdat het Arbitragehof
stig het voorschrift van artikel 257, § 1,
een prejudicH~le beslissing zal hebvan de algemene wet inzake douane
ben genomen over de volgende
en
accijnzen werden aangezuiverd of
vraag : Worden de regels die door
wederovergelegd, beslist dat de beartikel 59bis, §§ 3, 3°, en 4, tweede
klaagden - titularissen dezer doculid, van de Grondwet zijn vastgementen - zich niet aan overtreding
steld voor het bepalen van de ondervan evenvermelde bepaling schuldig
scheiden bevoegdheid van de Staat
hebben gemaakt, en die beslissing Jaat
steunen op de enkele vaststelling dat
en de Gemeenschappen, geschonden
derden aan de goederen, vermeld in de
door: 1o het decreet van de Cultuurdouanedocumenten, een andere beraad voor de Nederlandse Cultuurstemming hebben gegeven dan daarin
gemeenschap van 19 juli 1973 tot reuitdrukkelijk is vermeld en dat het begeling van het gebruik van de talen
wifs niet is geleverd dat de beklaagden
voor de sociale betrekkingen tussen
aan dat misdrijf hebben deelgenomen
de werkgevers en de werknemers,
{1). (Algemene wet inzake douane en
alsmede van de door de wet en de
accijnzen, art. 217, § 3.)
verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, in zoverre dit bepaalt dat (MINISTER VAN FINANCIEN - DOUANE EN AChet van toepassing is op de natuurCJJNZEN T. MEYFROID D. E.A.)
lijke personen en rechtspersonen
die geen exploitatiezetel in het NeARREST
derlandse taalgebied hebben, doch
(A.R. nr. 8194)
personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen; 2° artikel 52 van
de wetten betreffende het gebruik . HET HOF; - Gelet op het bestrevan de talen in bestuurszaken, ge- den arrest, op 26 mei 1983 door het
coordineerd op 18 juli 1966, in zover- Hof van Beroep te Antwerpen gewere dit artikel toepasselijk is op de zen;
private nijverheids-, handels- en financiebedrijven, waarvan de exploiOver het tweede middel, afgeleid uit
.de schending van artikel 7, § 1, van de
tatiezetel in het Franse taalgebied is wet van 30 juni 1951, gewijzigd bij artigevestigd, ten aanzien van hun per- kel 18 van de wet van 16 februari 1970,
soneelsleden die in het Nederlandse l----------------taalgebied tewerkgesteld zijn; houdt
(1) De bepaling van art. 257 van de algemede beslissing over de kosten aan.
ne wet inzake douane en accijnzen is afkoms'tig van art. 7 van de wet van 30 juni 1951, ge-

14 mei 1984 - 3" kamer - Voorzitter: wijzigd bij art. 18 van de wet van 16 februari
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Ver- 1970. Betreffende de strekking van dat artislaggever : de h. Rauws - Gelijkluiden- .kel 7, zie: Memorie van toelichting bij het
de conclusie van de h. Lenaerts, advo- wetsonwerp inzake douane en accijnzen, van
caat-generaal - Advocaten: mrs. Butzler 16 november 1950, Pari. St. Kamer der Volksvertegenwoordigers, nr 10, 1950-1951, (5).
en M. Mersch, Luik.

-

1194 -

thans opgenomen in de algemene wet inzake douane en accijnzen onder artikel 257,
doordat het arrest alleszins voormelde
wetsbepaling schendt, door enerzijds
vast te stellen dat de beklaagden zich
wei degelijk bevinden in omstandigheden omschreven door artikel 7, § 1, van
de wet van 30 juni 1951, doch dat zij
moeten worden vrijgesproken van die telastlegging, omdat het onderzoek noch
de bevindingen van eiser het bewijs hebben opgeleverd dat de doorvoergoederen
in Belgie werden verbruikt of dat de beklaagden aan de sluikinvoer of aan de
smokkel hebben deelgenomen,
terwijl het arrest voordien reeds heeft
vastgesteld dat de goederen een ongeoorloofde bestemming hebben gekregen buiten het Belgisch grondgebied; evenwel
door deze omstandigheid er lastens de
beklaagde moet worden vastgesteld dat
de kwestieuze T1-documenten niet werden gezuiverd; het arrest oordeelt dat de
in artikel 7 van de wet van 30 juni 1951
voorziene sanctie niet mag worden weerhouden ten laste van de beklaagden omdat niet bewezen is dat deze hebben
deelgenomen aan een sluikinvoer of aan
een smokkel; er evenwel slechts zou
moeten worden bewezen dat zij hebben
deelgenomen aan een sluikinvoer op
voorwaarde dat zij hiervoor zouden worden vervolg; zij evenwel slechts worden
vervolgd wegens overtreding van artikel 7, § 1, van de wet van 30 juni 1951
die de sanctionering van de niet-aanzui:
vering voorziet; het arrest zich ten onrechte heeft Iaten leiden door de memorie van toelichting « waarbij artikel 7, § 1,
van de wet van 30 juni 1951 niet toepasselijk wordt verklaard, zo blijkt dat de
niet-werderoverlegging, de niet-aanzuivering of overlegging zonder afschrijving
van de beoogde douanedocumenten te
wijten is aan het feit dat de goederen
aan het toegewezen regime werden onttrokken om zonder voorafgaande regelmatige aangifte tot het binnenlands verbruik te worden geleverd of een andere .
?ngeoorloogde bestemming te verkrijgen;
m dat geval worden de bij sluikinvoer
toepasselijke straffen opgelopen; zulks
blijkt uit § 3 van het artikel 7 van de wet
van 30 juni 1951 »; het arrest evenwel
zelf stelt dat het niet bewezen is dat er
door de beklaagde is deelgenomen aan
een sluikinvoer, waarmee meteen het
bezwaar tegenover de toepassing van artikel 7, § 1, van de wet van 30 juni 1951,
zoals ge'interpreteerd door de memorie
van toelichting, vervalt; ten andere, deze ·

memorie van toelichting door het arrest
alleszins verkeerdelijk wordt ge'interpreteerd, als zou de toepassing van artikel 7
v~n de wet van 30 juni 1951 uitgesloten
ZIJn ten overstaan van degene die de
T1-documenten heeft uitgereikt, als ener~ijds de niet-aanzuivering te zijnen laste
IS vastgesteld, doch anderzijds eveneens
i~. vastgesteld dat de goederen voorwerp
ZIJn geweest van een onregelmatige bestemming; van zodra de niet-aanzuivering is vastgeteld, alleszins de titularis
van het uitgereikte T1-document aansprakelijk blijft en de sancties verbeurt
bepaald bij artikel 7 van de wet va~
30 juni 1951; de interpretatie van de memorie van toelichting nochtans slechts
erin kan bestaan dat, wanneer de nietaanzuivering van het document het gevolg is van een aan de goederen ongeo?rloofde gegeven bestemming, de titulans van het document, die op grond van
artikel 7, § 1, van de wet van 30 juni
1951 kan worden aangesproken, op basis
van dit arti~el niet zal worden vervolgd,
doch op basis van artikel 7, § 3, van die
wet zal worden vervolgd wegens sluikinV?.er; dit uiteraard slechts het geval kan
ZIJn wanneer bewezen is dat hij aan de
sluikinvoer heeft deelgenomen of zelfs
heeft uitgevoerd; dit evenwel niet betekent dat in aile gevallen de titularis van
de niet aangezuiverde documenten ontsnapt aan de toepassing van artikel 7,
§ 1, van de wet van 30 juni 1951 van het
ogenblik dat er is vastgesteld dat de goederen een ongeoorloofde bestemming
hebben gekregen; de bewering van het
arrest dat op deze goederen in Belgie
geen invoerrechten verschuldigd zijn, ter
zake niet dienend is; het arrest derhalve
de vrijspraak heeft uitgesproken met
schending van artikel 7 van de wet van
30 juni 1951 :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het
middel allesbehalve duidelijk is; het
bij de aandachtige lezing ervan heel
moeilijk is te weten wat precies aan
het arrest wordt verweten;
Overwegende dat het middel duidelijk te kennen geeft dat de omstandigheid dat aan de doorvoergoederen, vermeld in de Tl-documenten, een ongeoorloofde testemming
werd gegeven zonder dat het bewezen is dat de verweerders daaraan
hebben deelgenomen, niet wegneemt dat de verweerders zich
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schuldig hebben gemaakt aan overOverwegende dat het arrest de
treding van artikel 257, § 1, van de verweerders vrijspreekt op grond:
algemene wet inzake douane en ac- « da~ de doorvoergoederen, omschrecijnzen;
ven m de telastleggingen, buiten het
Rijk, namelijk in de Bondsrepubliek
Dat het middel mitsdien niet ont- Duitsland, Italie en Spanje, in het
vankelijk is;
kader van een groots opgezette
smokkelzaak op de markt zijn gekomen
en dat het uitgebreid onderOver het middel :
zoek heeft geleid tot vervolgingen in
Overwegende dat de eerste vier de Bondsrepubliek van Duitse en
verweerders worden vervolgd ter za- Zwitserse onderdanen; ... dat de boeke van, met overtreding van artikel te, bepaald bij artikel 257, § 1, van
257, § 1, van de algemene wet inza- de algemene wet inzake douane en
ke douane en accijnzen, als daders accijnzen, niet toepasselijk is, zo
of medeplichtigen, zich schuldig te blijkt dat de niet-wederoverlegging,
hebben gemaakt aan de niet-aanzui- de niet-aanzuivering of overlegging
vering of de niet-wederoverlegging zonder afschrijving van de douanebinnen de gestelde termijn, of aan documenten te wijten is aan het feit
de wederoverlegging zonder de ver- dat de goederen aan het toegewezen
eiste afschrijving van vijf documen- regime werden onttrokken om, zonten << aangiften tot verzending T1 » der voorafgaande regelmatige aanwaarvan de aanzuivering en de we- gifte, tot het binnenlands verbruik
deroverlegging op het kantoor van te worden geleverd of een andere
uitreiking, Antwerpen-1, voorge- ongeoorloofde bestemming te verschreven was; dat eveneens werden krij'gen; dat in dit geval, zoals blijkt
gedagvaard : de vijfde verweerder, uit artikel 257, § 3, de bij sluikinvoer
als burgerrechtelijk aansprakelijk toepasselijke straffen worden opgevoor de betaling van de rechten, die lopen, namelijk de straffen bepaald
de eerste verweerder, haar aange- bij de artikelen 220-225 van die wet;
steld, wegens dit misdrijf verschul- ... dat het bewijs niet is geleverd dat
digd is, en de zesde en de zevende de doorvoergoederen in Belgie werverweerder, als solidaire borgen;
den verbruikt of dat de beklaagde
Overwegende dat het arrest vast- aan de sluikinvoer of aan de smokstelt : dat de · eerste verweerder kel hebben deelgenomen; dat de
Meyfroid, in opdracht van de vijfde goederen niet op de binnenlandse
verweerder, de naamloze vennoot- markt terecht zijn gekomen, zonder
schap Zuid-Natie, bij de administra- erop in Belgie geen invoerrechten
tie van douane en accijnzen te Ant- verschuldigd zijn »; dat, nu de overwerpen is opgetreden als declarant treding of d~ onregelmatigheid bij
van de doorvoergoederen; dat die het communautair douanevervoer in
goederen, die volgens de documen- een andere Lid-Staat dan Belgie is
ten T1 op het douanekantoor van begaan, de actie tot invordering van
bestemming van Weil-Otterbach in de eventueel opeisbare rechten en
de Bondsrepubliek Duitsland moes- andere heffingen - onverminderd
ten worden aangeboden, aldaar eventuele strafvervolging - krachnooit werden aangebracht; dat vier tens artikel 36 van de voormelde
documenten niet werden gezuiverd E.E.G.-verordening, aileen door deze
en de zuivering van het vijfde docu- Lid-Staat kan worden ingesteld; dat
ment werd vervalst; dat << aan de << aldus voor zover ter zake rechten
Belgische grens geen kennisgeving werden ontdoken, deze alleszins niet
van doorgang van die goederen in het Rijk kunnen gevorderd worwerd gegeven, zoals voorzien door den lastens de beklaagden en de
de artikelen 22 en 26, lid twee, van overige gedaagden »;
de vordering E.E.G. nr. 222/77 van
Overwegende dat artikel 257, § 1,
13 december 1976 »;
van de algemene wet inzake douane
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1196 en dat het bewijs niet is geleverd
dat de beklaagden aan dit misdrijf,
dat buiten het Rijk is gepleegd, hebben deelgenomen;
Overwegende dat de appelrechters, nu zij niet constateren dat de
beklaagden door de handelingen
van de derden het slachtoffer werden van een onoverkomelijke dwaling of dat die feiten een geval van
overmacht opleveren die hun schuld
uitsluiten, de beslissing niet naar
recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;

en accijnzen straf stelt op de louter
materiele overtreding van die bepaling;
Dat de titularis of de cessionaris
van de in § 1 vermelde douanedocumenten, die de voorgeschreven aanzuivering of wederoverlegging zonder de vereiste afschrijving of gelijkwaardige aantekening ten kantore van uitreiking niet binnen de
gestelde termijn heeft verricht, de
in die paragraaf bepaalde straffen
oploopt tenzij zij zich op een rechtvaardigingsgrond, zoals overmacht
of onoverwinnelijke dwaling, kan
beroepen;
Overwegende dat naar luid van
artikel 257, § 3, van de algemene
wet « wie zonder voorafgaande toelating van de administratie der douane en accijnzen, aan de goederen
vermeld in de douanedocumenten
waarvan sprake in § 1, een andere
bestemming geeft dan daarin uitdrukkelijk is aangeduid, de straffen
verbeurt, bepaald, volgens het geval,
bij artikel 157, bij de artikelen 220
tot 225, 227 en 277 of bij artikel
231 »;
Dat de bepaling van artikel 257,
§ 3, niet beduidt dat de titularis en
in voorkomend geval de cessionaris
van de douanedocumenten de straffen opgelegd bij § 1 van dit artikel
niet oplopen, indien de erin vermelde goederen een andere bestemming
hebben gekregen dan daarin is aangeduid en het bewij s niet is geleverd dat voornoemden zich aan de
in die § 3 bedoelde misdrijven hebben schuldig gemaakt;
Overwegende dat de appelrechters, na te hebben gereleveerd dat
de douanedocumenten niet overeenkomstig het voorschrift van artikel
257, § 1, werden gezuiverd of weder
overgelegd, de beslissing dat de beklaagden zich aan de overtreding
van de evenvermelde bepaling niet
schuldig hebben gemaakt, laten
steunen op de enkele vaststelling
dat derden aan de goederen, vermeld in de douanedocumenten, een
andere bestemming hebben gegeven
dan daarin uitdrukkelijk is vermeld

Om die redenen, zonder dat er reden is om het eerste en het derde
middel te onderzoeken, vernietigt
het bestreden arrest; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kimt van het vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
15 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Claeys
Bouuaert.

Nr. 525
2'

KAMER -

15 mei 1984

1° GENEESKUNDE -

UITOEFENING VAN
DE GENEESKUNST - TANDHEELKUNDE
NEMEN VAN EEN MONDAFDRUK.

2° GENEESKUNDE -

UITOEFENING VAN
DE GENEESKUNST - ONWETTIGE UITOEFE·
NING VAN DE TANDHEELKUNDE - GEWOON·
TEMISDRIJF.

3° MISDRIJF

GEWOONTEMISDRIJF ONWETTIGE UITOEFENING VAN DE TAND·
HEELKUNDE.
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4° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG

- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDER!NG - NIET BEPERKTE VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE - AMBTSHALVE UITGESPROKEN VERNIETIGING VAN- DE EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING - GEVOLG VOOR DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.

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 1, 3, 38, § 1, 1", 51, 52 van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst, de
uitoefening van de daaraan verbonden
beroepen en de geneeskundige commissies, en 4 van het koninklijk besluit van
1 juni 1934;

1o Ingevolge art. 3, tweede lid, Geneeskundewet, juncto artt. 3 en 4 van het
K.B. van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde, maakt het nemen van een
Overwegende dat het arrest eiser
mondafdruk met het oog op het vervaardigen van het kundstgebit dee] uit veroordeelt tot een geldboete van
van de uitoefening van de tandheel- 500 frank ter zake van I. onwettige
kunde.
uitoefening van de tandheelkunde

en II. zonder daartoe bevoegd te

2° en 3° Niet wettelijk verantwoord is het zijn, mondafdrukken te hebben ge-

arrest dat, met toepassing van de
artt. 3, tweede lid, 38, § 1, 1°, en 52 van
de Geneeskundewet en 3 en 4 van het
K.B. van 1 juni 1934, de beklaagde veroordeelt ter zake van : 1 o onwettige
uitoefening van de tandheelkunde en
2o het nemen van mondafdrukken, als
onbevoegde, met het oog op de vervaardiging en het plaatsen van een
kunstgebit, zonder vast te stellen dat
hij de bedoelde bewerkingen of handelingen gewoonlijk verrichtte.

4o Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt
vernietiging mede van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg
is van de eerste beslissing, ook al is
die vernietiging ambtshalve uitgesproken (1).

(GREUNLINX T. VERENIGING DER MOND- EN
TANDARTSEN VAN BELGIE)
ARREST
(A.R. nr. 8479)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1983 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

----------------1
(1) Cass., 5 sept. en 21
(A.C., 1979-80, nr. 3 en nr. 193.)

nov.

1979

nomen met het oog op de vervaardiging van een kunstgebit en het
plaatsen daarvan;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 3, tweede lid, van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, als onwettige uitoefening van de tandheelkunde wordt
beschouwd het gewoonlijk verrichten door een persoon, die het geheel
van de voorwaarden gesteld bij lid 1
van dit artikel niet vervult, van alle
bewerkingen of handelingen, uitgevoerd in de mond der paW~nten, die
het behoud, de genezing, het herstellen of vervangen van het gebit,
daarin begrepen het weefsel van de
tandkas, op het oog hebben, meer
bepaald die welke behoren tot de
operatieve tandheelkunde, de orthodontie en de mond- en tandprothese;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 3 van het koninklijk besluit
van 1 juni 1934, behoren tot de tandheelkunde alle bloedige of onbloedige behandelingen, alsmede de zelfs
bijkomende bewerkingen uitgevoerd
in de mond der paW~nten en die ten
doel hebben de kauworganen te beschutten, te genezen, recht te zetten
of te vervangen; dat artikel 4 van dit
besluit bepaalt dat het nemen van
een mondafdruk met het oog op de
vervaardiging van een kunstgebit en
het plaatsen daarvan verboden zijn
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aan wie daartoe niet wettelijk bevoegd is;
Overwegende dat uit de samenlezing van de artikelen 3, tweede lid,
van het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 en 3 en 4 van het
koninklijk besluit van 1 juni 1934
volgt dat het nemen van een mondafdruk met het oog op het vervaardigen van een kunstgebit behoort
tot de uitoefening van de tandheelkunde;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 38, § 1, 1°, van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967,
strafbaar is het gewoonlijk stellen
van een handeling of handelingen
die behoren tot de geneeskunde,
waarin begrepen is de tandheelkunde, zonder het vereiste diploma of
zonder er wettelijk van vrijgesteld
te zijn;
Overwegende dat het arrest, dat,
met toepassing van artikel 38, § 1,
1°, van het koninklijk besluit van 10
november 1967, eiser veroordeelt
wegens hager vermelde overtredinr,en, zonder vast te stellen dat hij
gewoonlijk bedoelde bewerkingen of
handelingen heeft verricht, zijn benlissing niet wettelijk verantwoordt;

helft van de kosten; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwij st de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
15 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal.

Nr. 526
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16 mei 1984

1° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 12 - OPRIJDEN
VAN DE VOORRANGSWEG DOOR EEN VOORRANGSSCHULDIGE BESTUURDER - VEREISTEN.

2° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 12.3.1 - VOORRANG- OMVANG.

1o Een bestuurder mag een voorrangsweg slechts oprijden in zoverre zulks
II. In zoverre de voorziening genoodzakelijk is om zich van de aanwericht is tegen de beslissing op de cizigheid van ander verkeer op die weg
te vergewissen en met zodanige voorvielrechtelijke vordering van verzichtigheid dat hij dat kan doen zonweerster tegen eiser
der gevaar voor ongevallen, gelet op
Overwegende dat de vernietiging
het te verwachten rijgedrag van een
van de beslissing op de tegen eiser
eventuele voorranghebbende bestuuringestelde strafvordering de vernieder (1).

tiging meebrengt van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering van
De voorrang van de bestuurder die op
verweerster tegen eiser, die zich re- 2o de
voorrangsweg rijdt, geldt over heel
gelmatig tegen die beslissing heeft
de breedte van die weg en hangt niet
voorzien, ook al wordt de vernietiaf van zijn rijgedrag; die bestuurder
ging van de beslissing op de strafmag echter de voorrangsschuldige bestuurder in zijn redelijke verwachvordering ambtshalve uitgesproken;
tingen niet bedriegen en evenmin oorzaak zijn van een onoverkomelijke
dwaling (2).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerster in de

(1) Cass., 9 maart 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 378).

A.R.

nr.

265b

(2) Cass., 27 april 1982,
(A.C., 1981-82, nr. 449).

A.R.

nr.

7238

1199 (SCHOONBROODT T. WIDY)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3519)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 januari 1984 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. In zoverre de voorziening is gericht tegen de vrijspraak op de tegen de verweerder Joseph Widy, beklaagde, ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiser, beklaagde
en burgerlijke partij die niet in kosten van die rechtsvordering is veroordeeld, geen hoedanigheid heeft
om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening is gericht tegen de veroordeling op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiE~le
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

rechtsvervolging te hebben ontslagen, de
door eiser tegen verweerder ingestelde
burgerlijke rechtsvordering afwijst en,
anderzijds, na eiser op de strafvordering
te hebben veroordeeld, hem veroordeelt
om aan verweerder het gehele door hem
gevorderde bedrag verhoogd met de interesten en de kosten te betalen, en, bovendien, om eiser te verwijzen in bepaalde kosten van hoger beroep, beslist dat
eiser die de hem verweten overtredingen
heeft begaan, volledig aansprakelijk is
voor het ongeval terwijl « de vrijspraak
van de beklaagde Widy (verweerder)
moet worden gehandhaafd >> op grond,
enerzijds, dat, gelet op de voorgaande
feitelijke vaststellingen en « in zoverre
het niet kan worden bewezen dat Widy
(verweerder) aan het rijden was op het
ogenblik dat Schoonbroodt (eiser) kwam
opdagen, het enkele feit dat Widy zich
op de hoofdweg heeft begeven, niet in
een oorzakelijk verband kan staan met
het ongeval >> en, anderzijds, dat « het
ongeval is veroorzaakt door het foutieve
rijgedrag van Schoonbroodt die kennelijk te vlug reed, het rijgedrag van de andere weggebruiker onjuist heeft beoordeeld en op een rijbaan van 7 meter
breed, ondanks de nadering van de tegenligger, gemakkelijk rechtdoor had
kunnen blijven rijden, nu Widy (verweerder), zelfs als hij zich op de voorrangsweg bevond, geen echte hindernis kon
vormen voor de bestuurder Schoonbroodt (eiser) >> en « laatstgenoemde in
plaats daarvan een verkeerd en ondoeltreffend uitwijkmaneuver heeft uitgevoerd waarbij hij het voertuig Widy (verweerder) op de zijweg aanreed >>,

III. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissingen op de
door en tegen eiser ingestelde burterwijl, eerste onderdeel, enerzijds, de
gerlijke rechtsvorderingen :
voorrang bedoeld in artikel 12.3.1, tweede lid, a, van het koninklijk besluit van
Over het eerste middel, afgeleid uit de 1 december 1975 geldt over de gehele

schending van de artikelen 12.3.1, tweede
lid, a, van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis in feite
heeft vastgesteld dat uit de gegevens van
het dossier blijkt dat eiser met een hoge
snelheid op een 7 meter brede voorrangsweg reed, terwijl verweerder vanuit
een zijweg de hoofdweg opreed op het
ogenblik dat het voertuig van eiser
kwam opdagen; dat het vervolgens, om
de met bevestiging van het beroepen
vonnis gewezen burgerlijk beschikkingen te verantwoorden, luidens welke het
vonnis, enerzijds, na verweerder van

breedte van de rijbaan waarop de voorranghebbende bestuurder rijdt, ongeacht
diens rijgedrag, zodat de voorrangsschuldige bestuurder slechts van overtreding
van die bepaling kan worden vrijgesproken wanneer wordt vastgesteld dat hij
ingevolge het rijgedrag van de voorrangsgerechtigde bestuurder in zijn redelijke verwachtingen, wat het gevaar voor
een ongeval betreft, is bedrogen, en, anderzijds, de enkele omstandigheid dat de
.voorrangsschuldige bestuurder die zich
tot op de hoofdweg waagt, niet aan het
rijden is op het ogenblik dat de voor,rangsgerechtigde bestuurder komt opdagen, evenmin een overtreding van artikel
12.3.1, tweede lid, a, te zijnen aanzien
.uitsluit wanneer niet tevens wordt vast-
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gesteld dat de voorrangsschuldige be- is voor het ongeval, niet voldoende naar
stuurder zich enkel wegens de plaatsge- recht verantwoorden; de· omstandigheid
steldheid op de hoofdweg heeft begeven immers dat eiser verschillende fouten in
om zich van de aanwezigheid van een oorzakelijk verband met het ongeval
bestuurder op die weg te kunnen verge- heeft begaan noch ·elk oorzakelijk verwissen, en de weg enkel is opgereden, in b and tussen de aan verweerder verweten
zoverre zulks werkelijk noodzakelijk was fout en het ongeval noch diens aanspraen met de nodige voorzichtigheid gebeur- kelijkheid uitsluit en evenmin de beslisde, zodat geen gevaar voor ongevallen sing verantwoordt dat eiser volledig aankon ontstaan, rekening houdende met sprakelijk is voor het ongeval, nu het
het te verwachten rijgedrag van een bestreden vonnis niet tevens heeft vasteventuele voorranghebbende bestuurder; gesteld dat de schade, zoals ze zich heeft
het bestreden vonnis waarbij wordt vast- voorgedaan, ook zou ontstaan zijn zongesteld dat het uit een zijweg met ver- der voornoemde, door eiser aan verweerkeersbord B5 komende voertuig van ver- der verweten fout; het bestreden vonnis
weerder zich tot op de door eiser ge- derhalve de artikelen 1382 en 1383 van
volgde hoofdweg heeft begeven, derhalve het Burgerlijk Wetboek schendt:
de tot staving van de bekritiseerde burgerlijke beschikkingen gewezen beslisWat de twee onderdelen samen
sing waarbij verweerder van elke over- betreft:
treding van artikel 12.3.1, tweede lid, a,
Overwegende dat het vonnis vastwordt vrijgesproken, niet naar recht verantwoordt door de enkele consideransen stelt dat verweerder, op het ogendat hij niet aan het rijden was op het blik van de aanrijding, met zijn
ogenblik dat het voertuig van eiser over voertuig tot op de voorrangsweg was
de hoofdweg kwam aangereden of dat gereden, zonder echter te vermelden
verweerder door zich op die weg te wadat verweerder die weg slechts was
gen geen « echte » hindernis had kunnen
opleveren voor eiser die te vlug reed op opgereden, in zoverre zulks noodzaeen rijbaan van 7 meter breed waarop kelijk was om zich van de aanwezighij rechtdoor had kunnen blijven rijden heid van een bestuurder op de weg
(schending van het in het middel vermel- te vergewissen en zulks met de node artikel 12.3.1, tweede lid, a, van het dige voorzichtigheid gebeurde zonkoninklijk besluit van 1 december 1975 der gevaar voor ongevallen, gelet op
en van de artikelen 1382 en 1383 van het het te verwachten rijgedrag van een
Burgerlijk Wetboek);
eventuele voorranghebbende be-

tweede onderdeel, de vaststellingen
dat het niet is bewezen dat verweerder
die zich op de hoofdweg had begeven,
aan het rijden was op het ogenblik dat
eiser kwam opdagen of dat het voertuig
van de voorrangschuldige verweerder
door de 7 meter brede hoofdweg op te
rijden, geen « echte » hindernis kon opleveren voor eiser, die te vlug reed, het rijgedrag van verweerder niet juist heeft
beoordeeld of hem had kunnen ontwijken door rechtdoor te blijven rijden in
plaats van een verkeerd en ondoeltreffend maneuver uit te voeren waarbij hij
(door naar rechts af te zwenken) het
voertuig van verweerder aanreed op de
zijweg, geen voldoende wettelijke grandslag geven aan de beslissing waarbij elk
oorzakelijk verband tussen de door eiser
aan verweerder verweten fout, namelijk
het feit dat hij met overtreding van artikel 12.3.1, tweede lid, a, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 de
hoofdweg is opgereden, en het ongeval
werd afgewezen, en bijgevolg ook de beslissing dat eiser volledig aansprakelijk

stuurder;
Overwegende dat de voorrang van
de bestuurder op de voorrangsweg
geldt over de gehele breedte van die
weg en niets te maken heeft met
diens rijgedrag; dat de rechter
de voorrangsschuldige bestuurder
slechts van overtreding kan vrijspreken wanneer hij vaststelt dat de
voorrangsschuldige bestuurder door
het rijgedrag van de voorrangsgerechtigde bestuurder in zijn redelijke verwachtingen is bedrogen en
dat laatstgenoemde dus voor de andere bestuurder de oorzaak is geweest van een niet te vermijden
dwaling;
Overwegende dat het vonnis de
beslissing waarbij eiser voor het ongeval volledig aansprakelijk wordt
verklaard, niet naar recht verantwoordt door de enkele vermelding
dat het niet bewezen is dat het voer-

-
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tuig van verweerder aan het rijden
LID 1 EN 2 - HOF VAN BEROEP - VOORZITTER - VRAAG GESTELD AAN DE ADVOCAAT
was en dat bedoeld voertuig geen
VAN DE BEKLAAGDE - GEEN MENINGSUIernstige hindernis kon opleveren
TING OVER DE SCHULD VAN DE BEKLAAGDE.
voor eiser die te vlug reed op een
zeven meter brede rijbaan waar hij
van het recht van een berechtdoor had kunnen blijven rijden Schending
klaagde op een eerlijke behandeling
in plaats van een verkeerd en onvan zijn zaak door een onafhankelijke
doeltreffend uitwijkmaneuver uit te
en onpartijdige rechterlijke instantie
voeren;
en evenmin van zijn recht voor onschuldig te worden gehouden, kan niet
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede middel dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de
door verweerder tegen eiser en door
eiser tegen verweerder ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen, behalve in zoverre het beslist dat eiser
een fout heeft begaan waardoor hij
aansprakelijk is geworden en het
bedrag van de door verweerder geleden schade vaststelt; 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 een derde van de
kosten en verweerder in de overige
twee derde; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdende
in hager beroep.
16 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Dassesse en
VanRyn.

Nr. 527
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RECHTEN VAN DE MENS- EUROPEES
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6,

worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de voorzitter van de correctionele kamer van het hoi van beroep aan de advocaat van de beklaagde heeft gevraagd of hij de stelling
van zijn client verdedigde (1).
(GRISEZ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3597)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 februari 1984 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikelen 6.1 en 6.2. van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden,
doordat eiser bij het arrest is veroordeeld wegens valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en laster tot zes
maand gevangenisstraf met uitstel van
vijf jaar en tot 400 frank geldboete en tevens voor een termijn van vijf jaar vervallen is verklaard van de in artikel 31
van het Strafwetboek opgesomde rechten,
terwijl de zaak ter zitting niet is behandeld met alle vereiste waarborgen
van onpartijdigheid; de voorzitter aan eisers raadsman vroeg of hij de stelling
van beklaagde verdedigde; die magistraat dus tijdens de behandeling ter zitting een persoonlijke mening heeft geuit,
namelijk dat de stelling van eiser niet te
verdedigen was; het arrest trouwens in
de redengeving de verdediging verwijt
eisers stelling die volgens het hof van
beroep volledig uit de lucht gegrepen
was, met bijzondere kracht te hebben
verdedigd; het hof van beroep weliswaar
(1) Zie Cass., 11 mei 1983, A.R. nr. 2841
(A.C., 1982-83, nr. 508).

-

1202 worden gehouden totdat zijn schuld
volgens de wet wordt bewezen; dat
de rechter immers door de hierboven weergegeven vraag te stellen,
geen mening heeft geuit over de
schuld van eiser;
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;

in het arrest zelf te kennen mag geven
dat beklaagdes stelling niet aannemelijk
was, doch een lid van het hof van beroep
tijdens de behandeling ter zitting niet
mocht doen opmerken dat die stelling
onverdedigbaar was of althans dat eisers
raadsman zich niet bij die stelling had
mogen aansluiten; de voorzitter van de
zevende kamer van het hof van beroep,
na tijdens de behandeling ter zitting een
persoonlijke mening te hebben geuit
waardoor hij het beginsel aantastte valgens hetwelk beklaagdes onschuld vermoed wordt, geen voldoende waarborgen
inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid meer hood voor een eerlijke behandeling van de zaak van eiser, beklaagde:

Overwegende dat uit het procesverbaal van de door het Hof van Beroep te Brussel op 31 januari 1984
gehouden terechtzitting blijkt dat
« de heer voorzitter aan mr. Maes
vraagt of hij de stelling van zijn
client verdedigt en of hij zich daar
al dan niet bij aansluit. Mr. Maes
voert in zijn pleidooi aan dat zijn
client een grap heeft willen uithalen
en dat de klagers in hun klacht toegeven dat het hier om een grap
gaat; de verdediging vraagt de vrijspraak en, subsidiair, de opschorting van de uitspraak van de veroordeling »;
Overwegende dat het arrest vermeldt « dat de verdediging de stelling van beklaagde, namelijk dat de
feiten als grap bedoeld waren, met
bijzondere kracht heeft verdedigd »;
dat het vervolgens aanduidt op welke gronden het hof van beroep die
stelling als « volledig uit de lucht gegrepen » beschouwt;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat de voorzitter van
de correctionele kamer van het hof
van beroep voor wie beklaagde verschenen is, aan diens raadsman
heeft gevraagd of hij de stelling van
beklaagde (thans eiser) verdedigde
en of hij zich erbij aansloot, geen
schending kan worden afgeleid van
het recht van beklaagde op een eerlijke behandeling van zijn zaak door
een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie en evenmin
van zijn recht om voor onschuldig te

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 mei 1984 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat: mr. Luc
Maes, Bergen.
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1° NATUURLIJK KIND -

RECHTSVORDERING TOT U!TKERING VAN ONDERHOUD BURGERLIJK WETBOEK, ART. 340B - AARD
VAN DIE RECHTSVORDERING.

2° LEVENSONDERHOUD -

NATUURLIJK
KIND - RECHTSVORDERING TOT U!TKERING
VAN ONDERHOUD - BURGERLIJK WETBOEK,
ART. 340B - AARD VAN DIE RECHTSVORDERING.

3° NATUURLIJK KIND -

RECHTSVORDERING TOT UITKERING VAN ONDERHOUD BURGERLIJK WETBOEK, ART. 340B - AFSTAMMING - RECHTSVORDERING ZONDER VERBAND MET DE AFSTAMMING.

4° AFSTAMMING-

NATUURLIJK KINDRECHTSVORDERING TOT UITKERING VAN ONDERHOUD - BURGERLIJK WETBOEK, ART.

340B RECHTSVORDERING
BAND MET DE AFSTAlVIMING.
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ZONDER VER-

5° NATUURLIJK KIND -

RECHTSVORDERING TOT U!TKERING VAN ONDERHOUD RECHTSVORDERING ZONDER VERBAND MET
DE STAAT VAN DE PERSONEN, NIETTEGENSTAANDE DE GEVOLGEN VAN DE BESLISSING
OP DIE RECHTSVORDERING, WAT DE HUWELIJKSBELETSELEN BETREFT.

6° AFSTAMMING -

RECHTSVORDERING
TOT U!TKERING VAN ONDERHOUD - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 340B - RECHTSVORDERING ZONDER VERBAND MET DE STAAT
VAN DE PERSONEN, NIETTEGENSTAANDE DE
GEVOLGEN VAN DE BESLISSING OP DIE
RECHTSVORDERING, WAT DE HUWELIJKSBELETSELEN BETREFT.

7° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - NATUURLIJK KIND RECHTSVORDERING TOT U!TKERING VAN ONDERHOUD - VORDERING TOT HET BETALEN
VAN LEVENSONDERHOUD BURGERLIJK
WETBOEK, ART. 340B - MEDEDELING AAN
HET OPENBAAR lVIINISTERIE - GEEN VEREISTE.

8° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING WAARVAN
DE MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE IS VEREIST - GEEN MEDEDELING NIETIGHEID DIE NIET KAN WORDEN GEDEKT.

3o en 4o De rechtsvordering waarbij het
natuuriljk kind, op grand van art.
340 b B. W., van hem die gedurende het
wettelijk tijdperk der bevruchting met
zijn moeder gemeenschap heeft gehad,
een jaarlijkse uitkering kan vorderen,
die op vorenbedoelde gemeenschap is
gegrond en uitsluitend betrekking
heeft op het onderhoud en de opvoeding van het kind totdat het de voile
Jeeftijd van achttien jaren heeft bereikt, houdt geen verband met de afstamming die zij niet beoogt te bewijzen en evenmin het bewijs ervan leidt
(2).

5° en 6° Hoewel art 341c, tweede lid,

B. W., om redenen van moraliteit en uit

vrees voor huwelijken tussen bloedverwanten van vaderszijde, bepaalt dat
het vonnis waarbij de verweerder ingevolge art. 340 b van dat wetboek tot
het betalen van levensonderhoud
wordt veroordeeld, dezelfde gevolgen
heeft als de erkenning, wat de huweJijksbeletselen betreft, volgt daaruit
niet dat de vordering waarop het vonnis wordt gewezen, de staat van de
personen betreft (3).

7o De vordering die het natuurlijk kind,
op grand van art. 340b B. W., instelt, is
geen vordering betreffende de staat
van de personen en behoeft, derhalve,
niet op straffe van nietigheid, aan het
openbaar ministerie te worden meegedeeld. (Impliciet.) (Art. 764 Ger.W.)

1o en 2° De rechtsvordering waarbij het
natuurlijk kind, op grand van art.
340b B. W., van hem die gedurende het
wettelijk tijdperk der bevruchting met
zijn moeder gemeenschap heeft gehad,
een jaarlijkse uitkering voor zijn onderhoud en opvoeding kan vorderen
totdat het de valle Jeeftijd van achttien
jaren heeft bereikt, is een rechtsvorde- 8° De nietigheid van de beslissing die is
ring tot uitkering van onderhoud (1).
gewezen op een vordering betreffende
de staat van personen, zonder dat deze
vordering aan het openbaar ministerie
(1) (2) en (3) Cass., 13 mei 1960 (Bull. en
is meegedeeld, kan niet worden gePas., 1960, I, 1054); 22 feb. 1968 (A.C., 1968,
dekt, overeenkomstig art. 864, tweede
829); zie Cass., 6 juni 1975 (ibid., 1975, 1066)
lid, Ger. W.; de artt. 860 tot 864 van voinz. de motieven.
renvermeld wetboek zijn immers enkel
Over de rechtsvordering tot uitkering van
van toepassing op de vormen en proonderhoud van het natuurlijk kind, zie : DE PAceshandelir:gen en niet op de vonnisGE, Tl'aite, dl. I, nrs. 1116 tot 1121 en 1197 e.v.;
P. LECLERCQ, La loi du 6 avl'il 1908, blz. XXXI
sen en arresten, buiten de gevallen
e.v.; ULRIX, L'action ah'mentail'e des enfants
waarin die bepalingen uitdrukkelijk
natul'els, blz. 114 e.v.; RENARD, noot bij Luik,
voorzien (4).

26 feb. 1948, R.C.J.B., 1948, blz. 281 e.v., RENARD en VIEUJEAN, « Examen de jurisprudence,
Personnes et biens », R.C.J.B., 1962, blz. 126,
nr. 68; VIEUJEAN, « Examen de jurisprudence,
Personnes », R.C.J.B., 1978, blz. 395, nr. 358, en
blz. 400, nr. 162 en noot 10.

1------------------(4) Cass., 6 feb. 1984,
(A. C., 1983-84, nr. 304).

A.R.
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1204 {THIBAUT T. PREVOST)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6949)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 november 1982
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 764, 1138, 5", van
het Gerechtelijk Wetboek, 340b, 340c en
341c van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, « voor recht
zegt dat (verweersters) kind, dat op 27
maart 1973 te Charleroi is geboren en
dat door (verweerster) wordt vertegenwoordigd, van (eiser) een jaarlijkse uitkering voor zijn onderhoud en zijn opvoeding mag vorderen, totdat het de
voile leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, en zulks op grand van artikel 340b,
1", van het Burgerlijk Wetboek », en eiser veroordeelt om aan verweerster op
grand van artikel 340c van het Burgerlijk Wetboek een vergoeding voor de kosten van de bevalling te betalen,
terwijl artikel 746 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat de vorderingen betreffende de staat van personen op straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie worden meegedeeld; de rechtsvordering op grand van artikel 340 b van
het Burgerlijk Wetboek, hoewel zij geen
rechtsvordering tot vaststelling van staat
is, toch betrekking heeft op de staat van
personen; immers, naar luid van artikel
341c van het Burgerlijk Wetboek, het
vonnis waarbij op grand van artikel 340b
iemand wordt veroordeeld tot betaling
van levensonderhoud, dezelfde gevolgen
heeft als de erkenning van een natuurlijk kind, wat de huwelijksbeletselen betreft; de rechtsvordering op grand van
artikel 340b van het Burgerlijk Wetboek
derhalve aan het openbaar ministerie
moet worden meegedeeld; ten deze evenwei noch uit het bestreden arrest noch
uit de procedurestukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de zaak
aan het openbaar ministerie is meegedeeld; daaruit volgt dat het arrest de in
het middel aangewezen bepalingen
schendt:

leid dat, zelfs indien artikel 764, eerste lid, 1", van het Gerechtelijk Wethoek ten deze toepasselijk zou zijn,
de niet-mededeling van de zaak aan
het openbaar ministerie geen nietigheid van de bestreden beslissing tot
gevolg kan hebben, nu artikel 862,
§ 1, van het Gerechtelijk Wetboek
niet bepaalt dat in een dergelijk geval van de bepalingen van de artikelen 861 en 864, tweede lid, van dat
wetboek wordt afgeweken;
Overwegende dat artikel 764, eerste lid, 1", van het Gerechtelijk Wethoek bepaalt dat de vorderingen betreffende de staat van personen op
straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie worden meegedeeld;
Overwegende dat de nietigheid
van de beslissing op een dergelijke
vordering, zonder dat zij aan het
openbaar ministerie is meegedeeld,
niet kan worden gedekt overeenkomstig artikel 864, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek; dat de artikelen 860 tot 864 van genoemd
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
in deze bepalingen worden omschreven;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

Over het middel :
Overwegende dat de rechtsvordering waarbij het natuurlijk kind, op
grond van artikel 340 b van het Burgerlijk Wetboek, van hem die gedurende het wettelijk tijdperk der bevruchting met zijn moeder gemeenschap heeft gehad, een jaarlijkse
uitkering voor zijn onderhoud en opvoeding kan vorderen, totdat het de
voile leeftijd van achttien jaren
heeft bereikt, een rechtsvordering
tot uitkering van onderhoud is;
Overwegende dat de genoemde
rechtsvordering, die op bovenverOver de grond van niet-ontvanke- melde gemeenschap is gegrond en
lijkheid door verweerster tegen het uitsluitend het onderhoud en de opmiddel opgeworpen en hieruit afge- voeding van het kind tot de voile

- 1205 leeftijd van achttien jaren betreft, 2° KOOP- VERBORGEN GEBREKEN VAN DE
VERKOCHTE ZAAK- GEBREK VAN DE ZAAK
geen verband houdt met de afstam- BEGRIP.
ming, deze niet beoogt te bewijzen
en evenmin het bewijs ervan leidt;
1o De fabrikant of de handelaar die aan
Overwegende dat, hoewel artikel
een koper een produkt van zijn nijver341c, tweede lid, van het Burgerlijk
heid of een voorwerp van zijn handel
]evert, moet vooraf nagaan of de door
Wetboek, om redenen van moraliteit
hem verkochte zaak geen verborgen
en uit vrees voor huwelijken tussen
gebreken vertoont die ze, volgens
bloedverwanten van vaderszijde, beart. 1641 B. W:, ongeschikt maken tot
paalt dat het vonnis waarbij verhet gebruik waartoe men ze bestemt
weerder ingevolge artikel 340 b van
of die dit gebruik zodanig verminderen
genoemd wetboek tot het betalen
dat de koper, indien hij de gebreken
van levensonderhoud wordt veroorgekend had, de zaak niet of slechts
deeld, dezelfde gevolgen heeft als de
voor een mindere prijs zou hebben geerkenning, wat de huwelijksbeletsekocht; de verkoper, fabrikant of een
len betreft, daaruit niet volgt dat de
gespecialiseerde verkoper van zaken
zoals die welke hij heeft verkocht, is
rechtsvordering, waarop het vonnis
verplicht daartoe alle nuttige maatrewordt gewezen, de staat van de pergelen te nemen om alle mogelijke gesonen betreft;
breken op te sporen en aan de koper
Dat het middel faalt naar recht;
het nuttig gebruik van de zaak te
Over het tweede en derde middel samen:

Dat beide middelen niet kunnen
worden aangenomen;

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

waarborgen (1).
2° Het (verborgen) gebrek van de ver-

kochte zaak dat de verkoper tot vrijwaring verplicht, kan een gebrek z1jn
dat, zelfs indien het de zaak niet intrinsiek aantast, deze ongeschikt
maakt tot het gebruik waartoe de koper ze, naar de verlwper wist, bestemde (2).
(HOCKE N.V.
T. MRS. MERSCH, PIRENNE, GERADIN Q.Q.)

ARREST ( vertaJing)
17 mei 1984- 1• kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter (A.R. nr. 7056)
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - AdvocaHET HOF; - Gelet op het bestreten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.
den arrest, op 17 januari 1983 door

het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Nr. 529
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17 mel 1984

VERBORGEN GEBREKEN VAN DE
VERKOCHTE ZAAK- VERKOPER, FABRICANT
OF GESPECIALISEERD VERKOPER VERPLICHTING TOT VRIJWARING - OMVANG.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1603, 1604, 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over de rechtsvordering tot vergoeding
van de schade geleden door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hardy ten gevolge van de slech{1) Cass., 4 mei 1939 (Bull. en Pas., 1939, I,
223); 6 mei 1977 (A.C., 1977, 917); 21 sept. 1978
(ibid., 1978-79, 95).
{2) Cass., 19 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 657).

-
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te werking van een combinatie bestaande uit een Man-trekker, geleverd door de
P.V.B.A. Hacke (thans eiseres) en een
oplegger geleverd in augustus 1974 door
de P.V.B.A. R.G., vaststelt « dat de koppeling van die twee tuigen, die zoals uit
het deskundigenonderzoek blijkt geen
van beide een intrinsiek gebrek vertonen, ten gevolge van een overdreven op
en neer bewegen, zelfs op wegen in goede staat, gebrekkig was », en eiseres en
de P.V.B.A. R.G. << in solidum » veroordeelt tot vergoeding van de schade geleden door de P.V.B.A. Hardy, onder voorbehoud van haar aansprakelijkheid, op
grand dat « aile bij deze verkoop betrokken partijen als vaklui het bestaan
moesten kennen van dat probleem waarmee zij werden geconfronteerd bij de
koppeling van de oplegger en de trekker », dat « de verwerende partijen de afzonderlijke bestelling niet kunnen aanvoeren om aan het door de koppeling
gestelde probleem te ontkomen », dat
« die bestellingen immers samenhingen
en dat beide verkopers wisten of althans
moesten weten, desnoods door aanvullende informatie in te winnen, welk voertuig bij het door hen geleverde hoorde »
en dat « de conceptie van de koppeling
een probleem was van beide verweerders
die, ieder wat hem betreft, aansprakelijk
bleven voor de goede werking, de ene
van de trekker de andere van de oplegger >>,

verkoper van een zaak, ten deze een
Man-trekker, die door de koper moet
worden gebruikt in combinatie met een
andere zaak, ten deze een oplegger die
de koper bij een derde heeft gekocht,
niet hoeft na te gaan welke de juiste
aard is van het voertuig dat bij het zijne
hoort en derhalve, ingevolge zijn leveringsplicht, niet is gehouden het probleem van de conceptie van het geheel
van de twee bewuste voertuigen op te
lassen, noch ingevolge zijn verplichting
tot vrijwaring voor de gebreken van de
conceptie van het aldus gevormde geheel; het arrest, dat beslist dat de verkopers zich moesten inlichten nopens het
voertuig dat bij het door hen geleverde
hoorde, aan de verbintenissen uit de
koopovereenkomst tussen eiseres en
Hardy iets toevoegt, en, door eiseres tot
vrijwaring te verplichten voor de slechte
werking die enkel het gevolg is van de
koppeling van dat aanvullend voertuig,
bovendien de artikelen 1641 tot 1648 van
het Burgerlijk Wetboek schendt:

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
te zeggen dat « de verwerende partijen {de verkopers) de afzonderlijke
bestellingen niet kunnen aanvoeren
om aan het door de koppeling gestelde probleem te ontkomen; dat zij
immers samenhingen en dat beide
verkopers wisten of althans moesten
weten, desnoods door aanvullende
informatie in te winnen, welk voertuig bij het door hen geleverde hoorde », de in het middel weergegeven
conclusie beantwoordt;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag mist;

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar aanvullende appelconclusie aanvoerde dat « weten dat een Freuhaufoplegger moest worden aangekoppeld,
helemaal niets betekent aangezien dat
merk talloze opleggers van verschillende
types vervaardigt >>, dat « het kennen van
het merk van de oplegger die aan de
trekker zal worden gekoppeld niets betekent zolang men niet het type kent van
de oplegger die zal worden aangekoppeld >> en dat « niemand betwist dat conWat het tweede onderdeel beclusieneemster wei het merk maar hele- treft :
maal niet het type van de oplegger
Overwegende dat in dit onderdeel
kende dat aan de trekker moest worden
gekoppeld >>; het arrest, door te zeggen wordt betoogd dat het arrest de artidat de « verkopers het voertuig kenden kelen 1134, 1135, 1603 en 1604 van
dat bij het door hen geleverde hoorde >>, het Burgerlijk Wetboek, betreffende
het middel van eiseres niet beantwoordt de verplichting tot levering, en ook
volgens hetwelk zij het type niet kende de artikelen 1641 tot 1648 van hetvan de Freuhauf-oplegger die aan de zelfde wetboek, betreffende de vrijdoor haar geleverde Man-trekker zou
worden gekoppeld; het arrest derhalve waring voor verborgen gebreken,
niet regelmatig met redenen is omkleed zou hebben geschonden;
en artikel 97 van de Grondwet schendt;
Overwegende dat het arrest eisetweede onderdeel, behoudens anders- res niet verwijt een zaak te hebben
luidend beding in de overeenkomst, de geleverd die niet conform is;

-
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Dat het middel, in zoverre het aan
het arrest verwijt de wettige regels
inzake de verplichting tot levering
te hebben geschonden, kritiek oefent op een niet in het arrest vervatte beschikking en in die mate niet
ontvankelijk is;
Overwegende
dat,
voor
het
overige, de fabrikant of de handelaar die aan een koper een produkt
van zijn nijverheid of een voorwerp
van zijn handel levert, vooraf moet
nagaan of de door hem verkochte
zaak geen verborgen gebreken vertoont die, volgens artikel 1641 van
het Burgerlijk Wetboek, deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de
koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts
voor een mindere prijs zou hebben
gekocht; dat de verkoper, fabrikant
of een gespecialiseerde verkoper
van zaken zoals die welke hij heeft
verkocht, verplicht is daartoe alle
nuttige maatregelen te nemen om
alle mogelijke gebreken op te sporen en aan de koper het nuttig gebruik van de zaak te waarborgen;
Overwegende dat een verborgen
gebrek van de verkochte zaak, dat
de verkoper tot vrijwaring verplicht,
een gebrek kan zijn dat, zelfs indien
het de zaak niet intrinsiek aantast,
deze ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe de koper ze, naar de
verkoper wist, bestemde;
Overwegende dat het arrest dienaangaande zegt dat << uit de verschillende door de deskundige uitgevoerde opdrachten blijkt dat het zeer
moeilijk is een volmaakte koppeling
tussen trekker en oplegger te verwezenlijken en trilling tussen de
ophanging van de oplegger en die
van de trekker helemaal op te heffen; dat de eerste rechter terecht opmerkt dat een volmaakte koppeling
tussen trekker en oplegger onmogelijk is en dat de lichte onvolkomenheden bij hoge snelheid het normale
gevolg zijn van een compromis tussen twee uiterst complexe tuigen;
dat alle bij die verkoop betrokken

partijen, als vaklui, het bestaan
moesten kennen van dat probleem
<< waarmee zij geconfronteerd werden; dat de verwerende partijen
(thans de eisende vennootschap
Rocke en de vennootschap " Ateliers
de construction Rene Gauthier ") de
afzonderlijke bestelling niet kunnen
aanvoeren om aan het door de koppeling gestelde probleem te ontkomen; dat zij immers samenhingen
en dat beide verkopers wisten of althans moesten weten, desnoods door
aanvullende informatie in te winnen, welk voertuig bij het door hen
geleverde hoorde; dat de conceptie
van de koppeling een probleem was
van beide verkopers die, ieder wat
hem betreft, aansprakelijk bleven
voor de goede werking, de ene van
de trekker, de andere van de oplegger; dat het bij de verdeling van beider aansprakelijkheid weinig belang
heeft dat de noodzakelijk geachte
aanpassing aan het ene of het aan
het andere onderdeel van dat geheel
is gebeurd nu zij het resultaat was
van gemeenschappelijk overleg over
de uitvoering van een zelfde verbintenis >>;
Overwegende dat het arrest, door
eiseres aldus aansprakelijk te stellen voor een verborgen gebrek ten
gevolge van de defecte koppeling
tussen complementaire tuigen, de
artikelen 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Dat dit onderdeel naar recht faalt;
Over het tweede middel, ...

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat er termen aanwezig zijn om het arrest tegenwerpelijk te verklaren aan de partijen
die tot bindendverklaring van het
arrest zijn opgeroepen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de raming van de
gebruiksderving van het voertuig
voor de periode van 1 j anuari tot 4
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juli 1975; verklaart dit arrest bindend voor de vereffenaars van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid << Ateliers de construction Rene Gauthier »; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1315, 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 807 van het Gerechtelijk Wetboek,

doordat het hof van beroep, om eiseres, met toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, tot
de betaling van schadevergoeding te veroordelen, overweegt: << 2. (Verweerster)
heeft de rechtsgrond van haar eis in de
voor de eerste rechter genomen besluiten nader verduidelijkt. Zij steunt zich
meer bepaald op de artikelen 1382 tot
1384 van het Burgerlijk Wetboek. Par17 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter: tijen betwisten niet dat het C.M.R.-Verdrag niet van toepassing is, nu (eiseres)
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui- aileen voor het laden instond en geen
dende conclusie van de h. Janssens de partij was in het vervoercontract. De feiBisthoven, advocaat-generaal - Advoca- telijke omstandigheden worden ook niet
betwist en blijken trouwens uit de geten : mrs. Dassesse en Draps.
meenschappelijke aangifte voor de respectieve
verzekeringsmaatschappijen.
(Verweerster) bewijst geen persoonlijke
fout in hoofde van (eiseres) of van haar
aangestelden. Alhoewel partijen nalieten
Nr. 530
een expertise uit te lokken omtrent de
oorzaken van het schadegeval, wordt in
elk geval door de (eiseres) niet betwist
1' KAMER - 18 mei 1984
dat het niet normaal is dat die teermassa in de citernewagen is beginnen schuimen, is blijven schuimen en overgelopen
AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN is, niettegenstaande de toevoer afgesloOVEREENKOMST - GEBREK VAN DE ten was. Hieruit volgt dat dit produkt
door een gebrek aangetast was. De aanZAAK - BEWIJS AFGELEID UIT DE GEDRAsprakelijkheid van de bewaarder op
GING VAN DE ZAAK- VEREISTE.
grond van artikel 1384, eerste lid, van
Voor de toepassing van art. 1384, eerste het Burgerlijk Wetboek krijgt toepassing
lid, B. W. kan de rechter het bestaan op de enkele voorwaarde dat de (eiseres)
van een gebrek van de zaak niet aflei- een zaak die door een gebrek aangetast
den uit de enkele gedraging van de was en die schade heeft veroorzaakt, onzaak; hij dient daarbij vast te stellen der zijn bewaring had. De bewaarder, tedat alle andere mogelijke oorzaken gen wie de bepalingen van artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
van de schade uitgesloten zijn (1).
worden ingeroepen, kan zich weliswaar
van zijn aansprakelijkheid bevrijden
door het inroepen van overmacht en/of
(SOPAR N.V. T. « DE SMET J. EN CIE , P.V.B.A.)
de daad van een derde en/of een fout
van de schadelijder zelf. Het bewijs van
ARREST
een dezer bevrijdingsgronden wordt door
de (eiseres) niet geleverd, noch aangebo(A.R. nr. 4216)
den. De eis komt dan ook inwilligbaar
voor. 3. De door (verweerster) geleden
HET HOF; - Gelet op het bestre- schade werd tegensprekelijk vastgesteld,
deu arrest, op 29 maart 1983 door met inbegrip van de dervingsduur. De
het Hof van Beroep te Gent gewe- gevorderde bedragen zijn gerechtvaardigd »,
zen;
(1) Zie DALCQ,

«

La responsabilite civile ''•

Les Novelles, nr. 2155, en T.P.R., 1980, biz.
1239, nrs. 83 e.v.

terwijl, eerste onderdeel, de overwegingen van het arrest niet toelaten te bepalen of werd geoordeeld dat het begin-
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nen schuimen, het blijven schuimen en
het overlopen, ondanks het afsluiten van
de toevoer, een gebrek van het produkt
was omdat dergelijk « gedrag ,, van het
produkt abnormaal is, dan wel dat door
het abnormaal beginnen schuimen, het
blijven schuimen en het overlopen, ondanks het afsluiten van de toevoer, het
gebrek van het produkt werd bewezen;
zodat het arrest, waarvan de overwegingen dubbelzinnig, minstens onnauwkeurig zijn, niet regelmatig is gemotiveerd
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, een onderscheid moet worden
gemaakt tussen de gebeurtenis die de
schade teweegbrengt en het - inherent
- gebrek dat er eventueel de oorzaak
kan van zijn; zodat het hof van beroep,
in de mate dat het van oordeel was dat
het beginnen schuimen, het blijven
schuimen en het overlopen van het produkt, ondanks het afsluiten van de toeveer, een gebrek van dit produkt was,
omdat die verschijnselen abnormaal waren, artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt vermits het beginnen schuimen, het blijven schuimen
en het overlopen van het produkt, ondanks het afsluiten van de toevoer, gebeurtenissen zijn die de schade hebben
teweeggebracht en aldus niet het onderscheid werd gemaakt met het inherent
gebrek dat eventueel de oorzaak van die
gebeurtenissen kon zijn (schending van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek);

Gerechtelijk Wetboek werden geschonden:

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, voor de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek, de rechter
het bestaan van een gebrek van de
zaak slechts dan kan afleiden uit de
gedraging van de zaak, wanneer hij
elke andere oorzaak dan het gebrek
uitsluit;
Overwegende dat het arrest artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt door enkel
vast te stellen « dat het niet normaal is dat die teermassa in de citernewagen is beginnen schuimen,
is blijven schuimen en overgelopen
is, niettegenstaande de toevoer afgesloten is » en te beslissen dat « hieruit volgt dat dit produkt door een
gebrek is aangetast >>;
Dat het onderdeel gegrond is;

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

derde onderdeel, overeenkomstig de
18 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter
artikelen 1315, 1384, eerste lid, van het en verslaggever : de h. Janssens, afdeBurgerlijk Wetboek en 807 van het Ge- lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclurechtelijk Wetboek, het abnormaal ge- sie van de h. Ballet, advocaat-generaal drag van de zaak slechts het gebrek van Advocaten : mrs. De Gryse en De Bruyn.
die zaak bewijst, op voorwaarde dat het
slachtoffer aantoont en de rechter vaststelt dat het ongeval en de daaruit volgende schade niet het gevolg van een andere - vreemde - oorzaak kan zijn,
zodat, in de mate dat het hof van beroep
het bewijs van bestaan van het gebrek
van het produkt - door eiseres in haar Nr. 531
conclusie in hager beroep uitdrukkelijk
betwist - afleidt uit het abnormaal ge1' KAMER - 18 mei 1984
drag van dit produkt, zonder vast te stellen dat door verweerster werd bewezen
dat haar schade niet het gevolg van een
andere - vreemde - oorzaak kon zijn, 1° CASSATIEMIDDELEN
BURGERde artikelen 1315, 1384, eerste lid, van
L!JKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL
het Burgerlijk Wetboek en 807 van het
HIERUIT AFGELEID DAT DE ElSER, IN STRIJD
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MET. WAT HET BEROEPEN VONNIS VASTST.ELT, NIET RECHTSGELDIG ZIJN AKKOORD
HEEFT. GEGEVEN VOOR DE AANSTELLING
VAN EEN VEREFFENAAR, OMDAT ZIJN RAADSMAN DAARTOE GEEN BIJZONDERE VOLMACHT HAD GEKREGEN MIDDEL NIET
OVERGELEGD AAN DE FEITENRECHTER
NIET. ONT.VANKELIJK MIDDEL.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT SLECHTS OP
BEPAALDE REDENEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING KRITIEK OEFENT - BESCHIKKENDE GEDEELTE NAAR RECHT VERANTWOORD
DOOR EEN ANDERE REDEN - NIET ONT.VANKELIJK MIDDEL.

1o Nieuw en derhalve niet ontvankelijk
is het middel dat niet aan de appelrechter is overgelegd en hieruit is afgeleid dat de eiser, in strijd met wat
het beroepen vonnis zegt, niet rechtsgeldig zijn akkoord heeft gegeven voor
de .aanstelling van een vereffenaar,
omdat zijn raadsman daartoe geen bijzondere volmacht had gekregen (1).
2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be-

lang, is het middel dat slechts op bepaalde redenen van de bestreden beslissing kritiek oefent, terwijl het beschikkende gedeelte naar recht is verantwoord door een andere reden (2).

«

(DE MEESTER E. T. DE MEESTER A.,
DE MEESTER WEGENISWERKEN " P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4217)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1983 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 824, 1043, 1045 van
het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
afstand van strikte interpretatie is,
doordat het arrest het door eiser ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van
29 september 1982 van de Rechtbank van

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

(1) Zie Cass., 26 nov. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 199).
(2) Cass., 15 april 1982,
(A.C., 1981-82, nr. 478).

A.R.

nr.

6424

Koophandel te Mechelen niet ontvankelijk verklaart op grond: dat de verweersters de niet-ontvankelijkheid van het
ingesteld hoger beroep inroepen op
grond van de artikelen 1043 en 1045 van
het Gerechtelijk Wetboek; dat door het
overlijden van mevr. De Meester-Muysoms de vennootschap niet van rechtswege ontbonden was; dat eerste verweerster als erfgenaam mede-eigendomsrechten op de deelbewijzen van de overleden
vennoot verkregen had, doch op grond
van de statutaire bepalingen niet de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze
geerfde deelbewijzen kon uitoefenen en
zij als dusdanig niet de hoedanigheid
had om een vordering op grond van artikel 1871 van het Burgerlijk Wetboek in
te stellen; dat weliswaar artikel 1871 van
het Burgerlijk Wetboek een bepaling van
dwingend recht is, maar dat het gebrek
aan hoedanigheid van eerste verweerster
om op deze grondslag te vorderen niet
door de eerste rechter ambtshalve moest
onderzocht worden, nu dit middel niet
werd opgeworpen; dat niet blijkt dat eerste verweerster de rechter opvallend
heeft misleid; dat evenmin blijkt dat eiser zich over de draagwijdte van zijn
rechten zou vergist hebben, te meer daar
hij ook reeds voor de eerste rechter door
een raadsman was bijgestaan; dat ook
niet blijkt noch wordt aangetoond dat
het akkoord van eiser tot ontbinding van
de vennootschap strijdig is met de belangen van de vennootschap of met de belangen van derden in hun relatie tot de
vennootschap; dat integendeel blijkt dat
eerste verweerster de nodige stappen
heeft ondernomen om tot de aanstelling
van een voorlopig bewindvoerder over de
vennootschap over te gaan; dat de houding van eiser niet kan uitgelegd worden
alsof bij de belangen van de vennootschap heeft willen vrijwaren door bewarende maatregelen te laten treffen of er
aan mede te werken; dat dan ook niet
kan worden aangenomen dat de gesloten
overeenkomst nietig is in de zin van artikel 1043 van het Gerechtelijk Wetboek;
dat het akkoord van eiser om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan
ressorteert onder artikel 1043 van het
Gerechtelijk Wetboek; dat overigens eiser vrijwillig aan de verrichtingen van
inventaris heeft meegewerkt; dat weliswaar het vonnis voorlopig uitvoerbaar
was, maar dat eiser nooit enig protest of
voorbehoud heeft geuit, hoewel hij dit
gemakkelijk had kunnen doen als antwoord op het schrijven van 27 oktober
1982 of ter plaatse bij de verrichtingen
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van de inventaris; dat integendeel blijkt
dat hij aanwijzingen en inlichtingen
heeft verschaft; dat deze doorlopende gelijke houding van eiser als bepaalde en
met elkaar overeenstemmende feiten
moeten worden beschouwd waaruit afgeleid wordt dat eiser het vaste voornemen
had zijn instemming te betuigen met de
beslissing en erin berust heeft,
terwijl, eerste onderdeel, het akkoord,
dat door de raadsman van eiser voor de
rechtbank van koophandel met de verdering tot ontbinding van de vennootschap
uitdrukkelijk betuigd werd, tevens een
afstand inhoudt van de rechten van eiser
als vennoot op het voortbestaan van de
vennootschap; dergelijk uitdrukkelijk akkoord, tegelijk zijnde een afstand,
slechts kan geschieden mits door eiser of
zijn raadsman ondertekende akte, die
een bijzondere volmacht moet hebben;
eiser staande hield nooit een geldig akkoord aan zijn raadsman gegeven te
hebben en het arrest de vervulling van
deze voorwaarden niet heeft vastgesteld
(schending van de artikelen 824 en 1043
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat eiser
niet geprotesteerd heeft of voorbehoud
geuit heeft als hij ter plaatse was bij de
verrichtingen van de inventaris, opgesteld door de bij het beroepen vonnis
aangestelde vereffenaar, noch het feit
dat eiser bij het opstellen van deze inventaris aanwijzingen en inlichtingen
heeft verschaft, tot gevolg heeft dat eiser
afstand zou gedaan hebben van het recht
hager beroep tegen het kwestieuze vonnis in te stellen; het opstellen van een inventaris immers slechts een bewarende
maatregel is, waartoe overgegaan wordt
ingevolge een bij voorraad uitvoerbaar
verklaard vonnis, zodanig dat het bestreden arrest ten onrechte, uit het feit dat
eiser de inventarisatie aanvaardde, besloten heeft dat hij ook de vereffening
aanvaardde en afstand had gedaan van
· zijn recht hager beroep in te stellen; alzo
de regel dat afstand steeds van enge interpretatie is, miskend wordt (schending
van de artikelen 824 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in het beroepen
vonnis wordt vastgesteld dat eerste
verweerster vroeg << dat de rechtbank, na de ontbinding van de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid De Meester We-

geniswerken te hebben uitgesproken », een vereffenaar zou aanstellen en da t eiser << zich hiermede
akkoord » verklaarde;
Overwegende dat, in hoger. beroep, eiser niet aanvoerde dat hij
bedoeld akkoord niet had gegeven,
zoals het onderdeel stelt, omdat zijn
raadsman geen bijzondere volmacht
daartoe had ontvangen;
Dat het onderdeel nieuw is en.
derhalve niet ontvankelijk;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hoger beroep niet ontvankelijk werd verklaard ook met toepassing van artikel 1043 van het Gerechtelijk Wethoek waar het bepaalt dat tegen het
vonnis dat akte neemt van de overeenkomst die de partijen gesloten
hebben ter oplossing van het geschil
dat bij de rechter aanhangig is gemaakt, geen voorziening voor de ·gedingvoerende partijen openstaat;
Overwegende dat derhalve de andere vraag, of met toepassing van
de artikelen 1044 en 1045 van het
Gerechtelijk Wetboek eiser berust
heeft in het beroepen vonnis, van
belang is ontbloot;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Houtekier en Nelissen
Grade.

1212 wezen door de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Brabant;
1' KA~IER - 18 mei 1984
Overwegende dat de beslissing
uitspraak doet inzake directe gemeentebelastingen;
1° VOORZIENING IN CASSATIE
Overwegende dat, luidens de artiVOR~l DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN
kelen 4 van de wet van 22 januari
- BESLISS!NG VAN DE BESTENDIGE DEPUTA1849, gewijzigd door artikel 53 verTIE - BETEKENING VAN DE VOORZIENING
AAN DE PARTIJ TEGEN WIE ZIJ IS GERICHT,
vat in artikel 3 van de wet van 10
BINNEN EEN TERMIJN VAN TIEN DAGEN oktober 1967 houdende het GerechONTVANKELIJKHEID - VEREISTE.
telijk Wetboek, 2 van de wet van 22
juni 1865, 2 van de wet van 18
2° VOORZIENING IN CASSATIE
maart 1874 en 16 van de wet van 22
VORM - DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN
juni 1877, de voorziening, op straffe
- BESLISS!NG VAN DE BESTENDIGE DEPUTA- van verval, binnen tien dagen moet
TIE - BETEKENING VAN DE VOORZIENING
worden betekend aan de partij teAAN DE PARTIJ TEGEN WIE ZIJ IS GERICHT gen wie zij gericht is;
VORM VAN DE BETEKENING.
Overwegende dat uit de stukken
1" De voorziening in cassatie tegen de waarop het Hof vermag acht te
beslissing van de bestendige deputatie slaan, niet blijkt dat zodanige betevan een provincieraad over het be- kening aan verweerder is gedaan;
zwaar van een belastingschuldige inzaDat de aangetekende brief van 11
ke directe gemeentebelastingen moet,
op straffe van niet-ontvankelijkverkla- april 1983, waarbij eiseres een kopie
ring, binnen tien dagen worden bete- van haar verklaring van voorziening
kend aan de partij tegen wie zij is ge- aan verweerder heeft toegezonden
richt (1). (Art. 4 wet van 22 jan. 1849; " voor kennisgeving », niet de door
art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 2 wet de wet vereiste betekening uitvan 18 maart 1874 en art. 16 wet van
maakt;
22 juni 1877 .)
Dat de voorziening niet ontvanke2" De voorziening in cassatie tegen de lijk is;
Nr. 532

beslissing van een bestendige deputatie van een provincieraad over het bezwaar van een belastingschuldige inzake directe gemeentebelastingen moet
aan de partij tegen wie zij is gericht,
worden betekend bij wege van een gerechtsdeurwaardersexploot; toezending
aan die partij van een ter post aangetekende brief met de voorziening in
cassatie als bijlage voldoet niet aan de
wettelijke vereisten (2).
(GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW T. MAGNUS)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie die door eiseres ter griffie van het Hof werd
ingediend op 17 juni 1983, en die
niet de ontvankelijkheid van de
voorziening betreft, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.

18 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advoHET HOF; - Gelet op de bestre- caat-generaal - Advocaten: mrs. Asden beslissing, op 3 maart 1983 ge- scherickx en De Cuyper, Brussel.
ARREST

(A.R. nr. F 1115 N)

(1) Cass., 11 maart 1982, A.R. nr. F 571 F
(A.C., 1981-82, nr. 408).
(2) Zie Cass., 23 mei 1911 (Bull. en
Pas., 1911, I, 284) en Cass., 16 juli 1917
(ibid., 1918, I, 64).

Op dezelfde dag zijn twintig arresten in dezelfde zin gewezen op de voorziening tegen beslissingen van de bestendige deputatie van de
provincie Brabant, d.d. 3 maart 1983, in zake
dezelfde gemeente Sint-Pieters-Leeuw tegen
verschillende verweerders.

1213 Nr. 533
1' KAMER - 18 mei 1984

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG-

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 573, EERSTE LID, 1° BETEKENIS VAN DE WOORDEN ' GESCHILLEN
TUSSEN KOOPLIEDEN DIE HANDELINGEN BETREFFEN DIE DE WET ALS DADEN VAN KOOPHANDEL AANMERKT ».

2° KOOPHANDEL,

KOOPMAN

BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL - GERECHTELIJK WETBQEK,
ART. 573, EERSTE LID, 1° - BETEKENIS VAN
DE WOORDEN « GESCHILLEN TUSSEN KOOPLIEDEN DIE HANDELINGEN BETREFFEN DIE
DE WET ALS DADEN VAN KOOPHANDEL AANMERKT ».

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 573, TWEEDE LID BETEKENIS VAN DE WOORDEN « HOEWEL DE
ElSER DE HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR
NIET HEEFT ».

4° KOOPHANDEL,

KOOPMAN

BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL - GERECHTELIJK WETBOEK,
ART. 573, TWEEDE LID - BETEKENIS VAN DE
WOORDEN « HOEWEL DE ElSER DE HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR NIET HEEFT "·

lo en 2° In art. 573, eerste lid, 1" Ger. W:,
naar luid waarvan « de rechtbank van
koophandel in eerste aanleg kennis
neemt van de geschillen tussen kooplieden, die handelingen betreffende die
de wet als daden van koophandel aanmerkt en die niet onder de algemene
bevoegdheid van de vrederechter vallen », wordt onder « geschillen tussen
kooplieden die handelingen betreffen
d1·e d e we t aJs d a d e n v:an k 0 O'J)h an del
aanmerkt », niet bedoeld geschillen
omtrent daden van koophandel bestaande tussen personen die op het
tijdstip van de dagvaarding, eventueel
heiden, toevallig en zonder enig verband met het geschil, de hoedanigheid
van koopman bezitten; voormeld artikel strekt ertoe de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel te doen afhangen van de omstandigheid dat bei-

de partijen op het tijdstip van de Jitigieuze handeling koopman waren, ongeacht of een van de partijen die hoedanigheid v66r de dagvaarding zou verloren hebben (1).
3° en 4o In art. 573, tweede lid, Ger. W:,

naar luid waarvan « het geschil, dat
betrekking heeft op een handeling die
de wet als daad van koophandel aanmerkt en dat onder de algemene
bevoegdheid van de vrederechter valt,
eveneens voor de rechtbank van koophandel kan worden gebracht, hoewel
de eiser niet de hoedanigheid van handelaar heeft » wordt onder de woorden
« hoewel de eiser niet de hoedanigheid
van handelaar heeft », bedoeld de partij die op het tijdstip van de litigieuze
handeling de hoedanigheid van koopman niet bezat, d. w.z. in verband met
het geschil die hoedanigheid niet
bezit (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT IN ZAKE PYFFEROEN
T. DERNICOURT)
ARREST

(A.R. nr. 4410)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 januari 1984 door
de Arrondissementsrechtbank te
Brugge gewezen;
Over het middel, hieruit afgeleid dat
bij deurwaardersexploot betekend op 16
juni 1982 Pyfferoen Willy de genaamde
Dernicourt Etienne voor de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brugge heeft gedagvaard ten einde er verwezen te worden tot betaling van een bedrag van
1.450.376 frank ingevolge een schuldbekentenis; dat ten aanzien van deze

1-----------------(1) en (2) A. FETTWEis, A. KoHL en G. DELEvAL, Dmit judiciaire prive, 4de dr. Luik, 1976,
nr. 97, biz. 70, noot 3; E. GUTI en J. LINsMEAU,
« Examen de jurisprudence (1971 tot 1978) Droit judiciaire prive ''• R.C.J.B., 1982, biz. 219
e.v., inz. nr. 44, biz. 234-235; contra : C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, dl. II, Brussel, 1981,
biz. 473, noot 3; A. FETTWEis, A. KoHL en G. DELEVAL, Droit judiciaire prive, 5de uitg. Luik,
1980, nr. 97, blz. 81, noot 4; L.A., noot bij Arr.
rechtb., Brussel, 11 juli 1972, Bull. en
Pas., 1972, III, blz. 80. J. LAENENS, « Overzicht
van de rechtspraak (1970-1978) - Bevoegdheid », Tijdsch. v. Privaatrech~ 1979, blz. 247
e.v., inz. nr. 17, biz. 260.
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rechtsvordering Dernicourt de exceptie
van onbevoegdheid « ratione materiae et
personae » heeft voorgedragen, omdat
het een geschil betreft tussen handelaars
dat betrekking had op een « orderbriefje >> en aldus krachtens artikel 473, 1" en
2", van het Gerechtelijk Wetboek in de
bevoegdheid valt van de rechtbank van
koophandel; dat daarop Pyfferoen, v66r
de sluiting van de debatten, bij mondelinge conclusie vermeld op het procesverbaal van de terechtzitting van 25 oktober 1983, overeenkomstig artikel 639,
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, de
verWlJzmg naar de arrondissementsrechtbank heeft gevorderd om over dit
middel uitspraak te doen, waarop de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
inging; dat bij beslissing van 27 januari
1984 de arrondissementsrechtbank de behandeling van die rechtsvordering naar
de Rechtbank van Koophandel te Brugge
verwijst; dat naar het oordeel van de arrondissementsrechtbank de rechtbank
van koophandel, op grand van artikel
573, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek, bevoegd blijft om kennis te nemen
van een geschil tussen kooplieden, die
een handeling betreft die de wet als
daad van koophandel aanmerkt en die
niet onder de algemene bevoegdheid van
de vrederechter valt, zelfs wanneer de
verweerder geen handelaar meer is op
de dag van de dagvaarding; dat het ter
zake vaststaat dat Dernicourt sinds 7 januari 1978 geen handelaar meer is, terwijl hij slechts op 16 juni 1982 voor de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
gedagvaard werd; dat, ter rechtvaardiging van haar beslissing, de arrondissementsrechtbank hoofdzakelijk beschouwt
dat de tekst van artikel 573, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek niet
spreekt van « vorderingen >> maar van
« geschillen » en dat het geschil ter zake
slaat op daden van koophandel, met name het leveren van poeljen, die gesteld
werden bij het ondertekenen van de
schuldbekentenissen in 1975, toen beide
partijen nog kooplieden waren,

terwijl het niet volstaat dat de hoedanigheid van handelaar van de verweerder bestaan heeft op het ogenblik van de
betwiste handeling, maar dat zij nog
moet bestaan op het ogenblik van de
dagvaarding; inderdaad, artikel 573, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
met betrekking tot de algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel,
vereist dat ten minste de verwerende
partij handelaar is en de term « eiser >>
gebruikt in de tegenwoordige tijd voor

de vaststelling van de hoedanigheid van
deze laatste; zulks overeenstemt met het
beginsel dat de volstrekte bevoegdheid
van de aangezochte rechter bepaald
wordt door het bedrag van de vordering,
dit is de sam die in de inleidende akte
wordt gei:Hst (artikel 557); het oak op het
ogenblik van de dagvaarding is dat moet
nagegaan worden wie de bevoegde rechter « ratione loci >> is om kennis te nemen van de vordering en of de voorwaarden van de rechtsvordering, vereist bij
artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek,
voorhanden zijn; nu zij klaarblijkelijk
berust op een schending van de bepalingen van het eerste lid van artikel 573
van het Gerechtelijk Wetboek en deze
bepalingen van openbare orde zijn, het
behoort deze beslissing te vernietigen en
de onderwerpelijke rechtsvordering te
verwijzen naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge, waar zij oorspronkelijk ingeleid werd:

Overwegende dat artikel 573, eerste lid, 1", van het Gerechtelijk Wethoek met « geschillen tussen kooplieden die handelingen betreffen die
de wet als daden van koophandel
aanmerkt » niet bedoelt geschillen
omtrent daden van koophandel bestaande tussen personen die op het
tijdstip van de dagvaarding, eventueel beiden, toevallig en zonder enig
verband met het geschil de hoedanigheid van koopman bezitten, maar
de bevoegdheid van de rechtbank
van koophandel integendeel wil
doen afhangen van de omstandigheid dat beide partijen op het tijdstip van de litigieuze handeling
koopman waren, ongeacht of een
'van de partijen die hoedanigheid
v66r de dagvaarding heeft verloren;
dat juist de hoedanigheid van koopman op het tijdstip van de handeling in veel gevallen zal bepalen of
de litigieuze verbintenis een koophandelsverbintenis is;
Dat artikel 573, tweede lid, met de
woorden « hoewel de eiser niet de
hoedanigheid van handelaar (lees :
koopman) heeft » bedoelt de partij
die op het tijdstip van de handeling
de hoedanigheid van koopman niet
bezat, dit wil zeggen in verband met
het geschil die hoedanigheid niet bezit; dat de vraag anders beantwoor-

-
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den de eiser zou verplichten, als het
om een subjectieve daad van koophandel gaat, de hoedanigheid van de
verweerder op twee verschillende
tijdstippen te bewijzen;
Dat de arrondissementsrechtbank,
door de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel aan te nemen
op grand dat de schuldbekentenissen waarop de eis wordt gegrond,
sloegen op daden van koophandel
en dat beide partijen koopman waren bij het ondertekenen van die
schuldbekentenissen, artikel 573 van
het Gerechtelijk Wetboek niet
schendt;

een omstandigbeid aanvoert die bet
bestaan van bet misdrijf uitsluit (3),
miskent de recbter de regels inzake de
bewijslast wanneer bij de beklaagde
veroordeelt op de enkele grand dat bij
niet de nodige bewijsmiddelen aanbrengt om bet aangevoerde feit te
doen aanvaarden; de regels inzake de
bewijslast worden evenwel door de
recbter niet miskend wanneer bij, zonder de beklaagde ertoe te dwingen
enig bewijs over te leggen, de gegevens van de zaak op onaantastbare
w1jze beoordeelt en de verweermiddeJen van de beklaagde verwerpt (4).

(LEMAIRE)

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

ARREST

(A.R. nr. 8166)

18 mei 1984 - 1• kamer - Voorzitter
HET HOF; - Gelet op het bestreen verslaggever : de h. Janssens, afde- den arrest, op 10 mei 1983 door het
lingsvoorzitter - Gelijkluidende concluHof van Beroep te Gent gewezen;
sie van de h. Velu, advocaat-generaal.

Overwegende dat de voorziening
enkel is gericht tegen de beslissingen van het arrest op strafrechtelijk
gebied;

Nr. 534
2•

KAMER -

22 mei 1984

1° WEGVERKEER -

VLUCHTMISDRIJF -

BEGRIP.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN

BEWIJSLAST

BEGRIP.

1o Een veroordeling wegens vlucbtmisdrijf is niet onwettig doordat bepaalde
nuttige vaststellingen konden gebeuren op bet door de bestuurder ter
plaatse acbtergelaten voertuig (1).
2o Wanneer een beklaagde zicb beroept
op een recbtvaardigingsgrond (2) of
(1) Zie Cass., 7 dec. 1964 (Bull. en Pas., 1965,
I, 343) en 20 jan. 1982, A.R. nr. 2027
(A.C., 1981-82, nr. 305).
{2) Zie Cass., 1 okt. 1980, A.R. nr. 1166
(A.C., 1980-81, nr. 77).

Overwegende dat het arrest eiser
op de strafvordering veroordeelt tot
een geldboete wegens het toebrengen van onopzettelijke slagen of verwondingen bij een verkeersongeval
en wegens overtreding van de artikelen 1 en 16.5 van het Wegverkeersreglement (telastleggingen A
en C samen) en tot een geldboete
wegens vluchtmisdrijf na verkeersongeval met gekwetste (telastlegging B) en het verval uitspreekt van
het recht een voertuig van de categorieen A, B, C, D, E, F te besturen
gedurende twee maanden wat de telastlegging B betreft;
{3) Cass., 17 jan. 1978 (A.C., 1978, 595).
{4) Zie Cass., 6 maart en 27 juni 1979
(A.C., 1978-79, 791 en 1292); 23 feb. 1982, A.R.
nr. 7013 (ibid., 1981-82, nr. 376), en 26 okt.
1983, A.R. nr. 2941 (ibid., 1983-84, nr. 117).

- 1216 I. In zoverre de voorziening ge- der zijnde van een voertuig hetwelk oorricht is tegen de beslissing over de zaak van of aanleiding tot een ongeval is
geweest, de plaats van het ongeval heeft
telastleggingen A en C :
verlaten, maar op meer bepaalde wijze
Overwegende dat de substanWHe het geval bedoelen van iemand die, als
of op straffe van nietigheid voorge- bestuurder van een voertuig, wetende
schreven rechtsvormen in acht zijn dat dit voertuig oorzaak van of aanleigenomen en de beslissing overeen- ding tot een ongeval is geweest, de
vlucht heeft genomen om zich aan de
komstig de wet is gewezen;
dienstige vaststellingen te onttrekken,
II. In zoverre de voorziening gericht is ~egen de beslissing over de
telastlegging B :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 33, 38, § 1, van de
wetten betreffende de politie op het wegverkeer, samengeordend bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968, 154, 189, 211
van het Wetboek van Strafvordering en
van de regelen inzake de bewijslast in
strafzaken,
'doordat het arrest, bij bevestiging van
het vonnis a quo, wegens inbreuk op artikel 33 van de samengeordende wetten
betreffende de politie van het wegverkeer, eiser veroordeelt tot een geldboete
of een vervangende gevangenisstraf en
tegen hem een verval van het recht een
voertuig te besturen uitspreekt en zijn
beslissing laat stoelen op de beschouwing dat het niet pertinent was erop te
wijzen dat de auto van eiser op de plaats
van het ongeval gebleven was met de
boordbescheiden ering, vermits het zich
onttrekken aan de dienstige vaststellingen ook slaat op die welke de persoon
van de beklaagde betreffen, dat het ook
zonder belang was het vermoeden trachten te staven dat eiser niet onder de invloed was van alkoholverbruik, vermits
de dienstige vaststelling daaromtrent
niet gedaan kon worden omdat juist eiser de plaats van het ongeval had verlaten, en dat ten slotte de gegevens van
het dossier niet voldoende waren om te
bewijzen dat eiser een stoornis van het
bewustzijn vertoonde, aan dewelke zou
te wijten zijn dat hij niet in staat was te
begrijpen dat er _een ongeval gebeurd
was waarin hij betrokken was en dat er
dienstige vaststellingen dienden te geschieden waarvoor hij de plaats van het
ongeval niet mocht verlaten, en om aldus
te bewijzen dat eiser zich niet opzettelijk
onttrokken had aan de dienstige vaststellingen,
terwijl, eerste onderdeel, artikelen 33
en 38, § 1, van voormelde samengeordende wetten betreffende de politie op het
wegverkeer geenszins zonder meer het
geval bedoelen van iemand die, bestuur-

waaruit volgt dat het geenszins van belang was ontbloot dat eiser bewees dat
enerzijds allerhande vaststellingen konden gebeuren doordat hij zijn voertuig
met de boordbescheiden ter plaatse had
gelaten, en dat anderzijds, wat betreft de
vaststellingen aangaande de staat waarin hij zich bevond, verschillende bestanddelen van de zaak en meer bepaald de
verklaring van getuige D. erop wezen
dat eiser niet onder de invloed was van
alkoholverbruik, zodat het integendeel
volkomen relevant was dat eiser aldus
aantoonde dat de bestanddelen van de
zaak erop wezen dat er geen omstandigheden aanwezig waren waaromtrent eiser de bedoeling kon gehad hebben de
vaststelling te verhinderen,
en, tweede onderdeel, nu het arrest
niet beslist (en bezwaarlijk had kunnen
beslissen) dat de geconstateerde bewustzijnsstoornis, welke eiser na het ongeval
vertoonde, geenszins van aard was enige
geloofwaardigheid te verlenen aan de
s!ellin& van eiser volgens dewelke hij
zlCh met bewust en opzettelijk aan de
nuttige vaststellingen had onttrokken
doch zich ertoe beperkt te oordelen dat
de gegevens van het dossier niet voldoende waren om de stelling van eiser te
bewijzen, hieruit volgt dat het arrest artikelen 154, 189, 211 van het Wetboek
van Strafvordering en de regelen inzake
bewijslast in strafzaken heeft geschonden, gezien, behalve waar de door beklaagde ingeroepen omstandigheid van
ieder element van geloofwaardigheid is
ontbloot, het niet aan de beklaagde behoort de afwezigheid te bewijzen van de
door de wet bepaalde bestanddelen van
een misdrijf, maar het aan de vervolgende partij behoort de aanwezigheid van
die bestanddelen te bewijzen:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, ook al konden
bepaalde vaststellingen gebeuren op
het ter plaatse achtergelaten voertuig~ het hof van beroep wettig heeft
beshst dat de beklaagde de verplich-
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le nuttige vaststellingen mogelijk te en daarbij liet opmerken dat hij welmaken;
iswaar de plaats van het ongeval
Overwegende dat, wat de even- had verlaten, maar dat zijn voertuig,
tuele staat van dronkenschap van ei- met daarin de boordbescheiden, ter
ser betreft, waarvoor eiser niet werd plaatse was gebleven; verder dat hij
vervolgd, het hof van beroep heeft niet dronken was, doch mede ten
geoordeeld dat eisers pogingen om gevolge van de opgelopen letsels,
te doen geloven dat hij niet dronken « een duidelijke stoornis in het bewas, nutteloos waren, nu de even- wustzijn » vertoonde, waaraan zou
tuele vaststelling van dronkenschap moeten worden toegeschreven dat
onmogelijk gemaakt werd doordat hij de plaats van het ongeval verliet;
hij de vlucht nam;
Overwegende dat het hof van beDat het arrest geen schending be- roep, op grond van dezelfde gegevat van de in het middel aangehaal- vens van het dossier, tot een andere
de wetsbepalingen;
overtuiging kwam en eiser wegens
W at het tweede onderdeel betreft : vluchtmisdrijf veroordeelde met de
hiernavolgende overwegingen : << Het
Overwegende dat, wanneer een is niet pertinent er op te wijzen dat
beklaagde een rechtvaardigings- de auto van de beklaagde op de
grond inroept, het openbaar ministe- plaats van het ongeval gebleven is
rie, de vervolgende partij en de bur- met de boordbescheiden er in, vergerlijke partij in beginsel het bewijs mits het zich onttrekken aan de
moeten leveren dat die rechtvaardi- dienstige vaststellingen ook slaat op
gingsgrond niet bestaat, behalve in- die welke de persoon van de bedien de stelling van de beklaagde klaagde betreffen. Het is ook zonder
een loutere bewering is die door belang het vermoeden trachten te
geen enkel gegeven gestaafd wordt;
staven dat de beklaagde niet onder
Dat diezelfde regel geldt wanneer de invloed van acoholverbruik was;
de beklaagde feiten aanvoert die er de dienstige vaststelling daaromzouden op wijzen dat een wezenlijk trent kon om het even niet gedaan
bestanddeel van het misdrijf ont- worden omdat juist de beklaagde de
plaats van het ongeval verlaten
breekt;
heeft. Ten slotte blijkt het niet volDat de rechter in zulk geval de re- doende uit de gegevens van het dosgelen betreffende de bewijslast in sier dat de beklaagde « een duidestrafzaken zou miskennen indien hij lijke stoornis van het bewustzijn »
de beklaagde veroordeelt omdat de- vertoonde, aan dewelke zou te wijze niet zelf de nodige bewijsmiddeten zijn dat hij niet in staat was te
len aanbrengt om zijn stelling te
begrijpen dat er een ongeval gedoen aanvaarden;
beurd was waarin hij betrokken was
Overwegende nochtans dat de re- en dat er dienstige vaststellingen
gelen betreffende de bewij slast niet . dienden te geschieden, waarvoor hij
onverenigbaar zijn met het beginsel de plaats van het ongeval niet
volgens hetwelk, buiten de gevallen mocht verlaten; de ingeroepen uitlawaarin de wet een bijzonder bewijs- tingen van derden dat de beklaagde
middel voorschrijft, de strafrechter er " totaal verdwaasd " uitzag of dat
in feite en derhalve op onaantastba- hij " wartaal vertelde ", evenals de
re wijze de bewijswaarde beoordeelt " klachten van duizeligheid ", opgevan de gegevens van de zaak, op nomen in het getuigschrift van dr.
grond waarvan hij tot zijn overtui- Hofman, volstaan niet om daaruit te
ging komt en waarover de partijen mogen besluiten dat de beklaagde
tegenspraak hebben kunnen voeren; zich niet opzettelijk onttrokken
Overwegende dat eiser, in zijn heeft aan de dienstige vaststellinconclusie voor het hof van beroep, gen »;

- 1218 Dat het arrest geenszins enig be- 2° VERZEKERING - VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOwijs aan de beklaagde opdraagt
TORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJK MOmaar enkel de beschikbare feitelijke
TORWAARBORGFONDS - K.B. 5 JANUARI 1957,
gegevens op onaantastbare wijze beART. 4, 1°- HODDER VAN EEN MOTORRIJTUIG
oordeelt;
- BEGRIP.
Overwegende dat het middel ten
onrechte vermeldt dat het arrest zou 3° VERZEKERING - VERPLICHTE AANhebben beschouwd dat de gegevens
SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOvan het dossier niet voldoende waTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJK MOren om te « bewijzen » dat eiser een
TORWAARBORGFONDS- K.B. 5 JANUARI 1957,
ART. 4, 1°- GETROFFENE HODDER VAN EEN
stoornis van het bewustzijn vertoonNIET VERZEKERD MOTORRIJTUIG - GEVOLG.
de; dat deze uitdrukking in het arrest niet voorkomt en het hof van
Met toepassing van art. 6, lid 4, laatberoep de regelen betreffende de be- 1o ste
lid, van het Verdrag betreffende de
wijslast in strafzaken niet heeft geinstelling en het statuut van het Beneschonden;
lux-Gerechtshof is het Hof van Cassatie ervan ontslagen een vraag tot uitDat het middel niet kan worden
leg van een aan Belgie, Luxemburg en
aangenomen;
Nederland gemeenschappelijke rechtsEn overwegende dat de substanregel aan het Beneluxhof voor te legtiele of op straffe van nietigheid
gen, wannee1· het zich verenigt met
voorgeschreven rechtsvormen in
een reeds eerder door dit Hof in een
acht zijn genomen en de beslissing
andere zaak op dezelfde vraag gegeven
antwoord (1).
overeenkomstig de wet is gewezen;
2o

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h, Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Bayart.

Nr. 535
2'
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1° BENELUX -

22 mei 1984

VERDRAG BETREFFENDE
DE INSTELLING EN HET STATUUT VAN EEN
BENELUX-GERECHTSHOF UITLEG OVER
EEN AAN BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL
VRAAG TOT UITLEG VOORWAARDE
WAARONDER HET HOF VAN CASSATIE NIET
GEHOUDEN IS EEN VRAAG TOT UITLEG AAN
HET BENELUXHOF VOOR TE LEGGEN.

« Houder » van een motorrijtuig, in de
zin van de artt. 4, 1", K.B. 5 januari
1957, 3, eerste lid, wet 1 juli 1956 en 3,
§ 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, is een persoon die zelf of door
middel van een ander de feitelijke
heerschappij over het motorrijtuig
heeft (2).

3" De feitenrechter die in concreto vaststelt dat een persoon die schade heeft
geleden voortvloeiende uit Jichamelijke
letsels, in Belgie veroorzaakt door een
motorrijtuig waarvan de bestuurder
zich door diefstal meester had gemaakt en dat niet was verzekerd overeenkomstig de wet van 1 juli 1956, zich
samen met de bestuurder door diefstal
meester had gemaakt van dat motorrijtuig, zodat de getroffene en de bestuurder, de getroffene oak door middel van de bestuurder, de feitelijke
heerschappij over het voertuig uitoefenden, leidt hieruit wettig af dat het
Gemeenschappelijk
Motorwaarborg1-----------------(1) Cass., 17 sept. 1982, A.R. nr. 3429
(A.C., 1982-83, nr. 45).
(2) Zie: Benelux, 22 dec. 1981 (R.W:, 1981-82,
kol. 1953 e.v.) en de conclusie van de h. Duman, adv.-gen. bij dat Hof; Cass., 17 sept. 1982,
voormeld in de noot 1.
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fonds t.a.v. de getroffene of zijn rechthebbenden niet tot vergoeding van de
Sfhade is gehouden (3). (Artt. 1 en 4,
1, K.B. 5 jan. 1957.)
(BOEDT, GEERTS, GEERTS Q.Q. T. DELAUNOIS,
GEVAERT,
GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST

(A.R. nr. 8541)

HET HOF; _ Gelet op het bestred en arrest, op 5 december 1983 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
Overwegende dat de eisers hun
voorziening hebben beperkt tot de
beschikkingen van het arrest, waarbij de door hen tegen de verweerders ingestelde civielrechtelijke vorderingen ongegrond worden verklaard;

I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen Jacqueline Delaunois en Marc Gevaert;
Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;
III. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, eerste lid, 4, 1", van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957 tot bepaling
van de toekenningsvoorwaarden en van
de omvang der rechten van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, bedoeld bij de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, en 3, eerste lid, van de
evenvermelde wet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat Patricia Boedt een ernstige

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

(3) Zie: Benelux, 22
sept. 1982, vermeld in
maart en 4 juni 1982,
(A.C., 1981-82, nrs. 440

dec. 1981, en Cass., 17
de noot 2, en Cass., 23
A.R. nrs. 3143 en 5907
en 593).

fout beging door in de gegeven omstandigheden plaats te nemen in de auto met
het oog op een niet toegelaten rit naar
Brussel, de vordering van de eisers tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ongegrond verklaart om reden
dat Patricia Boedt dient beschouwd als
houder van het niet verzekerde motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt,
in de zin van artikel 4 van het koninklijk
besluit 5 januari 1957, ten aanzien van
wie het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet tot vergoeding gehouden
is, op grond: dat Patricia Boedt reedt
v66r het vertrek uit de inrichting Malpertuis aan Bernard Hambrouck gevraagd
had haar naar Brussel te voeren, hoewel
zij goed wist dat deze geen auto bezat;
dat zij die inrichting hebben verlaten
v66r de personen die hen vergezelden; dat
zij met het oog op die verplaatsing dan
samen de auto hebben gestolen waarmede het ongeval gebeurde; dat uit het onderzoek dus wel blijkt dat zowel Bernard
Hambrouck als Patricia Boedt - deze
laatste ook door middel van eerstgenoemde - de feitelijke heerschappij
over het rijtuig uitoefenden en dat zij erover beschikten en ermede reden met
het doel zich naar Brussel te begeven,
zoals door Patricia Boedt was gevraagd
en gezamenlijk was overeengekomen,
terwijl, eerste onderdeel, houder is in
de zin van de artikelen 4, 1", van het
koninklijk besluit van 5 januari 1957 en
3, eerste lid, van de wet van 1 juli 1956,
hij die, zelf of door middel van een ander, de feitelijke heerschappij over het
rijtuig uitoefent; luidens artikel 1, eerste
lid, van voormeld koninklijk besluit, het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
in de plaats van de verplichtingen van
de aansprakelijke dader wordt gesteld
voor de vergoeding van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels, in Belgie veroorzaakt door motorrijtuigen die
krachtens de wet van 1 juli 1956 verzekerd moeten zijn, onder meer wanneer
iemand zich door diefstal van het rijtuig
meester heeft gemaakt; de die£ van een
motorrijtuig die bij het foutief besturen
ervan schade toebrengt aan een persoon
die hij vervoert, geenszins ontlast is van
zijn verplichting om die schade te vergoeden door de omstandigheid dat het
slachtoffer wetens en willens in het gestolen voertuig plaats genomen heeft na
aan de aansprakelijke bestuurder Hambrouck te hebben gevraagd « haar naar
Brussel te voeren, hoewel zij goed wist
dat deze geen auto bezat »; de hoedanigheid van in het motorrijtuig vervoerde
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persoon evenmin de hoedanigheid van
houder van dit rijtuig insluit, tegenover
wie het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet tot vergoeding gehouden
is krachtens artikel 4, 1", van voormeld
koninklijk besluit van 5 januari 1957, temeer daar het ten deze niet volstaat dat
het slachtoffer Patricia Boedt vooraf aan
de dader « Hambrouck had gevraagd
haar naar Brussel te voeren, zoals gezamenlijk was overeengekomen, hoewel zij
wist dat deze geen auto bezat >>, noch dat
zij aldus nut heeft gehad van het voertuig, noch dat zij wist dat het voertuig
was gestolen, om wettig te kunnen oordelen dat Patricia Boedt de feitelijke
heerschappij over het motorrijtuig ook door middel van Hambrouck - had
uitgeoefend; dienvolgens het arrest, door
uit de enkele omstandigheid dat Patricia
Boedt « aan Bernard Hambrouck gevraagd had haar naar Brussel te voeren,
hoewel zij goed wist dat deze geen auto
bezat , en zulks « gezamenlijk was overeengekomen , af te leiden dat zowel Bernard Hambrouck als Patricia Boedt deze ook door middel van eerstgenoemde
- de feitelijke heerschappij over het rijtuig uitoefenden, erover beschikten en
ermee reden, en bijgevolg zonder nader
te onderzoeken of Patricia Boedt in concreto de feitelijke heerschappij had over
het motorrijtuig, op het ogenblik van het
verkeersongeval door Bernard Hambrouck bestuurd, zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt (schending van de artikelen 1, eerste lid, 4, 1", van het
koninklijk besluit van 5 januari 1957 en
3, eerste lid, van de wet van 1 juli 1956);

tweede onderdeel, de eisers zowel in
hun conclusie in hager beroep van 8 december 1982 als in hun tweede conclusie
in hager beroep van 19 oktober 1983 aanvoerden: dat wijlen hun dochter, die niet
zelf reed, op Bernard Hambrouck op generlei wijze gezag kon uitoefenen; dat
laatstgenoemde zelf expliciet toegeeft dat
hij - en niet wijlen hun dochter - het
initiatief genomen heeft tot het ontvreemden van de wagen De Caluwe :
« J'ai pris !'initiative de voler une voiture »; dat zelfs indien hij haar op haar
verzoek naar Brussel voerde, hij expressis verbis verklaarde zulks te hebben gedaan om haar een vriendendienst te bewijzen, waartoe hij geenszins verplicht
werd en waarvan hij te allen tijde kon
afzien: « Je me dirigeais dans la direction de Bruxelles pour rendre plaisir a Patricia - Patricia est une amie a moi »;
dat in het kader van een vriendendienst
er geen plaats is voor het gezag en h~

toezicht dat het begrip « aangestelde ,
veronderstelt en dat bijgevolg wijlen hun
dochter niet als houder, noch zelf, noch
door middel van een ander, van het motorrijtuig kan worden aangemerkt; dienvolgens het arrest, door te oordelen dat
Patricia Boedt aan Bernard Hambrouck
gevraagd had haar naar Brussel te voeren, hoewel zij goed wist dat deze geen
auto bezat, dat zij met het oog op die
verplaatsing dan samen de auto hebben
gestolen waarmee het ongeval gebeurde
en dat uit het onderzoek dus wel blijkt
dat zowel Bernard Hambrouck als Patricia Boedt - deze laatste ook door middel van eerstgenoemde - de feitelijke
heerschappij over het rijtuig uitoefenden
en dat zij erover beschikten en ermede
reden met het doe! zich naar Brussel te
begeven, zoals door Patricia Boedt was
gevraagd en gezamenlijk was overeengekomen, geenszins antwoordt op de door
eisers regelmatig in conclusies aangevoerde middelen en derhalve zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers concludeerden zoals in het middel is weergegeven;
Overwegende dat de appelrechters
met de in het middel vermelde consideransen te kennen geven dat
Patricia Boedt, die bij haar vriend
Bernard Hambrouck had aangedrongen om haar naar Brussel te voeren,
hoewel zij goed wist dat hij geen auto bezat, niet aileen met de bedrieglijke wegneming van de personenwagen heef~ ingestemd maar bovendien dat zij samen met Hambrouck
de diefstal heeft gepleegd, zodat
« zowel Bernard Hambrouck als Patricia Boedt - deze laatste ook door
middel van eerstgenoemde - de feitelijke heerschappij over het rijtuig
uitoefenden en erover beschikten
... »;
Overwegende dat de appelrechters, door aldus nauwkeurig en omstandig de feitelijke gegevens te vermelden waarop zij hun beslissing
laten steunen, de door de eisers bij
conclusies aangevoerde strijdige of
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andere gegevens verwerpen en aldus die conclusies beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 4, 1°, van het koninklijk besluit
van 5 januari 1957 tot bepaling van
de toekenningsvoorwaarden en van
de omvang der rechten van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds,
bedoeld bij de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, dit Fonds niet tot
vergoeding van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels gehouden is tegenover onder meer
« de houder van het niet verzekerde
motorrijtuig dat schade heeft veroorzaakt »;
Overwegende dat het rechtsbegrip
« houder van een motorrijtuig » in
de evengenoemde bepaling overeenstemt met het begrip vervat in artikel 3, eerste lid, van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen en in artikel 3,
§ 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Dat ingevolge artikel 6, lid 3, van
het Verdrag betreffende de Instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof,
ondertekend te
Brussel op 31 maart 1965, het Hof in
principe verplicht zou zijn de vraag
van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen;
Dat echter, met toepassing van artikel 6, lid 4, in fine, van hetzelfde
verdrag, het Hof mag nalaten de
vraag aan het Benelux-Gerechtshof
voor te leggen, nu het zich verenigt
met het antwoord gegeven op 22 december 1981 in de zaak Van Hooteghem en Meirsman tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, waarin het Benelux-Gerechtshof verklaart voor recht : << Het

begrip " houder " in artikel 3, § 1,
van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen kan niet
worden uitgebreid tot een persoon
die niet zelf of door middel van een
ander de feitelijke heerschappij
over het motorvoertuig heeft »;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
de in de aanvang van het middel
vermelde redengeving, de appelrechters in concreto onderzoeken of
Patricia Boedt, zelf of door middel
van een ander, de feitelijke heerschappij over het motorrijtuig had;
dat zij uit de vaststelling dat Patricia Boedt en Bernard Hambrouck
zich samen door diefstal van het
motorrijtuig hebben meester gemaakt, zodat heiden, Patricia Boedt
ook door middel van Bernard Hambrouck, de feitelijke heerschappij
over het voertuig uitoefenden, wettig hebben kunnen afleiden dat Patricia Boedt op het ogenblik van het
verkeersongeval « houder » was van
het niet-verzekerde motorrijtuig, zodat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tegenover de eisers
niet tot vergoeding van de door dit
voertuig veroorzaakte schade gehouden is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
22 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Bi.itzler en
De Gryse.

1222 haald genummerd, zodat het vonnis ter
zake geen enkele vermelding bevat :

Nr. 536
2'
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22 mei 1984

VONNISSEN EN ARRESTEN -

VERMELDINGEN VAN HET VONNIS - VERMELDING
VAN DE KAMER VAN DE RECHTBANK DIE HET
VONNIS HEEFT GEWEZEN, NIET VEREIST.

Noch art. 780 Ger. W., naar luid waarvan
het vonnis onder meer, op straffe van
nietigheid, de vermelding van de rechter of de rechtbank die het heeft gewezen, moet bevatten, noch enige andere
wetsbepaling vereist dat het vonnis bovendien zou vermelden door welke kamer van de rechtbank het is gewezen.

(LAMBRECHTS, BIEMANS T. BORMANS, VERAA)
ARREST

(A.R. nr. 8580)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 december 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, met bevestiging van het
beroepen vonnis, op strafgebied eiser veroordeelt tot een geldboete
van 25 frank, met uitstel gedurende
een jaar, en in de kosten, eiseres civielrechtelijk
aansprakelijk
verklaart voor die geldboete en die kosten, en op civielrechtelijk gebied de
eisers in solidum veroordeelt tot het
betalen aan de burgerlijke partijen
van schadevergoedingen, rente en
kosten;

Overwegende dat, naar luid van
artikel 780 van het Gerechtelijk
Wetboek, het vonnis onder meer
dient te bevatten, op straffe van nietigheid, de vermelding van de rechter of de rechtbank die het heeft gewezen; dat de wet niet vereist dat
het vonnis bovendien zou vermelden
door welke kamer van de rechtbank
het is gewezen;
Overwegende dat ten deze het
vonnis vermeldt dat het werd gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, « kamer
rechtdoende in correctionele zaken,
zetelend in hoger beroep van politievonnissen »; dat aldus voldaan is
aan de bepaling van artikel 780 van
het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, ...
terwijl, ...

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende, wat de strafvordering betreft, dat de substanWHe of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders tegen de eisers :
Overwegende dat de eisers geen
bijzonder middel aanvoeren;

I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser en op de
vordering van het openbaar ministeOm die redenen, verwerpt de
rie tegen eiseres als civielrechtelijk voorzieningen; veroordeelt de eisers
aansprakelijke partij :
in de kosten.
Over het eerste middel, luidend als
volgt : het bestreden vonnis vermeldt
niet welke kamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen uitspraak
deed; zowel de afkorting « Vac » (vacantiekamer) als « 11' '' werd als doorge-

22 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Masson, Antwerpen.
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Nr. 537

(Art.

48,

1",

W egver keersreglemen t.)
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(VAN MELE)

1° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN STRAFVORDERlNG ENKEL STRAFBAAR OPZET.

(A.R. nr. 8657)

EEN

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
MlSDRlJVEN OPGELEVERD DOOR EEN ENKEL
FElT OF DOOR ONDERSCHEIDEN FElTEN ONAANTASTBARE BEOORDELlNG DOOR DE
FElTENRECHTER.

3° STRAF -

RECHTER DIE WEGENS VERSCHEIDENE MlSDR!JVEN ONDERSCHEIDEN
STRAFFEN UITSPREEKT - BESLISSlNG lMPLICEERT DAT DIE MlSDRlJVEN DOOR ONDERSCHEIDEN FElTEN WORDEN OPGELEVERD.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP
DE OPENBARE WEG SPlJT VERVAL VAN RET
RECHT TOT STUREN - VEROORDELING - MOTlVERlNG.

1" en 2" De feitenrechter beoordeelt on-

aantastbaar, in feite, of verscheidene
feiten wegens eenheid van opzet een
enkel strafbaar feit opleveren (1). (Art.
65 Sw.)
3" De rechter die wegens verscheidene

misdrijven onderscheiden straffen uitspreekt, beslist daardoor dat die misdrijven door onderscheiden feiten worden opgeleverd (2).
4" Niet regelmatig met redenen omkleed

is de beslissing die een beklaagde veroordeelt wegens het besturen van een
voertuig op de openbare weg, spijt verval van het recht tot sturen, wanneer
noch uit de beslissing noch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het vonnis waarbij de
vervallenverklaring was uitgesproken,
in kracht van gewijsde was gegaan,
noch op welke data de bij art. 40 Wegverkeersreglement bepaalde kennisgeving is geschied en de vervallenverkla(1) Cass., 4 okt. 1983 (A.C., 1983-84, nr. 65).
(2) Cass., 4 nov 1975 (A.C., 1976, 301).

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 januari 1984 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt : 1" tot een gevangenisstraf van een maand en een geldboete van 500 frank, met de opdeciemen gebracht op 30.000 frank, of een
vervangende gevangenisstraf · van
drie maanden, wegens zestien samengevoegde overtredingen van de
artikelen 5 en 61.1 van het Wegverkeersreglement, die door een zelfde
feit zijn opgeleverd (telastlegging
A); 2o tot een geldboete van 200
frank, met de opdeciemen gebracht
op 12.000 frank, of een vervangende
gevangenisstraf van 60 dagen, wegens overtreding van artikel 4.1 van
het Wegverkeersreglement (telastlegging B); 3° tot een geldboete van
30 frank, met de opdeciemen gebracht op 1.800 frank, of een vervangende gevangenisstraf van acht dagen, wegens overtreding van artikel 5 van het Wegverkeersreglement
(telastlegging C); 4° tot een geldboete van 30 frank, met de opdeciemen
gebracht op 1.800 frank, of een vervangende gevangenisstraf van acht
dagen, wegens overtreding van artikel 9.1.1 van het Wegverkeersreglement (telastlegging D); 5° tot een
geldboete van 300 frank, met de opdeciemen gebracht op 18.000 frank, of
een vervangende gevangenisstraf
van 90 dagen, wegens overtreding
van artikel 34, 1°, van de Wegverkeerswet (telastlegging E), en 6° tot
een gevangenisstraf van een maand
en een geldboete van 1.000 frank,
met de opdeciemen gebracht op
(3) Zie Cass., 28 maart 1977 (A.C., 1978-79,
887).
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60.000 frank, of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, wegens
overtreding van artikel 48, 1°, van de
Wegverkeerswet (telastlegging F),
namelijk « Spijt het tegen hem uitgesproken verval door een in kracht
van gewijsde gegane vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde, d.d. 10.12.1974, waarbij lastens hem een verval van het recht
tot het sturen van een voertuig
(Iuchtschip), (het geleiden van een
rijdier), of (een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing),
nl. alle categorieen A tot en met F,
werd uitgesproken voor de duur van
voorgoed, de kennisgeving van het
verval aan hem gedaan overeenkomstig artikel 40 van (de Verkeerswet) op 18.12.1974 en ingegaan op
23.12.1974, op een openbare plaats
een voertuig (luchtschip) te hebben
bestuurd (rijdier te hebben geleid)
of (een bestuurder te hebben begeIeid met het oog op de scholing), namelijk een personenwagen behorende tot de categorie bedoeld in de
beslissing van de vervallenverklaring »; dat het vonnis tevens eiser
wegens het feit F voorgoed vervallen verklaart van het recht tot het
besturen van een motorvoertuig en
voorts, met toepassing van artikel
60 van het Strafwetboek, de samen
opgelegde vervangende gevangenisstraffen vermindert tot 180 dagen;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat voor de feiten A, B, C en D respectievelijk geldboeten worden uitgesproken van 500, 200, 30 en 30 frank of
in het totaal 760 frank, met de opdeciemen gebracht op 45.600 frank; uit het
proces-verbaal van de rijkswacht duidelijk blijkt dat al die misdrijven te wijten
zijn aan een en hetzelfde opzet, namelijk
« om zich te willen onttrekken aan de
controle van de politie •; er tussen al deze misdrijven een eendaadse samenloop
is, zodat slechts een straf diende te worden toegepast; het maximaal bedrag van
deze straf 500 frank is, met de opdeciemen 30.000 frank; dienvolgens het opleggen van gezamenlijke geldboeten van
45.600 frank de maximumstraf te hoven
gaat en onwettig is :

Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze, in feite, oor-

deelt of misdrijven door een zelfde
feit of door afzonderlijke feiten worden opgeleverd en/of verscheidene
feiten, wegens de eenheid van opzet,
een enkel strafbaar feit opleveren;
dat de rechter die wegens verscheidene misdrijven verschillende straffen uitspreekt, noodzakelijk beslist
dat deze misdrijven door afzonderlijke feiten worden opgeleverd;
Dat het middel, dat tegen die feitelijke beoordeling opkomt, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, woordelijk
luidende als volgt: « Voor het feit F werd
requirant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 maand en een geldboete
van 1.000 frank x 60 = 60.000 frank,
met een levenslang verval van het recht
om een motorvoertuig te besturen. Voor
het feit F wordt gemotiveerd dat hij,
spijt het tegen hem uitgesproken verval
door een in kracht van gewijsde gegaan
vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde, d.d. 19.12.1974, waarbij
hem een levenslang verbod van het recht
tot sturen van een voertuig, nl. van aile
categorieen A tot en met F werd uitgesproken, op een openbare plaats een
voertuig heeft bestuurd, nl. een personenwagen behorende tot de categorie bedoeld in het vonnis van 10.12.1974. Uit de
stukken die zich in het strafbundel bevinden en waarvan de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen kennis kon nemen, bleek niet dat het bedoeld vonnis
van de Rechtbank te Dendermonde d.d.
10.12.19784 kracht van gewijsde heeft.
Het vonnis werd immers bij verstek tegenover requirant uitgesproken en er ligt
geen authentiek bewijs voor dat het vonnis hem werd betekend, zodat het nog
steeds vatbaar zou kunnen zijn voor verzet. En zolang een vonnis dat het verval
tot het sturen van een motorvoertuig nog
vatbaar is voor een gewoon verhaalmiddel, is het niet definitief en kan het niet
als basis dienen voor bestraffing om een
voertuig bestuurd te hebben niettegenstaande het tegen hem uitgesproken verval. De stukken van de strafbundel bewijzen niet dat het aan requirant werd
betekend. Het vonnis bij verstek dateert
dus van 10.12.1974; volgens de dagvaarding zou het zijn betekend, maar dat is
niet bewezen - op 18.12 - toen de gewone termijn van verzet of de beroepstermijn nog niet was verstreken. Het bewijs van de betekening ligt niet voor
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zoals wordt vereist door art. 40 van de
Verkeerswet , :

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat, wat de teOverwegende dat uit het bij het lastleggingen A, B, C, D en E bedossier gevoegd eensluidend ver- treft, de substantHlle of op strafklaard afschrift (fotokopie) van het fe van nietigheid voorgeschreven
vonnis van 10 december 1974 van de rechtsvormen in acht zijn genomen
Correctionele Rechtbank te Den- en de beslissing overeenkomstig de
dermonde, vonnis dat vermeld is in wet is gewezen;
de telastlegging F en de grondslag
van die telastlegging is, blijkt dat
dit vonnis ten aanzien van eiser bij
verstek gewezen is en dat, wat eiser
betreft, op 21 januari 1983 geen
Om die redenen, vernietigt het berechtsmiddel ertegen was ingesteld; streden vonnis voor zover het uitOverwegende dat uit de stukken spraak doet op de strafvordering
waarop het Hof vermag acht te wegens de telastlegging F en over
slaan, echter niet blijkt of het von- de kosten; verwerpt de voorziening
nis van 10 december 1974 aan eiser voor het overige; beveelt dat van dit
werd betekend en eventueel op wel- arrest melding zal worden gemaakt
ke datum; dat weliswaar op de kant op de kant van het gedeeltelijk vervan het voormeld eensluidend ver- nietigde vonnis; veroordeelt eiser in
klaard afschrift (fotokopie) ervan, op vijf zesde van de kosten en laat de
blz. 1, onder meer de losse met de overige kosten ten laste van de
hand geschreven vermeldingen voor- Staat; verwijst de aldus beperkte
komen << Betekend op 17.12.1974 aan zaak naar de Correctionele Rechtwoonst (1 o) » en << Kennisname op bank te Mechelen, zitting houdende
18.12.1974 (1) », welke schijnen te in hoger beroep.
wijzen op eiser die in het vonnis als
22 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
eerste beklaagde is vermeld, doch
voorzitter - Verslaggever : de
die kantmeldingen noch gedag- noch Screvens,
h. Matthijs - Gelijkluidende conclus1e
genaamtekend zijn en evenmin de van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
hoedanigheid aangeven van de perAdvocaat: mr. Pauwels, Dendersoon die ze heeft aangebracht, zodat monde.
het Hof op die kantmeldingen geen
acht vermag te slaan; dat derhalve
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het
vonnis van 10 december 1974 in
kracht van gewijsde is gegaan;
Nr. 538
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door de telastlegging F bewezen te verklaren, weliswaar vast2' KAMER - 23 mei 1984
stelt dat de bij artikel 40 van de
VVegverkeerswet
voorgeschreven
kennisgeving is gedaan op 18 de- VOORZIENING IN CASSATIE - STRAFcember 1974 en dat het verval is
ZAKEN CASSATIEBEROEP VAN DE BEingega.-=tn op 23 december 1974; dat
KLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP DE VORDERING TOT TUSSENKOMST EN TOT BD/dit evenwel niet blijkt uit enig stuk
DENDVERKLARING VAN HET VONNIS DIE HIJ
van het dossier waarop het Hof verTEGEN ZIJN VERZEKERAAR HEEFT INGEmag acht te slaan;
STELD - CASSATIEBEROEP NIET BETEKEND
Overwegende dat het Hoi derhal- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP
ve in de onmogelijkheid verkeert de
veroordeling wegens de telastleg- Het cassatieberoep van een beklaagde
tegen de beslissing op de vordering tot
ging F op haar wettigheid te toettussenkomst en tot bindendverklaring
sen;
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genoemde verweerster;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

van het vonnis, die hij tegen zijn verzekeraar heeft ingesteld, is niet ontvankelijk als het niet is betekend aan
de partij tegen wie het is gericht (1).
(Art. 418 Sv.)
(ARBOIT T. VAN HUYSE, UTRECHT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3505)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1984 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing,
1. waarbij de verjaring wordt vastgesteld van de tegen eiser wegens
overtreding van het Wegverkeersreglement ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiser geen belang heeft om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. waarbij eiser wegens de telastlegging I wordt veroordeeld :
Overwegende dat de substanWlle
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de door
de verweerder Bernard Van Huyse
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
C. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de door
eiser tegen de verweerster naamloze
vennootschap Utrecht ingestelde
rechtsvordering tot vrijwaring en tot
bindendverklaring van het arrest :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voor-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Ghislain - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 539
2'
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2J mei 1984

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - NIET
ONTVANKELIJK VERZOEK TOT VERWIJZING BEG RIP.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - GEGEVENS DOOR DE VERZOEKER UITEENGEZET,
WAARUIT GEEN VERDENKING VALT AF TE
LEIDEN - VERWERPING VAN HET VERZOEK.

1° Niet ontvankelijk is het verzoek tot

verwijzing van een correctionele rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking, wanneer dat verzoek
gegrond is op grieven die niet zijn
aangevoerd tegen het rechtscollege
waarbij de vervolgingen aanhangig
zijn, maar wei tegen personen die met
dat rechtscollege niets te maken hebben (1). (Art. 542 Sv.)
2° Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een
andere wegens gewettigde verdenking,

1----------------Nota arrest nr. 53!1:

Nota arrest nr. 538 :
(1) Cass., 24 april 1979 (A.C., 1978-79, 999).

(1) Cass., 4 mei 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 485).

A.R.

nr.

2837

-
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wanneer uit de door de verzoeker uiteengezette gegevens niet kan worden
afgeleid dat alle rechters die in deze
rechtbank zitting houden, niet in staat
z~~n. op ~f!n onafhankelijke en onpartiJdige WlJZe over de zaak uitspraak te
doen of dat ze bij de openbare opinie
gewettigde twijfel doen ontstaan aan
hun geschiktheid om de zaak op die
wijze te beoordelen (2).

(STAUMONT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3563)

HET HOF; - Gelet op het verdat op 15 maart 1984 op
de gnff1e van het Hof is ingekomen
en dat ertoe strekt de tegen eiser
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel aanhangig gemaakte
zaak, met volgnummer 75.50.2593/80
in de notities van het parket, op
gron~. van gewettigde verdenking te
verwiJzen naar een andere rechtbank;
Ov~~egende dat eiser betoogt
d~t hlJ op 13 maart 1984 bij de mimster van Justitie « tegen alle
magistraten van de rechtbank en
het ~~chtscollege in Eerste Aanleg
te NlJVel » klacht heeft ingediend
wegens valsheid en gebruik van valse stukken, nu « alle leden van dat
rechtscollege door het wijzen van
een foutief vonnis dat als vals moet
worden bestempeld en door verschillende nadien verrichte daden die op
hun beurt een reeks valsheden of
gebruik van valse stukken opleveren, welke misdrijven achtereenvolgens zijn gepleegd door de curatoren, de rechter-commissaris en de
strafrechtelijke instanties » hebben
samengespannen tegen eiser en zijn
oom, de heer Emile Sablon;
Overwegende dat eiser in dat verzoekschrift en in zijn bij de minister
van Justitie ingediende klacht waarvan een afschrift bij dat verzoeks~h.rift

(2) Cass., 1 dec. 1983,
(A.C., 1983-84, nr. 182).

A.R.

nr.

3247

zoekschrift is gevoegd, de hierna samengevatte feiten en gegevens uiteenzet : dat de Rechtbank van Koophandel te Nijvel hem bij vonnis van
8 september 1980 dat met het kennelijk oogmerk om hem nadeel te
berokkenen, is gewezen en klaarblijkelijk als vals moet worden beschouwd, ambtshalve failliet heeft
verklaard, ofschoon eiser dank zij
de hulp van een zekere mevr. Christiane Gerard onmiddellijk een bedrag van tweehonderdvijftigduizend
frank, dat is 25 pet. van zijn schuld
jegens de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, kon betalen
en hij voor het overige in staat was
om binnen acht dagen zijn volledige
schuld jegens die instelling te kwijten; dat, tijdens de << bijeenkomst in
verband met het faillissement , op
dezelfde dag, de curator in het faillissement, mr. Bourlee, die samen
met zijn confrater mr. Delande bela~t _was met de vereffening van het
fallhssement van Emile Sablon aan
e~ser << tendentieuze » vragen ~telde
d1e bedoeld waren om hem, in strijd
met de waarheid, te doen toegeven
dat hij slechts << een stroman » was
geweest en dat zijn algemeen toeleveringsbedrijf in werkelijkheid aan
zijn oom toebehoorde; dat in een
vals verslag dat was opgemaakt ten
behoeve van het parket van Nijvel
en was medeondertekend door de h.
Lacroix, die zich daardoor medeplichtig had gemaakt aan die valsheid in geschriften en dat gebruik
van valse stukken, mr. Bourlee het
deed voorkomen als zou eiser hebben toegegeven dat zijn zaak in
werkelijkheid van Emile Sablon
was, terwijl hij dat nooit had gezegd; dat de curator, mr. Bourlee
tijdens die << bijeenkomst » op 8 sep~
tember 1980 het bedrag van tweehonderdvijftigduizend frank opeiste
dat eiser had verklaard te bezitten
en diens versie, namelijk dat hij ·dit
bedrag aan mevr. Christiane Gerard
zou hebben teruggegeven, weigerde
te geloven; dat mr. Bourlee eiser en
diens oom, Emile Sablon ervan beschuldigde dat bedrag te hebben
verduisterd en hiervan gewag maak-
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te in zijn verslag aan het parket te
Nijvel, ofschoon dat bedrag wei degelijk aan de genoemde dame was
teruggegeven omdat wegens die ontijdige ambtshalve faillietverklaring
de met haar overeengekomen voorwaarden betreffende de betaling van
dat bedrag niet konden worden nagekomen en de belofte van algehele
kwijting van de schuld binnen acht
dagen niet kon worden ingelost; dat
mevr. Christiane Gerard achteraf de
Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid en de overige ingeschreven schuldeisers van het faillissement volledig terugbetaalde, hetgeen de hoofdcommissaris Henry
ertoe aanzette aan de onderzoeksrechter Baeyens van Nijvel te
schrijven dat het passief vanaf dat
ogenblik was aangezuiverd en er
geen schade meer was; dat nochtans
dertig dagen later, eiser en zijn oom
door de onderzoeksrechter Baeyens
werden beschuldigd en bij de beschikking die op 15 juni 1981 door
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Nijvel onder
voorzitterschap van de alleensprekende rechter, mevr. Cuvelier, was
gewezen, naar de correctionele
rechtbank werden verwezen; dat de
Correctionele Rechtbank te Nijvel,
onder voorzitterschap van de h. Marescaux en bestaande uit de rechters Del Carril en Schlicker, op 25
februari 1983 het onderzoek aanvatte in de zaak tegen eiser en vervolgens de zaak « sine die » uitstelde;
dat mevr. Christiane Gerard op 9
december 1983, toen de zaak tegen
eiser andermaal << sine die » was
verdaagd, een aangetekend schrijven richtte aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, de
procureur des Konings te Nijvel, de
voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Nijvel, alsook aan de
rechter-commissaris en de curator,
mr. Bourlee, waarin ze haar verwondering uitsprak over het feit dat het
faillissement van eiser nog niet was
beeindigd wegens aanzuivering van
het passief, daar zij reeds drie jaar
geleden de schulden van eiser voiledig had betaald, en met name aan

de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid een bedrag van een
miljoen frank had gestort waarin
het bedrag van tweehonderdvijftigduizend frank begrepen was wegens
verduistering waarvan eiser ten onrechte wordt vervolgd;
Overwegende dat eiser uit die feiten en gegevens afleidt dat << de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel » zowel hem als zijn medeverdachte vijandig gezind was en tegen
hen vooringenomen was, welke houding volledig onverenigbaar is met
zijn recht op een degelijke en serene behandeling van zijn zaak; dat
hij goed beseft hoe het gehele rechtscollege tegen hem en zijn oom
samenspant en hen niet met rust
laat en dat hij diep verontwaardigd
is over de manipulaties waarvan hij
het slachtoffer is;
Overwegende dat het verzoekschrift, in zoverre het op feiten
steunt die aan de Rechtbank van
Koophandel te Nijvel, de rechtercommissaris, de curator, mr. Bourlee, de onderzoeksrechter Baeyens
en de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Nijvel worden
verweten, niet gericht is tegen de
rechtbank die kennis neemt van de
tegen eiser ingestelde vervolgingen
en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige
uit de door eiser uiteengezette gegevens niet kan worden afgeleid dat
niemand van de rechters die in de
rechtbank zitting hielden, in staat
zou zijn om op een onafhankelijke
en onpartijdige wijze uitspraak te
doen in de zaak nr. 75.50.2593/80 ten
laste van eiser of in de openbare
opinie gewettigde twijfel zou doen
ontstaan omtrent hun geschiktheid
om op die manier uitspraak te doen;
Dat ook in dat opzicht het verzoekschrift niet ontvankelijk is;

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot 552 van het Wetboek
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van Strafvordering, verwerpt het
verzoekschrift; veroordeelt eiser in
de kosten.

(STAUMONT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3630)
23 mei 1984 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M.

Graindorge, Brussel.

Nr. 540

2'
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CASSATIE-

BEVOEGDHEID- STRAFZAKEN
- RECHTSTREEKSE AANGIFTE VAN MISDADEN OF WANBEDRIJVEN IN DE UITOEFENING
VAN HUN Al\!IBT GEPLEEGD DOOR LEDEN VAN
EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ARBEIDSRECHTBANK, RECHTBANK VAN KOOPHANDEL OF DOOR MAGISTRATEN VAN HET
OPENBAAR MIN!STERIE BIJ DIE RECHTBANKEN - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN.

Wanneer een misdaad of een wanbedrijf
in de uitoefening van hun ambt
wordt gepleegd door ]eden van een
rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel of door magistraten van het openbaar ministerie bij die rechtbanken,
mag die misdaad of dat wanbedrijf
niet rechtstreeks bij het Hof worden
aangegeven, als de feiten welke die
misdaad of dat wanbedrijf opleveren,
niet samenhangend zijn met een misdaad of een wanbedrijf die ten laste
wordt gelegd hetzij aan een gehele
rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel, hetzij individueel aan een of meer
leden van de hoven van beroep, aan de
procureurs-generaal of substituten bij
die hoven (1). (Artt. 483, 485 en 486

Sv.),

-----------------!
(1} Cass., 4 mei 1976 (A.C., 1976, 988} en 20
dec. 1977 (ibid., 1978, 486}; zie Cass., 20 dec.
1971 (ibid., 1972, 393).

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 procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,
Gelet op het verzoekschrift tot
onttrekking van de zaak op grand
van gewettigde verdenking, dat op
15 maart 1984 is ingekomen op de
griffie van het Hof en ertoe strekt
de zaak, die onder het volgnummer
75.50.2593/80 in de notities van het
parket te Nijvel thans tegen eiser
aanhangig is voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg van hetzelfde arrondissement, naar een andere rechtbank van eerste aanleg te verwijzen;
Gelet op de rechtstreekse en incidenteel in dat verzoekschrift tot anttrekking van de zaak op grand van
gewettigde verdenking gedane aangifte, door eiser met toepassing van
artikel 486, tweede lid, van het Wethoek van Strafvordering gedaan in
het op 25 april 1984 op de griffie van
het Hof neergelegde verzoekschrift;
Overwegende dat uit de context
van laatstgenoemd verzoekschrift,
ondanks de algemene bewoordingen
ervan, blijkt dat het incidentele verzoek betrekking heeft op de rechters uit de kamer van de Rechtbank
van Koophandel te Nijvel die eiser
bij vonnis van 8 september 1980
heeft failliet verklaard, alsook op de
twee curatoren, de rechter-commissaris, de kamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Nijvel die uitspraak moest doen over de tegen eiser in de zaak met voormeld nummer in de notities van het parket te
Nijvel ingestelde vervolgingen en,
eventueel, op sommige magistraten
van dat parket en een onderzoeksrechter;
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Overwegende dat met uitzondering van de twee in het faillissement van eiser aangewezen curatoren die geen magistraat zijn, de
incidentele aangifte enkel is gericht
tegen leden van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Nijvel, rechters of
parketmagistraten, en van de rechtbank van koophandel van dat arrondissement; dat de door eiser aan die
verschillende personen verweten feiten of tekortkomingen niet samenhangend schijnen met een misdaad
of een wanbedrijf dat ten laste
wordt gelegd, hetzij aan een gehele
rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van
koophandel, hetzij individueel aan
een of meer leden van de hoven
van beroep of de arbeidshoven of aan
een procureur-generaal of substituut
bij die hoven, zodat de incidentele
aangifte van eiser niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, gelet op de artikelen 485, 486, 493, 494 en 502 van
het Wetboek van Strafvordering, 37
en 41 van de wet van 15 juni 1935,
vordert dat het aan het Hof, tweede
kamer, moge behagen, na de raadsheer verslaggever in zijn verslag te
hebben gehoord, en rechtdoende in
raadkamer, de incidentele aangifte
te verwerpen en eiser te veroordelen in de kosten.
Brussel, 9 mei 1984.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
E. Liekendael. »
Gelet op de artikelen 485, 486, 493,
494 e;n 502 van het Wetboek van
Strafvordering, rechtdoende in raadkamer, met aanneming van de
gronden van die vordering, verwerpt
de incidentele aangifte; veroordeelt
eiser in de kosten.
23 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h, Stranard, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M.
Graindorge, Brussel.

Nr. 541
1'
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25 mei 1984

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - RECHTSPERSOONLIJKHEID - BEKENDMAKING VAN DE LIJST VAN BEHEERDERS - BEGRIP.

Wanneer de rechter vaststelt dat de lijst
van beheerders van een vereniging
zonder winstoogmerk in het Belgisch
Staatsblad is bekendgemaakt zonder
vermelding van hun beroep, maar dat,
behalve voor een enkele beheerder,
hun beroep is vermeld bij de bekendmaking van de akte van oprichting
van de vereniging in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, beslist hij
wettig dat de vereniging t.a. v. derden
rechtspersoonlijkheid bezit, overeenkomstig de artt. 3 en 26 van de wet
van 27 juni 1921, als hij beslist dat de
vastgestelde nalatigheid niet belet dat
derden de hoedanigheid van beheerder
van de betrokkenen kunnen nagaan
(1).

T.

(GEMEENTE ANDERLECHT
NEERPEDE BLIJFT » V.Z.W.)

«

ARREST

(A.R. nr. 3932)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 17, 18 van
het Gerechtelijk Wetboek, 67 van de wet
van 29 maatt 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
(1) Zie Cass., 23 jan. 1936 (Bull. en
Pas., 1936, I, 127) en 7 feb. 1944 (ibid., 1944, I,
192).
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stedebouw, als gewijzigd door de wet plichten tot een onderzoek van feivan 22 december 1970, en 1 van de wet ten waarvoor het niet bevoegd is;
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van StrafDat het middel, dat voor het
vordering,
overige niet preciseert waarom eerdoordat het arrest eiseres veroordeelt ste verweerster geen hoedanigheid
tot schorsing van de bouwwerken op het had noch waarin andere wetsbepaterrein gekend op het kadaster onder
wijk G, Anderlecht 7, percelen 285 a, lingen dan de artikelen 17 en 18 van
287 d, 294/2, 295 a/2, 296/2 en 296 a, en het Gerechtelijk Wetboek zouden
zulks met verbeurte van een dwangsom ~ijn geschonden, niet ontvankelijk
van 100.000 frank te betalen voor iedere 1s;
dag dat zij dit bevel niet nakomt na de
Over het tweede middel, afgeleid uit
dag van de betekening van het bevelschrift, en met betaling van een de schending van de artikelen 2 3 4 2"
dwangsom van 200.000 frank per dag na 9, tweede lid, 26 van de wet va~ 27 ]uni
de betekening van het arrest, en eiseres 1~21 waarbij aan de verenigingen zonder
veroordeelt, uit hoofde van de niet-nale- wmstgevend doel en aan de instellingen
ving van het bevelschrift, tot betaling van openbaar nut rechtspersoonlijkheid
wordt verleend, 6, 1319, 1320, 1322 van
van een bedrag van 1.300.000 frank,
het Burgerlijk Wetboek, 860, 861, 868,
terwijl, eerste verweerster een vereni- 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 97
ging zonder winstoogmerk is en tot doel van de Grondwet,
heeft de samenhorigheid tussen haar ledoordat het arrest eiseres veroordeelt
den te bevorderen, hun morele belangen
te verdedigen, evenals het stimuleren en tot schorsing van de bouwwerken op het
het nemen van alle initiatieven voor het terrein, gekend op het kadaster onder
instandhouden en het verbeteren van de wijk G, Anderlecht 7, percelen 285 a
leefgemeenschap te Neerpede; deze ver- 287 d, 294/2, 295 a/2, 296/2 en 296 a e~
eniging geen rechtstreeks of persoonlijk zulks met verbeurte van een dwang~om
belang noch hoedanigheid heeft om de van 100.000 frank voor iedere dag dat zij
schorsing van de bouwwerken van de dit beve_l niet nakomt na de dag van de
vier voetbalterreinnen te Neerpede te betekemng van het bevelschrift en met
vorderen op grond dat de bouwvergun- betaling van een dwangsom va~ 200.000
ning zou vervallen zijn of dat in de frank per dag na de betekening van het
Koninklijke Commissie voor Monumen- arrest, en eiseres veroordeelt uit hoofde
ten en Landschappen werkzaamheden van de niet-naleving van het bevelschrift
zijn omtrent het voorstel over de rang- tot betaling van een bedrag van 1.300.000
schikking van het gehucht Neerpede, frank, op ~r?nd : dat eiseres opwerpt dat
waaruit blijkt dat de bevoegdheid om de veremgmg zonder winstoogmerk
een beslissing te nemen over dit voorstel « Neerpede Blijft » niet heeft voldaan
thans gezamenlijk berust bij de minis- aan het voorschrift van artikel 3 van de
ters Coens en Tromont; deze gebeurlijke wet van 27 juni 1921 dat bepaalt « De
miskenningen het algemeen belang tref- vereniging bezit rechtspersoonlijkheid
fen en geen eigen rechtstreeks of per- vanaf de dag waarop haar statuten, de
soonlijk belang van eerste verweerster namen, de voornamen, het beroep en de
raken, zodat haar vordering niet ontvan- woonplaats van haar overeenkomstig de
kelijk was; het arrest derhalve de in het statuten aangewezen beheerders in de
middel aangewezen bepalingen schendt : bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn
bekendgemaakt », en dat, met toepassing
Overwegende dat eiseres voor de van artikel 26 van bedoelde wet, de verfeitenrechter niet heeft aangevoerd eniging zich niet op de rechtspersoonlijkheid kan beroepen dat, zo de lijst van de
dat eerste verweerster geen per- beheerders in de bijlagen tot het BeJsoonlijk en rechtstreeks belang had · gisch Staatsblad van 18 juni 1981, onder
om de litigieuze rechtsvordering in nr. 4376, het beroep van de beheerders
te stellen; dat het hof van beroep niet vermeldt, niettemin moet worden
desaangaande geen feitelijke gege- vastgesteld dat de publikatie van de stavens vermeldt; dat het onderzoek tuten in de bijlagen tot het Belgisch
van het middel in zoverre het aan-~ Staatsblad van 21 augustus 1980, onder
voert dat eerste' verweerster geen ei- nr. 8733, d~ namen alsook het beroep
1
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van de opr1chters vermeldt en dat op
gen b e ang a , et
o zou ver- een uitzondering na, deze personen
be-

tot

-

1232 -

heerders benoemd worden; dat, wat Ivan ingeleide vordering niet ontvankelijk is
Demey betreft, die ook tot beheerder is (schending van de artikelen 2, 3, 4, 2", 9,
aangesteld en die niet op de lijst der op- tweede lid, 26 van de wet van 27 juni
richters wordt vermeld, inderdaad moet 1921 en 6 van het Burgerlijk Wetboek);
worden vastgesteld dat zijn beroep niet
aangegeven is; dat men daaruit kan aftweede onderdeel, het beroep van de
leiden ofwel dat deze persoon geen beroep uitoefent, ofwel dat deze persoon beheerder Demey Ivan, die geen stichter
een beroepsactiviteit heeft welke niet is geweest, evenmin vermeld is in de bevermeld is geworden; dat uit de samen- kendmaking van de benoeming van de
voeging van de gedane publikaties in de beheerders onder nr. 4376 op 18 juni
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als- 1981, zodat ook ten gevolge van deze onook uit het getuigschrift van de griffier volledige bekendmaking de vereniging
van de rechtbank blijkt dat de vereisten zich niet op de rechtspersoonlijkheid tevan artikel 3 van de wet van 27 juni 1921 genover eiseres kan beroepen; eiseres in
werden vervuld en dat de wettelijke be- haar in eerste aanleg op 23 juli 1981
kendmaking ter zake heeft plaatsgehad; neergelegde conclusie en aanvuilende
dat, ten overvloede, eiseres en twcede conclusie aanvoerde dat eerste verweerverweerster met geen woord hebben ge- ster niet had voldaan aan de vereisten
rept, in limine litis, over de twijfelachti- van bekendmaking en dat meer bepaald
ge toestand van de beheerder Demey in het beroep van de beheerders in de puverband met de al of niet uitoefening blikatie niet was vermeld; eiseres derhalvan een beroep, zodat hun opwerping ve deze tekortkoming « in limine litis >>
daaromtrent laattijdig is; dat eiseres en had aangevoerd ten aanzien van aile betweede verweerster nalaten enig belang heerders in de publikatie vermeld en dus
aan te tonen bij het inroepen van deze ook ten aanzien van het beroep van Deexceptie van niet-ontvankelijkheid, zodat mey; zodat het arrest de bewijskracht
van deze conclusies miskent (schending
hun opwerping niet gegrond is,
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
terwijl, eerste onderdeel, de bekend- het Burgerlijk Wetboek);
making van de raad van beheer van eerste verweerster, de vereniging zonder
derde onderdeel, eiseres in aile geval,
winstoogmerk « Neerpede Blijft », onder
nr. 4376 op 18 juni 1981 in de bijlagen tot nu zij in limine litis had ingeroepen dat
het Belgisch Staatsblad, het beroep van het beroep van de beheerders van eerste
in
de
bekendmaking
geen enkele beheerder vermeldt, zodat verweerster
op de dag van de dagvaarding, namelijk nr. 4376 van 18 juni 1981 niet vermeld
22 juni 1981, de vereniging de rechtsper- was geworden, gerechtigd was dit middel
soonlijkheid niet bezat en de door haar aan te vullen in hoger beroep, met de beingeleide vordering niet ontvankelijk merkingen aangaande het beroep van de
was; het feit dat elf van de twaalf be- beheerder Demey; immers een in limine
heerders ook stichters waren van de ver- litis aangevoerde grond van niet-ontvaneniging en het beroep van deze stichters kelijkheid steeds kan worden aangevuld
in de stichtingsakte, bekendgemaakt on- wanneer die grond dezelfde blijft (schender nr. 8733 op 21 augustus 1980, ver- ding van de artikelen 2, 3, 4, 2", 9, tweede
meld is, niets afdoet aan het feit dat het lid, 26 van de wet van 27 juni 1921, 868
beroep van de beheerders bij de bekend- en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek);
making van hun benoeming, niet is vermeld, hetgeen de desbetreffende sanctie
vierde onderdeel, de bepalingen voor
tot gevolg heeft; de bepalingen voor het het verkrijgen van de rechtspersoonlijkverkrijgen van de rechtspersoonlijkheid heid van groeperingen van personen tot
van groeperingen van personen tot de de openbare orde behoren, zodat eiseres
openbare orde behoren en strikt dienen gerechtigd was in te roepen, ook in hote worden toegepast en de samenvoeging ger beroep, dat de vereniging zonder
van publikaties van stichtingsakte, van winstoogmerk « Neerpede Blijft >> de
benoeming van beheerders en van de rechtspersoonlijkheid aan eiseres niet
verklaringen van griffiers dit gebrek niet kon tegenwerpen omdat het beroep van
verhelpt, zodat het gebrek aan vermel- de beheerder Demey niet was vermeld in
ding van het beroep van de beheerders de bekendmaldng onder nr. 4376 op
bij de bekendmaking van hun benoe- 18 juni 1981, en zulks ongeacht het feit
ming tot gevolg heeft dat de vereniging of eiseres dit middel al dan niet « in lizich tegenover eiseres niet op de rechts- mine litis >> had aangevoerd (schending
persoonlijkheid kan beroepen en de van de artikelen 2, 3, 4, 2°, 9, tweede lid,
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26 van de wet van 27 juni 1921, 868, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek en 6 van
het Burgerlijk Wetboek);

vijfde onderdeel, eiseres in haar op
14 augustus 1981 neergelegde conclusie
staande hield dat niets toeliet te oordelen, zoals de eerste rechter gedaan had,
dat de niet-tegenwerpelijkheid van de
rechtspersoonlijkheid ingevolge niet-vermelding van het beroep van de beheerders, slechts zou gelden wanneer het verzuim schade aan eiseres zou hebben
berokkend; immers de vereniging in dat
geval een voorwaarde niet had vervuld
om haar rechtspersoonlijkheid te kunnen inroepen, zodat eiseres dit middel
kon inroepen zonder schade te moeten
bewijzen; het bestreden arrest oordeelt
dat eiseres deze exceptie niet kon inroepen bij gebrek aan belang, zonder op dit
omstandig gemotiveerd middel te antwoorden (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
zesde onderdeel, eiseres als derde gerechtigd is en belang heeft zich op de
niet-tegenwerpelijkheid van de rechtspersoonlijkheid van de vereniging zonder winstoogmerk « Neerpede Blijft >> te
beroepen, daar deze nagelaten heeft het
beroep van haar beheerders te vermelden in de bekendmaking onder nr. 4376
op 18 juni 1981 gedaan, zonder dat zij
daartoe enige schade dient aan te tonen;
verweerster inderdaad de door de wet
bijzonder gestelde voorwaarden tot het
tegenwerpen van de rechtspersovnlijkheid, die de openbare orde betreffen,
niet heeft vervuld en de specifiek door
artikel 26 van de wet van 27 juni 1921
ingestelde sanctie geen nadeel vereist;
het ter zake niet gaat om een nietige
proceshandeling maar om de niet-tegenwerpelijkheid van de rechtspersoon van
eerste verweerster (schending van de artikelen 2, 3, 4, 2", 9, tweede lid, 26 van de
wet van 27 juni 1921, 860 en 861 van het
Gerechtelijk Wetboek;
zevende onderdeel, het feit dat het arrest beslist dat uit het gebrek aan vermelding van het beroep van Demey Ivan,
beheerder, kan worden afgeleid dat
diens toestand twijfelachtig is daar hij
ofwel geen beroep uitoefent ofwel een
beroep uitoefent dat niet vermeld was,
de beslissing niet wettelijk verantwoordt
en het onmogelijk is uit te maken of de
voorwaarde gesteld voor het tegenwerpen van de rechtspersoonlijkheid door
eerste verweerster was vervuld (schending van de artikelen 2, 3, 4, 3", 9, tweede

lid, 26 van de wet van 27 juni 1921 en 6
van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste en het zevende onderdeel betreft :
Overwegende dat de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de namen, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de aangewezen beheerders van
een vereniging zonder winstoogmerk tot doel heeft het aan derden
mogelijk te maken zich ervan te
vergewissen dat de personen die namens de vereniging in rechte optreden, werkelijk die hoedanigheid
hebben;
Overwegende dat het hof van beroep oordeelt dat eerste verweerster
op 22 juni 1981, dag van de betwiste
dagvaarding, de aan derden tegenwerpelijke rechtspersoonlijkheid bezat, op grond: dat, hoewel de lijst
van de beheerders in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 18 juni
1981 werd gepubliceerd zonder vermelding van hun beroep, dat beroep,
op een uitzondering na, blijkt uit de
bekendmaking van de statuten in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 21 augustus 1980, waar alle tot
beheerder aangestelde personen, behalve de genaamde Ivan Demey,
met vermelding van hun beroep als
stichters van de vereniging fungeren; en « dat uit de samenvoeging
van de gedane publicaties (... ) blijkt
dat de vereisten van artikel 3 van
de wet van 27 juni 1921 vervuld zijn
en dat de wettelijke bekendmaking,
ter zake, plaatsgegrepen heeft »; dat
de rechters aldus impliciet maar zeker te kennen geven dat het ontbreken van de vermelding van het beroep van de beheerders in de bekendmaking van 18 juni 1981 en
voor Demey ook op 21 augustus
1980 geen invloed had op de mogelijkheid voor derden zich ervan te
vergewissen dat de als beheerders
vermelde personen werkelijk die
hoedanigheid hadden; dat zij zodoende de beslissing wettelijk verantwoorden en de in het onderdeel
aangewezen wetsbepalingen niet
schenden;

-:- 1234 Wat het tweede tot het zesde on-~ VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER RANG.
derdeel betreft :
Overwegende dat, nu de beslissing 1' Uit het feit dat een overeenkomst bevan het arrest met betrekking tot
paalt dat een expediteur kan worden
het tegenwerpelijk bezit van de
aangesproken ingeval het vervoer niet
rechtspersoonlijkheid van eerste
behoorlijk is verricht, valt niet noodzakelijk af te leiden dat de expediteur
verweerster wettelijk is verantzich bovendien heeft verbonden om
woord, het tweede tot het vijfde onzelf het vervoer te verrichten, zodat hij
derdeel van het middel, al waren ze
als vervoerder moet worden aangegegrond, niet tot cassatie kunnen
merkt.
leiden; dat het zesde onderdeel ten
onrechte ervan uitgaat dat eerste 2' De artt. 13 en 20, :J', Hypotheekwet,
verweerster de voorwaarden tot het
alsmede de artt. 1, 11 en 14 wet van
verkrijgen van de aan derden tegen5 mei 1872 worden door de rechter geschonden wanneer hij beslist dat het
werpelijke
rechtspersoonlijkheid
voorrecht van de commissionair-expeniet had vervuld;
diteur voorrang geniet boven alle voorDat het middel niet kan worden
rechten en, met name, boven het vooraangenomen;
recht van de pandhoudende schuldeiser (1).
Overwegende dat de verwerping
van de voorziening elk belang ontneemt aan de vordering tot bindend- (KREDIETBANK N.V. T. CARGA N.V., MR. DE
verklaring van het arrest ten aan- BROUWER - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT
zien van tweede verweerster;
VAN INTERNATIONAL CONTRACTORS ASSOCIATION [I.C.A.] N.V.)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres
in de kosten.
25 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.

'Nr. 542
1'

KAMER -

25 mei 1984

1° OVEREENKOMST -

UITLEGGING COMMISSIONAIR - EXPEDITEUR OF COMMISSIONAIR-VERVOERDER.

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
VOORRECHTEN - SAMENLOOP VAN BEVOORRECHTE SCHULDEISERS - VOORRECHT
VAN DE COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR EN

(A.R. nr. 3952)

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

l-----------------(1) Zie Cass., 4 nov. 1948 (Bull. en Pas., 1948,
I, 608); 26 mei 1972 (A.C., 1972, 902) en 28 sept.
1972 (ibid., 1973, 112) met cone!. proc.-gen.
Krings, toen adv.-gen.; V. VAN DER PERRE, A.
LEJEUNE, « De Ia commission >>, in Les novelles,
droit commercial, dl. I (1931), nrs. 282 tot 284;
H. DE PAGE, Traite elemen., dl. VI, 1942,
biz. 1064-1065 en 1105; dl. VII, 19572 , biz. 210
tot 212 en 252 tot 254; L. FREDERICQ, Traite de
droit commercial beige, dl. I, 1946, biz. 326 tot
333; J. VAN RYN-J. HEENEN, Principes de droit
commercial, dl. III, 1960, biz. 134 tot 138;
dl. IV, 1965, biz. 149; Rep. prat. dr. beige, Campi.
dl. III, 1969, v" Commission, nr. 202; J. ScHOEN·
TJES-MERCHIERS, « Bijzonder en afwijkend
handelsrecht. Overzicht van de rechtspraak
(1966-1971) », in Tijdschr. voor Privaatr.,
1973, nr. 1, biz. 662 en 663; A.M. STRANART-THILLY, << Chronique de jurisprudence. Les suretes
reelles >>, in Revue de la Banque, 1974/1,
biz. 321 en 322; L. FREDERICQ, Handboek van
Belgisch Handelsrecht, I, 19762 , biz. 274 tot
277; J. MoREAu-MARGREVE, « Heurs et malheurs
du gage sur fonds de commerce », in Rev. crit.
de la jurispr. beige, 1980, biz. 162 en 163.
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat eerste
verweerster in haar rechtsverhouding
met I.C.A. slechts opgetreden is in de
hoedanigheid van commissionair-expediteur en niet als commissionair-vervoerder, op grand dat bij de interpretatie van
de overeenkomst tussen deze partijen de
voorkeur dient te worden gegeven aan
de bedoelingen van de partijen, eerder
dan een te uitsluitend en beperkt belang
te hechten aan de in het contract gebezigde uitdrukkingen, dat voornoemde bepalingen dienen te worden gei:nterpreteerd in het licht van de globale bepalingen van het contract en in het licht van
de uitvoering die partijen eraan gegeven
hebben, zoals deze blijkt uit de vermeldingen van de facturen, die wijzen op
handelingen die specifiek eigen zijn voor
een commissionair-verzender, dat uit de
globale lezing van het contract duidelijk
blijkt dat door de contracterende partijen bedoeld was dat eerste verweerster
de goederen zou doen vervoeren in eigen
naam voor rekening van I.C.A. en hierbij
alle met dat vervoer samenhangende
verrichtingen op zich zou nemen, dat
niet aangenomen wordt dat eerste verweerster zich tot een resultaatsverbintenis heeft verbonden en dat de onoordeelkundig gebezigde vermeldingen in artikel 1.2 van het contract « welke tegenstrijdig zijn », niet tot zodanig besluit
leiden, doch er slechts op wijzen dat de
partijen hebben willen benadrukken dat
eerste verweerster een bijzondere zorg
zou dragen in de uitvoering van haar opdracht en in het behartigen van de belangen van I.C.A.,
terwijl uit de in het arrest aangehaalde tekst van artikel 1.2 van de vervoerovereenkomsten, luidens hetwelk « The
forwarder accepts full responsibility for
the careful manning and handling and
for a safe passage and . delivery from
points of origin to Fot arrival jobsite •
(« De verzender aanvaardt de volledige
verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig
bemannen en behandelen en voor een
veilige overtocht en aflevering van de
plaats van oorsprong tot Fot werf van
aankomst »), duidelijk blijkt dat eerste
verweerster de volledige aansprakelijkheid voor het vervoer en dus een resultaatsverbintenis op zich genomen heeft,
en noch de andere bedingen van de overeenkomst, noch de wijze van uitvoering
van deze overeenkomst het mogelijk rna-

ken tot het tegendeel te besluiten, nu
hieruit hoogstens zou kunnen worden afgeleid dat eerste verweerster ook een
aantal taken op zich genomen had- die
commissionair-verzenders plegen te vervullen; het arrest derhalve de overeenkomsten van 17 en van 27 juni 1981 tussen eerste verweerster en de gefailleerde
naamloze vennootschap I.C.A. interpreteert op een wijze die onverenigbaar is
met de zin en de draagwijdte ervan en
de bewijskracht ervan miskent (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek), en het arrest, door aan deze overeenkomst een
andere draagwijdte toe te kennen, andere rechtsgevolgen eraan verbindt dan die
welke zij wettelijk tussen partijen heeft,
en zodoende de verbindende kracht van
de overeenkomst miskent (schending
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek) en het arrest ten minste een met
de bewoordingen van de overeenkomst
onverenigbare interpretatie niet naar behoren motiveert (schending van artikel
97 van de Grondwet) :

Overwegende dat de enkele omstandigheid dat de redenen die de
rechter voor zijn uitlegging van een
akte geeft een miskenning van de
bewijskracht van de akte uitmaken,
niet wegneemt dat hij zijn beslissing overeenkomstig het vormvoorschrift van artikel 97 van de Grandwet met redenen omkleedt;
Overwegende voor het overige dat
tussen partijen in betwisting was of
eerste verweerster als expediteur
dan wel als vervoerder diende te
worden aangemerkt;
Overwegende dat, ook indien de
litigieuze clausule kan meebrengen
dat de « verzender » kan worden
aangesproken ingeval het vervoer
niet behoorlijk is verricht, daaruit
niet noodzakelijk volgt dat de « verzender » zich bovendien verbonden
heeft om zelf het vervoer te verrichten, zodat hij als vervoerder moet
worden aangemerkt; dat het arrest
uit het geheel van de bepalingen
van de overeenkomst en uit de uitvoering die eraan gegeven is, zonder
miskenning van de bewijskracht
van akten heeft kunnen afleiden dat
het de bedoeling van de partijen
was dat eerste verweerster de goe-
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deren « zou doen vervoeren (arrange
and handle the shipment) », zodat
zij geacht moet worden als expediteur te zijn opgetreden;
Overwegende dat het arrest, dat
in het kader van het tussen partijen
gerezen geschil oordeelt dat eerste
verweerster als expediteur aanspraak kan maken op het voorrecht
van de commissionair-expediteur, en
aldus aan de overeenkomst het gevolg toekent dat zij volgens de uitlegging die het ervan geeft, naar
recht tussen partijen heeft, de verbindende kracht van de overeenkomst niet miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1319,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 11,
14 van de wet van 5 mei 1872 betreffende het pand en de commissie, houdende
de titels VI en VII van het Wetboek van
Koophandel, 13, 20, 3°, 23, eerste lid, en
25 van de Hypotheekwet van 16 december 1851,
doordat het arrest beslist dat het voorrecht dat eerste verweerster als commissionair-expediteur kan uitoefenen op de
goederen die zij onder zich houdt, voorrang heeft op het voorrecht dat eiseres
als pandhoudende schuldeiser op diezelfde goederen meent te kunnen uitoefenen, op grond dat het voorrecht van de
commissionair-expediteur voorrang op
aile, zelfs vroeger toegestane privileges
geniet, dat aldus het voorrecht dat eerste
verweerster als commissionair-verzender
bezit, voorrang geniet boven elk recht
dat eiseres als pandhoudende schuldeiser voorhoudt bij voorrang te mogen uitoefenen, dat het feit dat eerste verweerster opslagbewijzen heeft uitgeschreven
en aldus geweten zou hebben dat de par- .
tij goederen die zij onder zich houdt,
bezwaard is met een pandrecht, in generlei mate een verzaking inhoudt aan
het eigen voorrecht dat de commissionair-verzender bezit, noch een verzaking
inhoudt aan de voorrang voor het uitoefenen van dat voorrecht, dat de uitgeschreven opslagbewijzen enkel toelaten
te besluiten dat eerste verweerster zich
verbond het voorrecht van eiseres als
pandhouder der goederen voor het verleende documentair krediet te beveiligen
tegen aanspraken van derden en/of van
de pandhouder (lees : pandgever) zelf,

terwijl, eerste onderdeel, in de door
eerste verweerster uitgeschreven opslagbewijzen vermeld werd dat de goederen
« ter uitsluitende beschikking van de
naamloze vennootschap Kredietbank ,,
liggen, hetgeen inhoudt dat deze goederen niet in haar bezit waren, maar dat
zij ze als derde pandhouder voor rekening van eiseres onder zich hield; en terwijl het voorrecht van de commissionair
krachtens artikel 14, tweede lid, van de
wet van 5 mei 1872 slechts bestaat of
blijft bestaan op voorwaarde dat de goederen in het bezit zijn gesteld en gebleven van de commissionair of van een
derde omtrent wie partijen zijn overeengekomen; het arrest derhalve, door te
oordelen dat genoemde opslagbewijzen
geen verzaking inhouden van het voorrecht dat eerste verweerster als commissionair zou bezitten, artikel 14, tweede
lid, van de wet van 5 mei 1872 schendt,
aan de vermelde opslagbewijzen een interpretatie geeft die onverenigbaar is
met hun bewoordingen, hun zin en
draagwijdte en zodoende de bewijskracht ervan miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en aan de overeenkomst andere rechtsgevolgen toeschrijft
dan die welke zij wettelijk tussen partijen heeft en derhalve de verbindende
kracht ervan miskent (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, artikel 11 van de
wet van 5 mei 1872 bepaalt dat de wettelijke regels van het handelspand op het
voorrecht van de commissionair van toepassing zijn, en dit voorrecht krachtens
artikel 14, tweede lid, van dezelfde wet
door inbezitstelling gevestigd wordt, hetgeen impliceert dat aan dit voorrecht
een stilzwijgend pand ten grondslag ligt,
en, nu, enerzijds, de wet de rang van het
voorrecht van de commissionair niet bepaalt, en anderzijds, aan genoemd voor- ·
recht een stilzwijgend pand ten grondslag ligt, dit voorrecht dezelfde rang
moet hebben als het pand, en in geval
van samenloop van verschillende pandhoudende schuldeisers hun onderlinge
rang bepaald wordt door de prioriteit
van de datum van pandvestiging, zijnde
de datum van inbezitstelling; het arrest
derhalve, door te beslissen dat het voorrecht van de commissionair voorrang geniet boven alle, zelfs vroeger gevestigde
voorrechten, met inbegrip van het voorrecht van de pandhoudende schuldeiser,
de artikelen 1, 11 en 14, tweede lid, van
de wet van 5 mei 1872, en de artikelen
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potheekwet schendt :
de wet van 5 mei 1872 blijkt dat het
voorrecht van commissionair wordt
Wat het eerste onderdeel betreft : gelijkgesteld met het voorrecht van
Overwegende dat de commissio- een pandhouder;
nair-expediteur het houden van de
Dat, krachtens artikel 1 van die
zaak die hij in zijn bezit heeft wet, een pand tot zekerheid van een
krachtens de overeenkomst met zijn handelsverbintenis pas tot stand
committent, niet verliest door het komt op en aan derden kan worden
enkele feit dat hem opdracht gege- tegengeworpen vanaf het ogenblik
ven wordt de zaak tevens in zijn be- dat de in pand gegeven zaak in het
zit te houden als derde-pandhouder bezit is gesteld van de schuldeiser
voor rekening van een ander;
of van een derde omtrent wie parDat het middel, in zoverre het tijen zijn overeengekomen; dat,
schending van artikel 14 van de wet krachtens artikel 14, een zelfde revan 5 mei 1872 aanvoert, faalt naar gel geldt voor de commissionair met
betrekking tot de hem toevertrouwrecht;
Overwegende dat afstand van een de koopwaren;
Overwegende dat daaruit volgt dat
recht slechts kan worden afgeleid
uit feiten die niet voor een andere het arrest, door te beslissen dat het
interpretatie vatbaar zijn; dat het voorrecht van de commissionair-exarrest, door te beslissen dat het feit pediteur voorrang op alle privilegies
dat eerste verweerster opslagbewij- geniet en << dat aldus het voorrecht
zen heeft uitgeschreven met de ver- dat (verweerster) als commissionairmelding aangehaald in het onder- verzender bezit, voorrang geniet hodee! en geweten zou hebben dat de ven elk recht dat (eiseres) als pandpartij goederen die zij onder zich houdende schuldeiser voorhoudt bij
hield, bezwaard was met een pand- voorrang te mogen uitoefenen », de
recht, geen afstand van haar eigen artikelen 13, 20, 3°, van de Hypovoorrecht of van de voorrang ervan theekwet, 1, 11 en 14 van de wet van
inhoudt, van de opslagbewijzen geen 5 mei 1872 schendt;
interpretatie geeft die met die akten
Dat het onderdeel gegrond is;
onverenigbaar is; dat het arrest, nu
het aan de opslagbewijzen het gevolg toekent die zij naar recht tussen partijen hebben volgens de uitlegging die het ervan geeft, de
verbindende kracht ervan niet miskent;
Om die redenen, vernietigt het beDat het onderdeel niet kan worstreden arrest, in zoverre het uitden aangenomen;
spraak doet over de onderlinge rang
Wat het tweede onderdeel be- van de voorrechten van eiseres en
treft :
van eerste verweerster en over de
Overwegende dat, krachtens arti- kosten; beveelt dat van dit arrest
kel 13 van de Hypotheekwet, tussen melding zal worden gemaakt op de
de bevoorrechte schuldeisers de . kant van het gedeeltelijk vernietigvoorrang wordt geregeld naar de de arrest; houdt de kosten aan en
verschillende aard van de voorrech- laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de alten;
Dat, krachtens artikel 20, 3°, van dus beperkte zaak naar het Hof van
dezelfde wet, de schuldvordering Beroep te Brussel.
van de pandhoudende schuldeiser
25 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
bevoorrecht is op het pand dat zich de h. Janssens, afdelingsvoorzitter in zijn bezit bevindt;
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk-
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Juidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Nelissen Grade en Butzler.

gen de ondervervoerder van de gesubstitueerd vervoerder (2).

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen op voorziening van dezelfde eiseres
tegen een beslissing van dezelfde datum van
het Hof van Beroep te Antwerpen in zake
« Transitra » N.V. en dezelfde verweerder.

(SMEETS T. MR. ZENNER - CURATOR IN HET
FAlLLISSEMENT VAN << INTER-MONDE " N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3979)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Nr. 543
Overwegende dat de cooperatieve
samenwerkende vennootschap Co1• KAMER - 25 mei 1984
melco de naamloze vennootschap Inter-Monde had gedagvaard tot betaling van een factuur betreffende de
VERVOEROVEREEN- tegenwaarde van 8.400 kg boter die
1° VERVOER,
KOMST - AANSPRAKELlJKHEID VAN DE verloren was gegaan tijdens het
HOOFDVERVOERDER EN VAN DE GESUBSTl- transport
vanuit West-Duitsland
TUEERD VERVOERDER.
naar Vilvoorde, dat door Comelco
aan Inter-Monde was opgedragen;
VERVOEROVEREEN- dat Inter-Monde de curatoren van
2° VERVOER,
KOMST- AANSPRAKELlJKHEID- VERJA- het faillissement van de personenRlNG - C.M.R.-VERDRAG (19 MEl 1956), ART. 32,
vennootschap met beperkte aanspraEERSTE LID - DRAAGWlJDTE.
kelijkheid E.R.T. alsmede eiser dagvaardde tot tussenkomst en vrijwa3° VERJARING - BURGERLlJKE ZAKEN ring;
VERVOEROVEREENKOMST
AANSPRAKELIJKHEID - VERJARlNG - C.M.R.-VERDRAG
(19 MEl 1956), ART. 32, EERSTE LID - DRAAGWlJDTE.

1° AI is de vervoerder aansprakelijk je-

gens de verzender, tach kan hij een regresvordering instellen tegen iedere
gesubstitueerd vervoerder aan wie de
beschadiging of het verlies van de zaken of de vertraging kan worden toegeschreven (1).
2° en 3° De regels inzake verjaring, vervat in art. 32, § 1, C.M.R.-Verdrag
{19 mei 1956}, zijn toepasselijk op de
regresvordering van de vervoerder te-

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

Over beide middelen samen, het eerste
afgeleid uit de schending van de artikelen 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 23, 28, 29, 32 en
34 tot en met 40 van het Verdrag van
GenEwe van 19 mei 1956 betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer
van goederen over de weg, goedgekeurd
door de wet van 4 september 1962, 1121,
1134, 1135, 1136, 1137, 1142, 1147, 1165,
1382, 1383, 1384, 1994 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, om de tussenvordering tot
vrijwa!'ing van verweerder tegen eiser in
te willigen en, na te hebben onderstreept: 1° dat de door de rechthebbende
Comelco gevorderde schade geen andere
is dan een uit de vervoerovereenkomst
ontstane schade; 2o dat Smeets als uitvoeringsagent en daadwerkelijke laatste
wegvervoerder enkel een contractuele
aansprakelijkheid kon oplopen; 3° dat
<< de aangestelde of uitvoeringsagent » zoals ten deze H. Smeets - « die de vervoerder » - zoals ten deze Euroveem,
handelend in opdracht van E.R.T., die

(1) Zie Cass., 17 juli 1873 (Bull. en
Pas., 1873, I, 302); 30 jan. 1879 (ibid., 1879, I,
103) en 30 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 618). L.
FREDERICQ, Traite de droit commercial beige,
dl. III, 1947, biz. 630 en 631; J, VAN RYN-J. HEENEN, Principes de droit commercial, dl. III,
1960, biz. 557 tot 560; F. PoNET, De overeenkomst van internationaal wegvervoer C.M.R.,
1979. biz. 407; J LIBOUTON, << Chronique de jurisprudence. Les transports routiers internatio(2) Zie de verwijzingen in de voetnoot 1 en
naux, in Journ. des trib., 30 okt. 1982, in het bijzonder F. PoNET, biz. 414, en J. Lmoubiz. 698-699.
TON, biz. 734, nr 129.
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zelf in opdracht van de door de rechthebbende Comelco aangezochte vervoerder
Inter-Monde heeft gehandeld - « in zijn
plaats stelt om het vervoercontract geheel of gedeeltelijk uit te voeren » - zoals het door H. Smeets bewerkstelligde
vervoer van Thorn (Nederland) naar Vilvoorde - << geen derde is ten aanzien
van de uitvoering van het vervoercontract en ten opzichte van de medecontractant van de vervoerder >>, en na aldus
de hoedanigheid van ondervervoerder of
uitvoeringsagent van Smeets te hebben
erkend, het arrest niettemin oordeelt dat
het vervoer uitgevoerd door Smeets onderworpen is aan de bepalingen van het
artikel 35 C.M.R.-Verdrag, dat bepaalt:
<< 1. De vervoerder, die de goederen van
de voorafgaande vervoerder in ontvangst
neemt, overhandigt hem een gedateerd
en ondertekend ontvangstbewijs. Hij
moet zijn naam en adres op het tweede
exemplaar van de vrachtbrief vermelden.
Indien daartoe aanleiding is, tekent hij
·op dat exemplaar alsmede op het ontvangstbewijs soortgelijke voorbehouden
aan als die, bedoeld in artikel 8, tweede
lid. 2. De bepalingen van artikel 9 zijn
op de betrekkingen tussen opvolgende
vervoerders van toepassing >>,

terwijl, eerste onderdeel, de ondervervoerder of uitvoeringsagent van een vervoerder, waarvan de aansprakelijkheid
ten aanzien van de contractuele vervoerder of van diens opdrachtgever niet door
het C.M.R.-Verdrag wordt beheerst maar
wei door de toepasselijke nationale wetgeving, geen opvolgende vervoerder is in
de zin van artikel 34 van het C.M.R.-Verdrag dat luidt als volgt : << Indien een vervoer, onderworpen aan een enkele overeenkomst, wordt bewerkstelligd door opvolgende vervoerders, worden de tweede
en ieder van de volgende vervoerders
door inontvangstneming van de goederen
en van de vrachtbrief partij bij de overeenkomst op de voorwaarden van de
vrachtbrief en wordt ieder van hen aansprakelijk voor de bewerkstelliging van
het gehele vervoer >>, met als gevolg dat
de regels van de artikelen 35 en volgende van het C.M.R.-Verdrag, die onder andere het verhaal beheersen van de vervoerder die een schadevergoeding heeft
betaald uit hoofde van de bepalingen van
het Verdrag, tegen de andere vervoerders die aan de uitvoering van de vervoerovereenkomst hebben deelgenomen,
op Smeets niet toepasselijk waren, in
tegenstelling met wat het arrest beslist
(schending van de artikelen 3, 8, 17, 34
tot en met 40 van het C.M.R.-Verdrag);

tweede onderdeel, om te maken te
hebben met een opvolgende vervoerder
in de zin van het C.M.R.-Verdrag onderworpen aan de regels voorgeschreven in
het hoofdstuk VI van de overeenkomst
van Geneve houdende de beschikkingen
in verband met het vervoer uitgevoerd
door opeenvolgende vervoerders, de volgende voorwaarden moeten vervuld zijn :
a) de vervoerders zijn bet.rokken bij een
enkele vervoerovereenkomst; b) de opvolgende vervoerder neemt de goederen in
ontvangst; c) de opvolgende vervoerder
neemt de vrachtbrief in ontvangst, en
d) elk van de vervoerders verricht effectief een gedeelte van het internationaal vervoer; het arrest dat vaststelt,
enerzijds, dat Inter-Monde haar gehele
opdracht van vervoer aan een derde,
E.R.T., heeft overgedragen die op zijn
beurt de uitvoering ervan, zonder verrichting door deze laatste van enige effectieve verplaatsing van de goederen,
aan de firma Euroveem heeft toevertrouwd, welke op haar beurt Adams
heeft belast met de lading te Eisenhammer (D.B.R.) en het vervoer naar Thorn
(Nederland), waar de bater aan de chauffeur van Smeets werd afgeleverd met
het oog op het vervoer over de weg naar
Vilvoorde en, anderzijds, dat de oorspronkelijke afzender geen C.M.R.vrachtbrief heeft opgesteld en dat deze
uitgegeven ter bestemming te Vilvoorde
door de aangestelde van Smeets niet als
C.M.R.-vrachtbrief kan gelden, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de onderaannemers van Inter-Monde, E.R.T. en
Euroveem, opvolgende vervoerders in de
zin van artikel 34 van het C.M.R.-Verdrag waren, noch dat Smeets als opvolgende vervoerder ten aanzien van InterMonde moet worden beschouwd en als
dusdanig aansprakelijk moet worden geacht voor het verlies van de boter
(schending van de artikelen 4, 5, 6, 9, 34
tot 40 van het C.M.R.-Verdrag);
derde onderdeel, na te hebben aangenomen dat Comelco het vervoer aan Inter-Monde had toevertrouwd, die daarvoor beroep deed op E.R.T., welke deze
opdracht aan Euroveem heeft overgedragen, dat deze laatste firma uiteindelijk
de feitelijke vervoerders heeft gekozen,
met name J. Adams, A.M. Schroen en H.
Smeets, en dat de aansprakelijkheid van
Smeets als uitvoeringsagent of medevervoerder enkel in het contractuele vlak
kan worden aangevoerd, het arrest deze
contractuele aansprakelijkheid niet heeft
kunnen weerhouden in de verhoudingen
tussen Inter-Monde en Smeets, na te
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hebben vastgesteld dat eiser zijn op- Mende, ingediend op 5 januari 1977,
dracht had ontvangen van een derde par- meer dan een jaar na het vervoer, tegen
tij, niet bij het geding betrokken, te we- eiser, niet verjaard is, op grond dat er
ten Euroveem, bij gebreke van, zoals opzet bewezen is ten laste, zo niet van
Smeets liet gelden in zijn conclusie, Henri Smeets zelf, dan toch zeker van
rechtsverband tussen hem en Inter-Mon- zijn ondergeschikte Antoon Bloemen,
de, nu de uitvoeringsagent enkel aan- voor wij hij aansprakelijk is (artikelen
sprakelijk kan zijn op contractueel vlak 29.1 en 22 van het C.M.R.-Verdrag), zodat
tegenover zijn committent en dat een de verjaringstermijn van drie jaar toederde, zoals Inter-Monde, niet over een passelijk is (artikel 32.1 van het C.M.R.contractuele vordering beschikt tegen de Verdrag),
aangestelde van een partij waarmee zij,
terwijl artikel 32, lid 1, van het C.M.R.bovendien, geen contract heeft gesloten Verdrag uitsluitend de verjaringstermijn
(schending van de artikelen 3, 28 van het regelt van de vorderingen ingediend door
C.M.R.-verdrag, 1121, 1134, 1135, 1136, de rechthebbenden van de goederen te1137, 1142, 1147, 1165, 1382, 1383, 1384 en gen de vervoerder(s), maar niet deze van
1994 van het Burgerlijk Wetboek);
de vervoerder ten aanzien van de ondervierde onderdeel, door enerzijds Inter- vervoerder noch de verjaringstermijn
Monde en haar onderaannemers te heb- toepasselijk op het verhaal van een opben bestempeld als opeenvolgende ver- volgende vervoerder tegen een andere,
voerders in de zin van artikel 34 van het welke wordt geregeld door artikel 39, lid
C.M.R.-Verdrag, en anderzijds te hebben 4, van het C.M.R.-Verdrag, verwijzend
beweerd, hetzij dat << nu Henri Smeets naar artikel 32 dat, in tegenstelling tot
ten aanzien van Comelco geenszins als artikel 29 in verband met de gevallen
een " opvolgende vervoerder " kan wor- van onbeperkte aansprakelijkheid van
den beschouwd, doch !outer een uitvoe- de verweerder, in een verlengde verjaringsagent of een " ondervervoerder " is ringstermijn voorziet in geval van opzet
waarop de door Comelco aangezochte van de vervoerder zelf maar niet van
vervoerder Inter-Monde een beroep heeft zijn aangestelden; het arrest bijgevolg de
gedaan of heeft laten doen door E.R.T. of in het middel aangewezen wetsbepalinzelfs nog door een derde (Euroveem) ... », gen schendt :
hetzij dat « moet worden aangenomen
dat, zo Henri Smeets als ondervervoerOverwegende dat in artikel 3 van
der of uitvoeringsagent niet als een " op- het C.M.R.-Verdrag sprake is van
volgende vervoerder " in de zin van het
artikel 34 C.M.R.-Verdrag kan worden << ondergeschikten » en personen
aangezien », en door zich bovendien in van wie de vervoerder « zich voor de
sommige overwegingen te beroepen op bewerkstelliging van het vervoer bede regels die het statuut van de onder- dient »; dat de artikelen 34 en 35 bevervoerders beheersten, onder andere trekking hebben op de « opvolgende
om zijn aansprakelijkheid te beoordelen, vervoerders »;
en in andere overwegingen toepassing te
maken van de specifieke regels betrefWat het eerste en het tweede onfende de opeenvolgende vervoerders, met derdeel van het eerste middel bename voor de bepaling van de termijn treft:
van verjaring van de tegen hem ingestelde vordering, het arrest aangetast is
Overwegende dat het arrest de gedoor tegenstrijdigheid en het Hof niet de grondheid van Inter-Monde's vordemogelijkheid laat zijn controle uit te oe- ring tot vrijwaring tegen eiser uitfenen op de wettigheid van de uitgespro- drukkelijk laat steunen op diens
ken beslissing (schending van artikel 97 hoedanigheid van aansprakelijke
van de Grondwet);
« uitvoeringsagent of ondervervoerhet tweede middel, afgeleid uit de der »' dat het arrest het bij artikel
schending van de artikelen 3, 2?, 32 en 1 35 va~ het C.M.R.-Verdrag bepaalde
39 va? het Verdrag van Geneve van 1 op eiser enkel toepasselijk verklaart
19 me1 1956 betreffende de overeenkomst .
d
d
1 d'
tot internationaal vervoer van goederen In zoverre
eze « e a I?g van
over de weg goedgekeurd bij de wet van Thorn {Nederland) naar V1lvoorde
4 septembe; 1962
heeft vervoerd nadat deze lading {... )
·
door A.J.J. Adams en Eisenhammer
' t , me t h ervorm1ng
d oord a t h e t arres
van het vonnis van de eerste rechters, (D.B.R.) naar Thorn (Nederland)
beslist dat de tussenvordering van Inter- was vervoerd », dit wil zeggen in zo-
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verre hij opvolgend vervoerder was
ten aanzien van Adams;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het tweede onderdeel geen belang vertoont in zoverre daarin wordt aangevoerd dat
de beslissing onwettig is wat betreft
de toekenning van de hoedanigheid
van opvolgende vervoerders, in de
zin van artikel 34 van het C.M.R.Verdrag, aan E.R.T. en Euroveem;
dat het arrest immers, zonder op dit
punt te worden gekritiseerd, ook
oordeelt dat E.R.T. en Euroveem gesubstitueerde vervoerders voor Inter-Monde waren, en dat laatstgenoemde krachtens artikel 3 van het
C.M.R.-Vedrag voor eisers daden en
nalatigheiden aansprakelijk is;
W at het derde onderdeel van het
eerste middel betreft :
Overwegende dat, naar Belgisch
recht, de vervoerder die door de verzender wordt aangesproken, regres
heeft tegen ieder voor het geheel of
voor een deel gesubstitueerd vervoerder aan wie de beschadiging of
het verlies van de zaken of de vertraging werkelijk kan worden toegeschreven;
Overwegende dat het arrest, zoals
in het onderdeel wordt gezegd, oordeelt dat eiser handelde als << uitvoeringsagent » van Euroveem, die in
de plaats was gesteld door E.R.T.,
die op haar beurt in de plaats was
gesteld door de vervoerder InterMonde, die de vervoeropdracht had
gekregen; dat de appelrechters, op
grond van die gegevens, zonder de
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen te schenden, beslissen
dat de hoofdvervoerder Inter-Monde,
ook al was hij niet eisers committent, tegen deze laatste regres heeft
wat betreft de contractuele aansprakelijkheid van Inter-Monde voor het
gedeeltelijk verlies van de goederen
tijdens het door eiser verrichte vervoer;
Wat het tweede middel betreft:
Overwegende dat het arrest, met
toepassing van artikel 32, lid 1, van

het C.M.R.-Verdrag, beslist dat de
verjaringstermijn met betrekking
tot de vordering tot vrijwaring van
Inter-Monde tegen eiser drie jaar
bedraagt, omdat deze laatste, althans zijn aangestelde, met arglist
en bedrog heeft gehandeld;
Overwegende dat de in artikel 32,
lid 1, van het C.M.R.-Verdrag bepaalde verjaringsregeling, in strijd
met wat eiser betoogt, niet beperkt
is tot de rechtsvorderingen van
rechthebbenden tegen vervoerders;
dat die regeling integendeel geldt
voor alle rechtsvorderingen << waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft »; dat
zij dus ook van toepassing is op de
regresvordering die een vervoerder
instelt tegen een ondervervoerder
van een gesubstitueerd vervoerder;
W at het vierde onderdeel van het
eerste middel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het tweede middel blijkt dat het
onderdeel ten onrechte ervan uitgaat dat het arrest, met betrekking
tot de in aanmerking genomen verjaringstermijn, toepassing maakt
van de << specifieke regels betreffende de opeenvolgende vervoerders »;
dat immers het arrest, waar het Inter-Monde en haar onderaannemers
bestempelt als opvolgende vervoerders, eiser niet onder die onderaannemers begrijpt, maar integendeel
eiser constant voor een uitvoeringsagent, << ondervervoerder », houdt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.
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(« B!SCU!TERIE LE VESUVE " P.V.B.A.
T. « MECA PNEUMATICS » N.V.)

1'

KAMER

25 mei 1984

ARREST

(A.R. nr. 4035)
1° NIEUWE VORDERING

BURGERLUKE ZAKEN - W!JZIG!NG VAN DE VORDER!NG - AMBTSHALVE W!JZIGING DOOR DE
RECHTER VAN DE OORSPRONKEL!JKE VORDERING - ONWETTIGE BESLISS!NG.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - WIJZIGING VAN DE VORDERING AMBTSHALVE W!JZIGING DOOR DE RECHTER
VAN DE OORSPRONKEL!JKE VORDERING ONWETTIGE BESL!SSING.

3° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- AMBTSHALVE W!JZIGING
DOOR DE RECHTER VAN DE OORSPRONKELIJKE VORDERING- MISKENNING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING.

1', 2' en 3' Art. 807 Ger. W. en het alge-

meen beginsel van het recht van ver:
dediging worden miskend door de
beslissing die ambtshalve de oorzaak
van de vordering wijzigt (1).
-------------------1
(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, 892); 29 april
1982, A.R. nr. 6555 (ibid., 1981-82, nr. 509) en
21 maart 1983, A.R. nr. 3770 (ibid., 1982-83,
nr. 406).
Luidens art. 807 Ger.W. kan de vordering
worden gewijzigd op een « nieuwe conclusie >>
van een der in de zaak betrokken partijen. AI
staat die wettelijke bepaling in werkelijkheid
niet toe dat de rechter de vordering ambtshalve wijzigt, toch verbiedt die tekst dit niet uitdrukkelijk. het is dus juister als men zegt dat
de wijziging van de vordering geen schending
opleverde van art. 807 Ger.W., maar wei van
het beginsel van de autonomie van de procespartijen, dat het burgerlijk proces beheerst en
waarvan art. 807 slechts een wijze van toepassing is (zie de plechtige openingsrede van
proc.-gen. Krings « Het ambt van de rechter
bij de Ieiding van het rechtsgeding •, d.d. 1
sept. 1983, nr. 17.
Over de schijn- en vertrouwensleer, raadpl.
a.m. W. VANGERVEN, Beginselen Belg. Privaatr., Algemeen deel, 1969, biz. 210 tot 229; J.
RoNsE, K. VAN HuLLE, J.M. NELISSEN, B. VAN
BRUYSTEGEM, « Overzicht van de rechtspraak
(1968-1977). Vennootschappen », in Tijdschrift
vaor privaatrecht, 1978, nr. 76, biz. 743 tot 745.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1982 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 702 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel van de noodzakelijke eerbiediging van de rechten van de verdediging en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het hoger beroep
van verweerster ontvankelijk en gegrond
verklaart en eiseres veroordeelt tot betaling van 45.517 frank, verhoogd met de
conventionele en gerechtelijke interest
en de gerechtskosten. op grond van de
volgende overwegingen : « ten gevolge
van het protest van (eiseres) tegen haar
faktuur van 13 augustus 1980 moet (verweerster) de bij haar geplaatste bestelling bewijzen. Het hof van beroep kan
niets anders doen dan het standpunt van
de eerste rechter te beamen wat betreft
de orderbevestiging van 3 april 1980. In
tegenstelling met een andere orderbevestiging van 6 juli 1977 is de brief van
3 april 1980 zodanig vaag, onbepaald en
algemeen dat men er niet eens kan uit
afleiden of deze brief verband houdt met
de compressor waarvan ter zake sprake
is. (... ) Bij lezing van de bewijsstukken is
een zaak duidelijk : de compressor Hydrovane type 45 PU serie 233119, die in
1977 hersteld was geworden, was andermaal defect. Deze vroegere herstelling
had volgens orderbevestiging van 6 juli
1977 22.200 frank gekost + de huur van
een vervangingscompressor gedurende
een week tegen de prijs van 2.800 frank
inclusief de 18 percent B.T.W., maakt
zulks 29.000 frank. Gelet op deze toch
niet onbelangrijke vroegere uitgave
komt het zeer aannemelijk voor dat wanneer het in juni of in juli 1980 erop aankwam deze reeds drie jaar oudere comprossor andermaal te Iaten herstellen,
(eiseres) bij de vertegenwoordiger van
(verweerster) op de toezending van een
voorafgaandelijke kostenraming heeft
aangedrongen, althans voor zover de
herstelling meer dan de vervanging van
een oliefilter zou vergen. Elk zinnig
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mens zou zulks in gelijkaardige omstandigheden gevraagd hebben. Dat (eiseres)
zulks zou verzuimd hebben, komt des te
waarschijnlijker voor daar uit de orderbevestiging van 6 juli 1977 blijkt dat (eiseres) voor de herstelling van 1977 reeds
een kostenraming gevraagd had. Men
kan daaraan toevoegen dat voor zover
(eiseres) langs de vertegenwoordiger
Pauwels om werkelijk van meetaf aan
de revisie van de compressor mocht hebben besteld, wat, zoals zoeven gezegd,
niet te vermoeden valt, (verweerster) gelet onder meer op de reeds in 1978 en
1979 ondervonden betalingsmoeilijkheden beslist onvoorzichtig was door de gedane bestelling niet op klare en ondubbelzinnige wijze te bevestigen. Bovendien zou een handelaar, die er prijs op
stelt zijn goodwill te bewaren, rekening
houdende met de ouderdom van de compressor en met de vermoedelijke reparatiekosten, rekening houdende met de ouderdom van de compressor en met de
vermoedelijke reparatiekosten, bij de
klant gei:nformeerd hebben naar de
handhaving van zijn beslissing. Maar indien het standpunt van (eiseres) een
gunstig vermoeden geniet wat betreft de
omvang van haar bestelling, mag evenwei niet oogluikend voorbijgegaan worden aan het verder verloop der zaken.
Nadat de defecte compressor voor vervanging van de beschadigde oliefilter en,
zo nodig, voor het opsporen van andere
oorzaken van slechte werking was weggenomen, respectievelijk door een runcompressor was vervangen, mocht (eiseres) zeker niet zonder meer de dagen
Iaten voorbijgaan, dit is zonder na enkele dagen (verweerster) te interpelleren
omtrent het uitblijven van de door haar
bestelde vervanging van de oliefilter, althans omtrent de afwezigheid van elk
bericht. Wetende wat zij in 1977 voor de
verhuring van een vervangingscompressor betaald had, zegge 2.800 F voor een
week, kon zij niets anders dan zeer ongerust worden wanneer zij niet zag afkomen. In de gegeven omstandigheden gebood haar de voorzichtigheid bij (verweerster) navraag te doen naar wat er
aan de hand was, respectievelijk rekening te houden met de eventualiteit van
enig misverstand. Dit heeft (eiseres) niet
gedaan; zij heeft veertien dagen laten
voorbijgaan zonder zich om haar compressor en de oplopende huurprijs van
de ruilcompressor te bekommeren. Dit
dwingt het besluit af dat zo de handelwijze van (verweerster) niet redelijk
was, deze van (eiseres) het evenmin was.
Het verzuim van (eiseres) heeft echter

meer verstrekkende gevolgen dan dat
van (verweerster), namelijk doordat ze
de laatstgenoemde in de waan mocht !aten dat zij gerust tot het reviseren van
de compressor Hydrovane mocht overgaan. In het handelsrecht is het verwekken of Iaten bestaan van een schijn een
belangrijk iets. Handelaars moeten immers klare afspraken maken en prompt
reageren wanneer uit een verzuim, een
stilzwijgen en zo meer enige schijn of
dubbelzinnigheid zou kunnen ontstaan.
De zekerheid van de handelstransacties
eist dat waar een handelaar een schijn
laat bestaan waartegen de voorzichtigheid gebiedt dadelijk te reageren, hij
door deze schijn gebonden wordt. In het
onderhavig geval heeft (eiseres) door de
afwezigheid van elke reactie tegen het
uitblijven van de door haar bestelde herstelling (die in een paar uren kan geschieden), minstens tegen het uitblijven
van elk bericht, een schijn van aanvaarding in de ogen van (verweerster) Iaten
bestaan. In deze omstandigheden dient
(eiseres) tot betaling van het bedrag van
(verweersters) faktuur d.d. 13 augustus
1980 verwezen te worden ,, (...),

terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
dat de veroordeling van eiseres niet laat
steunen op de gevorderde uitvoering van
de beweerde overeenkomst tussen partijen, doch op een • verzuim • van eiseres,
namelijk « de afwezigheid van elke reactie tegen het uitblijven van de door haar
bestelde herstelling (die in een paar uur
kon geschieden), minstens tegen het uitblijven vaP.. elk bericht », welke afwezigheid een « schijn van aanvaarding » liet
bestaan, en op de overweging dat « de
zekerheid van de handelstransacties eist
dat waar een handelaar een schijn laat
bestaan, (... ) hij door deze schijn gebonden wordt », ambtshalve de oorzaak van
de vordering heeft gewijzigd, nu verweerster zowel in eerste aanleg als in
hoger beroep haar vordering aileen had
gegrond op de (beweerde) bestelling door
eiseres van de algeheelheid van de door
haar gefactureerde werkzaamheden, en
niet op een door eiseres (onrechtmatig)
in stand gehouden schijn, noch zelfs op
de afwezigheid van reactie van eiseres
tegen het uitblijven van de bestelling
(die in een paar uren had kunnen geschieden); zodat het arrest, door aldus
ambtshalve de oorzaak van de vordering
te wijzigen, schending inhoudt, enerzijds
van de artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek, en anderzijds van
het algemeen rechtsbeginsel van de
noodzakelijke eerbiediging van de rech-
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ten van de verdediging, overeenkomstig
welke in burgerlijke zaken de rechter bij
wie een vordering aanhangig is, niet
ambtshalve de oorzaak van die vordering
kan wijzigen;
tweede onderdeel, zelfs zo het arrest
zijn beslissing zou hebben gegrond op de
overeenkomst tussen partijen (quod
non), en niet op de in stand gehouden en
daardoor verbindend geworden schijn als
zodanig, en derhalve zou hebben beslist
dat eiseres wei de door verweerster beweerde algehele revisie had besteld, het
tegenstrijdig gemotiveerd is, nu het niet
aileen overweegt dat wat de omvang van
de bestelling betreft er een gunstig vermoeden in het voordeel van eiseres was,
maar ook aanneemt dat de compressor
werd weggenomen « voor vervanging van
de beschadigde oliefilter en zo nodig
voor het opsporen van andere oorzaken
van slechte werking en dat de bestelde
herstelling in een paar uur kon geschieden » (vierde blad, tweede a!inea en laatste alinea), hetgeen impliceert dat geen
algehele revisie werd besteld zodat het
arrest, gezien deze tegenstrijdigheid in
de motivering, niet regelmatig gemotiveerd is, derhalve schending inhoudt van
artikel 97 van de Grondwet;
derde onderdeel, het arrest, dat, zoals
in het tweede onderdeel reeds is aangegeven, impliciet doch zeker aanneemt
dat eiseres aileen de vervanging van de
o!iefilter had besteld desgevallend de opsporing van andere oorzaken van slechte
werking en dat « de door haar bestelde
" herstelling " in een paar uren kon geschieden », door eiseres niettemin te veroordelen tot de betaling van de gehele
factuur, met inbegrip onder andere van
de aangerekende revisie van de compressor, de verbindende kracht toekomende
aan de tussen partijen gesloten overeenkomst miskent, door er niet het gevolg
aan te geven dat zij volgens het arrest
zelf tussen partijen heeft (schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek):

door op onredelijke wijze stil te blijven zitten en zij heeft aldus de
schijn verwekt dat zij de interpretatie van de bestelling door verweerster bijviel; welnu de rechtszekerheid eist dat verweerster op die
schijn mocht vertrouwen;
Overwegende dat verweerster in
haar dagvaarding en in haar conclusie het feit van het stilzitten van eiseres niet heeft aangevoerd als bron
van feitelijke dwaling of van rechtsschijn, maar de vordering 'uitsluitend heeft gegrond op de inhoud
van de overeenkomst zoals die inhoud uit andere feiten zou blijken;
Overwegende dat het arrest, door
de veroordeling van eiseres te laten
steunen op een oorzaak die door
verweerder in feite noch in rechte
was aangevoerd, artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt en
het recht van verdediging miskent;
Dat het onderdeel 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
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
25 mei 1984 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de redenering
van het arrest, rekening houdende
met alle consideransen daarvan, Nr. 545
kan worden samengevat als volgt :
er zijn vermoedens om aan te ne1• KAMER - 25 mei 1984
men dat een volledige herstelling
niet is besteld en verweerster heeft
onredelijk gehandeld door geen or- ·
derbevestiging te sturen, maar eise- 1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
res heeft een grotere fout begaan
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING -
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WEDERZIJDSE VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING - BESLISSING OP EEN DER VORDERINGEN, OVERGESCHREVEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND - EEN
DER VORDERINGEN AANHANGIG GEBLEVEN
NA OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING - VORDERING IN DE ZIN VAN B.W.,
BOEK I, TITEL VI, EN GER.W., V!ERDE DEEL,
BOEK IV, HOOFDSTUK XL

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING WEDERZIJDSE VORDERINGEN TOT ECHTSCHE!DING - BESLISSING OP EEN DER VORDER!NGEN, OVERGESCHREVEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND - EEN
DER VORDERINGEN AANHANGIG GEBLEVEN
NA OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING - VORDERING BETREFFENDE HET ONDERHOUD VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
KINDEREN - AARD VAN DIE EIS.

3° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN

TAFEL EN BED -

ECHTSCHEIDING WEDERZIJDSE VORDERINGEN TOT ECHTSCHE!DING - BESL!SSING OP EEN DER VORDERINGEN, OVERGESCHREVEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND - EEN
DER VORDERINGEN AANHANGIG GEBLEVEN
NA OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING VOORLOPIGE MAATREGELEN BETREFFENDE DE GEMEENSCHAPPEL!JKE KINDEREN - BEVOEGDHEDEN.

4° RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) -

ADAGIUM « ONDERHOUDSGELDEN
LATEN GEEN ACHTERSTALLEN » - GEEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.

5° LEVENSONDERHOUD

ADAGlUM
ONDERHOUDSGELDEN LATEN GEEN ACHTERSTALLEN , - GEEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.
«

is in de registers van de burgerlijke
stand, terwijl de andere vordering nog
steeds hangende is, blijft laatstgenoemde vordering een vordering tot
echtscheiding in de zin van B. W., boek
I, titel VI, en Ger. W., vierde deel, boek
IV, hoofdstuk XI (1).
2o Wanneer voor de rechter twee weder-

zijdse vorderingen tot echtscheiding
aanhangig zijn gemaakt en het
beschikkende
gedeelte
van
de
op een dier vorderingen gewezen eindbeslissing, waarbij de echtscheiding wordt toegestaan, overgeschreven is in de registers van de
burgerlijke stand terwijl de andere
vordering nog steeds hangende is, is
de vordering van een van de partijen
tot vaststelling van de verplichtingen
van de andere partij betreffende het
onderhoud van de gemeenschappelijke
kinderen noodzakelijk een voorlopige
vordering die samengaat met de vordering tot echtscheiding (2).
3• Wanneer een vordering tot echtscheiding aanhangig is gebleven na de antbinding van het huwelijk ten gevolge
van een eindbeslissing op een van de
wederzijdse vorderingen tot echtscheiding, is de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg alleen bevoegd om
uitspraak te doen over de voorlopige
maatregelen die eventueel nodig zijn
wegens de vordering tot echtscheiding
die blijft bestaan, met name de maatregelen betreffende de persoon, de
goederen en het onderhoud van de gemeenschappelijke kinderen, alsmede
de wijziging van de bijdrage van de
partijen in het onderhoud van die kinderen (3).

4• en 5• Het adagium « onderhoudsgelden
laten geen achterstallen »is geen algemeen rechtsbeginsel (4).

6° LEVENSONDERHOUD -

UITKERING
BURGERL!JK WETBOEK, ( - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1), (2) en (3) Cass., 3
mei 1979
ART. 301 - U!TKERING DIE HANGENDE DE TE(A.C, 1978 _79 , 1050 ) met cone!, proc.-gen.
GENVORDERING VAN DE ANDERE ECHTGEKrings, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1979,
NOOT VOORLOPIG WORDT TOEGEKEND AAN
I, 1035; zie Cass., 30 april 1964 (Bull. en
DE ECHTGENOOT DIE DE ECHTSCHEIDING
Pas., 1964, I, 922) en de cone!. proc.-gen. R.
HEEFT VERKREGEN - T!JDSTIP WAAROP DE
Hayoit de Termicourt, Cass., 5 jan. 1978
UITKERING TOT ONDERHOUD KAN INGAAN.
(A.C., 1978, 537), met de noot; F. RIGAUX, « Les
TOT ONDERHOUD -

1o Wanneer voor de rechter twee weder-

zijdse vorderingen tot ec]J.tscheiding
aanhangig zijn gemaakt en het
beschikkende gedeelte van de op
een
dier
vorderingen
gewezen
eindbeslissing, waarb1j de echtscheiding wordt toegestaan, overgeschreven

mesures provisoires ...
ge, 1965, biz. 288 e.v.

»,

in Rev. crit. jur. bei-

(4) Zie Cass., 2 juni 1978 (A.C., 1978, 1173);
E. VIEUJEAN, « Examen de jurisprudence (1965
tot 1969). Personnes », in Rev. crit. jur. beige,
1970, b!z. 564 tot 570; J.L. RENCHON, « L'adage
"Aliments ne s'arreragent pas " », in Rev.
, trim. de dr. familial, 1979, biz. 79 tot 87.
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6" Uit art. 301 Ger. W. valt niet af te lei-

den dat de uitkering tot onderhoud,
die, hangende de tegenvordering tot
echtscheiding van de andere echtgenoot, voorlopig wordt toegekend aan
de echtgenoot die de echtscheiding
heeft verkregen, niet rechtsgeldig zou
kunnen ingaan op een dag v66r die
van de vordering.

(V ... T. B ... )
ARREST

(A.R. nr. 4127)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1982 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 301 van het Burgerlijk Wetboek als
gewij-;,igd door de wet van 9 juli l975,
591, 7 , en 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verv.:eerderster te betalen, op
grond van artlkel 301 van het Burgerlijk
Wetboek, als voorschot, een onderhoudsgeld van 18.754 frank per maand vanaf
24 augustus 1979, 19.479 frank per
maand vanaf 24 januari 1980, 20.303
frank per maand vanaf 24 augustus 1980,
onder aftrek van de stortingen die eiser
als dusdanig verricht heeft sedert 24 augustus 1979, op grond: dat artikel 591, 7',
van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bevoegdheid van de vrederechter inzake geschillen betreffende
de uitkeringen tot onderhoud een uitzondering voorziet wat de betwisting aangaat in verband met een rechtsvordering
tot echtscheiding waarover geen einduitspraak is geveld bij een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis of arrest; dat in
het geval dat twee echtscheidingsvorderingen werden ingesteld, een door elk
van de echtgenoten, en dat een van de
vorderingen nog hangende is terwijl, wat
de andere betreft, de echtscheiding werd
toegestaan en ook overgeschreven, de
voorzitter bevoegd blijft om voorlopige
maatregelen te nemen; dat volgens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek
de voorzitter, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand van het geding
voorlopige maatregelen kan nemen die
betrekking hebben op het levensonderhoud zowel van de partijen als van de

kinderen;

d~t

slechts nadat over de nog
e1s een definitieve beslissing
zal ZIJn geveld, met zekerheid zal komen
vast te staan dat de echtgenoot die de
echtsc~~idi~g r~eds liet overschrijven, in
werke!IJkheid d1egene is die ze « verkregen >> heeft in de zin van artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek; dat derhalve een
verzoek van een van de echtgenoten tot
het bekomen van een « provisionele uitkering >> nog wei verband houdt met de
hangende rechtsvordering tot echtscheiding; dat precies de beslissing over de
nog hangende rechtsvordering zal bepalen of een « uitkering na echtscheiding >>
kan worden toegestaan; dat de wetgever
niet heeft bepaald dat de gevraagde
voorlopige maatregel verband moet houden met die echtscheidingsprocedure
waarover nog geen uitspraak werd gedaan; dat de voorzitter zich derhalve ter
zake terecht bevoegd heeft verklaard,
terwijl, eerste onderdeel, de door verweerster ingestelde vordering tot het bekomen van een voorschot op onderhoudsg~ld ten laste van eiser, op grond
van artlkel 301 van het Burgerlijk Wetb.oek, nadat de echtscheiding op vordermg van verweerster ten laste van eiser
reeds was overgeschreven in de registers
van de burgerlijke stand, geen verband
meer houdt met de kwestieuze rechtsvordering tot echtscheiding waarover nog
geen einduitspraak werd gedaan; immers
de kwestieuze echtscheiding definitief is
en het feit dat er nog een tegeneis tot
echtscheiding hangende is daaraan niets
afdoet, daar deze de verkregen echtscheiding niet ongedaan kan maken· dat
dientengevolge aileen de vrederechter
wiens bevoegdheid ter zake algemeen is'
bevoegd is om van de vordering kenni~
te nemen (schending van de artikelen
301 van het Burgerlijk Wetboek, 591, 7',
en 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest niet antwoordt op het door eiser in zijn conclusies aangevoerd verweermiddel, waarin
hij uitdrukkelijk stelde dat de bevoegdheidsregeling, voorzien bij artikel 591, 7',
van het Gerechtelijk Wetboek, de regel
vormt en de erin bepaalde uitzonderingen beperkend moeten worden gei:nterpreteerd en er ter zake geen sprake kan
zijn van prorogatie van bevoegdheid
voor de rechter in kort geding; zodat het
arrest dientengevolge onvoldoende gemotiveerd is (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
derde onderdeel, door enerzijds te stellen dat het a! dan niet toekennen van
hang.~nde
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een provisionele uitkering verband houdt telijk Wetboek, tijdens een procedumet de nog hangende rechtsvordering tot re tot echtscheiding, de voorzitter
echtscheiding, en voor die stelling ander- van de rechtbank van eerste aanleg,
zijds te steunen op de overweging dat rechtsprekende in kort geding, kenprecies de beslissing over de nog hangende rechtsvordering zal bepalen of een nis neemt, in iedere stand van het
uitkering na echtscheiding kan worden geding, van de voorlopige maatregetoegekend, waarmee noodzakelijkerwijze len die betrekking hebben op de
alleen een definitieve uitkering op grond persoon, op het levensonderhoud en
van artikel 301 van het Burgerlijk Wet- op de goederen, zowel van de parhoek kan bedoeld zijn, zodat deze over- tijen als van de kinderen;
weging geen toepassing kan vinden op
Overwegende dat wanneer, zoals
een provisionele uitkering, het arrest aldus, door te steunen op een in se tegen- ten deze, voor de feitenrechter twee
strijdige motivering, niet naar behoren wederzijdse eisen tot echtscheiding
met redenen is omkleed (schending van aanhangig zijn gemaakt en het beartikel 97 van de Grondwet) :
schikkende gedeelte van het eind-

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt: dat de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel bij vonnis van 12
juni 1979 de echtscheiding ten voordele van verweerster heeft toegestaan en dat die beslissing in de registers van de burgerlijke stand
werd overgeschreven op 24 augustus
1979; dat er nog geen eindbeslissing
was over de tegenvordering van eiser; dat de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
bij beschikking van 27 maart 1981,
op grond van artikel 301 van het
Burgerlijk Wetboek, eiser heeft veroordeeld tot betaling van een onderhoudsgeld << als voorschot » aan verweerster;
Dat het arrest, op het hoger beroep van eiser, beslist zoals in het
middel is weergegeven;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk
Wetboek, de vrederechter, ongeacht
het! bedrag van de vordering, kennis
neemt van alle geschillen betreffende de uitkeringen tot onderhoud,
met uitsluiting evenwel van de geschillen op grond van de artikelen
340, b, 762 en 763 van het Burgerlijk
Wetboek en van die in verband met
een rechtsvordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en
bed waarover geen einduitspraak is
gedaan bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest;
Overwegende dat, krachtens artikel 1280, eerste lid, van het Gerech-

vonnis of arrest op een van die vorderingen waarbij de echtscheiding
wordt toegestaan, overgeschreven is
in de registers van de burgerlijke
stand, terwijl de andere eis nog aanhangig is, de laatstbedoelde eis, hoewei hij niet meer de verbreking van
de huwelijksband beoogt, nu deze
definitief is verkregen, niettemin wil
doen vaststellen dat de tekortkomingen van de tegenpartij eveneens tot
echtscheiding moesten leiden, met
de daaruit voortvloeiende gevolgen;
dat die eis een vordering tot echtscheiding blijft in de zin van boek I,
titel VI, van het Burgerlijk Wetboek
en van het vierde deel, boek IV,
hoofdstuk XI, van het Gerechtelijk
Wetboek;
Dat, zolang geen einduitspraak
over de nog aanhangige eis tot echtscheiding is gedaan bij een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis
of arrest, de vordering van een der
partijen tot vaststelling van een onderhoudsgeld een voorlopige verdering is die verband houdt met de
nog aanhangige eis, en de beslissingen over de inkomsten en de goederen van de partijen kan be'invloeden;
Overwegende dat de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg,
na de verbreking van de huwelijksband door overschrijving van de beslissing gewezen op een van de beide vorderingen tot echtscheiding,
niet meer bevoegd is om voorlopige
maatregelen te bevelen die steunen
op de wederzijdse verplichting tot
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hulp van de echtgenoten tijdens het
huwelijk; dat die voorzitter evenwel,
krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd blijft
om l~ennis te nemen van de voorlopige maatregelen die eventueel nodig zijn wegens de vordering tot
echtscheiding die nog aanhangig
blijft, en onder meer van de maatregelen betreffende het levensonderhoud van de partijen;
Dat de vrederechter derhalve ter
zake niet bevoegd is wanneer, zoals
ten deze, een vordering tot echtscheiding aanhangig is gebleven na
de ontbinding van het huwelijk;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de in het
middel aangehaalde consideransen
blijkt dat de appelrechters de
bevoegdheid van de vrederechter onderzoeken en de stelling van eiser
verwerpen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat pas nadat over de nog hangende eis tot echtscheiding zal zijn
beslist, vast zal staan of verweerster, die de echtscheiding liet overschrijven, diegene is die ze heeft
« verkregen » in de zin van artikel
301 van het Burgerlijk Wetboek, en
dat die beslissing zal bepalen of een
« uitkering na echtscheiding » kan
worden toegestaan; dat met dit oordeel niet tegenstrijdig is de beslissing dat het verzoek van een der
echtgenoten ter verkrijging van een
provisionele
uitkering
verband
houdt met de nog aanhangige vordering tot echtscheiding;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24,
25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerster te betalen, op grond

van artikel 301 van het Burgerlijk Wethoek, als voorschot, een onderhoudsgeld
van 18.754 frank per maand vanaf 24 augustus 1979, 19.479 frank per maand vana£ 24 januari 1980, 20.303 frank per
maand vanaf 24 augustus 1980, onder aftrek der stortingen die eiser als dusdanig verricht heeft sedert 24 augustus
1979, op grond: dat er geen schending
van het gewijsde kon ontstaan tussen de
vordering steunende op artikel 213 van
het Burgerlijk Wetboek waarover vroeger uitspraak werd gedaan en de eis gegrond op artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek, dat inderdaad het voorwerp
van beide vorderingen verschillend is,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
van 12 juni 1979 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, waarbij de
echtscheiding tussen partijen toegelaten
werd, eveneens kennis heeft genomen
van een door verweerster op grand van
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek
ingestelde vordering tot onderhoudsgeld
na echtscheiding, en beslist heeft dat de
uitspraak over het gevraagde onderhoudsgeld diende te worden opgeschort
totdat over de door eiser ingestelde tegeneis tot echtscheiding zal beslist zijn;
het arrest, door te beslissen dat er vroeger uitspraak werd gedaan over een vordering gesteund op artikel 213 van het
Burgerlijk Wetboek, de bewijskracht van
het vonnis van 12 juni 1979 miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest, door eiser op grand van artikel 301 van het
Burgerlijk Wetboek te veroordelen om
aan verweerster een onderhoudsgeld te
betalen, het gezag van gewijsde van het
vonnis van 12 juni 1979 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel
miskent, waarbij beslist werd dat de vordering van verweerster tot onderhoudsgeld op grand van artikel 301 van het
Burgerlijk Wetboek diende te worden opgeschort tot na beslissing over de door
eiser ingestelde tegeneis tot echtscheiding (schending van de artikelen 23, 24,
25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het arrest
noch uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de
appelrechters met de woorden
« waarover vroeger uitspraak werd
gedaan » bedoelen dat over een op
artikel 213 van het Burgerlijk Wethoek steunende vordering van ver-
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de Rechtbank van Eerste Aanleg te
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
Brussel dat de echtscheiding ten eiser vroeger 45.000 frank per maand in
voordele van verweerster toestond; de personenvennootschap met beperkte
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest enkel
een voorschot toekent bij wijze van
voorlopige maatregel; dat het arrest
aldus het vonnis van 12 juni 1979
niet tegenspreekt dat vooralsnog
een definitieve beslissing over een
onderhoudsuitkering na echtscheiding ontzegde;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

aansprakelijkheid Vandenbemden voorafnam en nog bijkomende inkomsten genoot, geenszins inhoudt dat hij, op het
ogenblik van de overschrijving van de
echtscheiding, eveneens zulke inkomsten
had; zodat het arrest eiser niet wettig tot
de betaling van de kwestieuze interesten
(lees : bedragen) veroordeelt; immers
niet kan worden vastgesteld dat het arrest, dat voorts niet bepaalt wanneer eiser die vroegere inkomsten genoot, rekening heeft gehouden met de inkomsten
die eiser had op het ogenblik van de
overschrijving van de echtscheiding, om
het onderhoudsgeld te bepalen (schending van artikel 301, § 1, van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest eveneens
rekening diende te houden met het feit
dat eiser bij de uitspraak over geen noemenswaardige inkomsten meer beschikte en er een ingrijpende wijziging in zijn
toestand gebeurd is, onafhankelijk van
zijn wil, en eiser dientengevolge onwettig tot betaling van het kwestieuze onderhoudsgeld veroordeeld wordt (schending van artikel 301, §§ 1 en 3, van het
Burgerlijk Wetboek):

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 301, §§ 1 en 3, van
het Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd
door de wet van 9 juli 1975,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerster te betalen, op grond
van artikel 301 van het Burgerlijk Wethoek, als voorschot, een onderhoudsgeld
van 18.754 frank per maand vanaf 24 augustus 1979, 19.479 frank per maand vana£ 24 januari 1980, 20.303 frank per
maand vanaf 24 augustus 1980, onder aftrek der stortingen die eiser als dusdanig verricht heeft sedert 24 augustus
Wat het eerste onderdeel betreft :
1979, op grond: dat, ondanks bepaalde
Overwegende dat het arrest uittegenspoed in zijn zaken, eiser toch nog
over voldoende inkomsten en goederen drukkelijk verklaart dat het aan
beschikt om aan zijn gewezen echtgeno- verweerster toegekende onderhoudste een provisionele uitkering te betalen; geld wordt bepaald rekening gehoudat hij vroeger als betaling voor zijn ac- den onder meer met de inkomsten
tiviteit in de personenvennootschap met en goederen waarover eiser beschikbeperkte aansprakelijkheid Vandenbemden per maand 45.000 frank voorafnam; te ten tijde van de overschrijving
dat hij nog bijkomende inkomsten ge- van het vonnis dat de echtscheiding
noot, zodat het toegekend bedrag niet ten voordele van verweerster toehoger ligt dan een derde van zijn inkom- stond;
sten, dat uit het attest uitgaande van
Dat het onderdeel feitelijke grondmevr. Vandenbemden-Erkens, beheerder slag mist;
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid VandenbemWat het tweede onderdeel beden, niet kan worden afgeleid dat eiser
in de onmogelijkheid verkeert het voor- treft :
schot te betalen; dat, rekening gehouden
Overwegende dat het arrest vastmet de inkomsten en goederen waarover stelt dat eiser, ondanks zijn tegenieder beschikte ten tijde van de over- spoed in zaken, nog over voldoende
schrijving, met de levensstandaard die inkomsten en goederen beschikt om
partijen tijdens het samenleven kenden
en de inkomsten en mogelijkheden van verweerster een provisionele uitkeverweerster, de eerste rechter passend ring te betalen; dat het onderdeel
het bedrag bepaalde dat verweerster in waarin wordt gesteld dat eiser over
staat zal stellen in haar bestaan te voor- geen noemenswaardige inkomsten
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meer beschikt, opkomt tegen de onaantastbare feitelijke beoordeling
van de rechters;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, 301 en 1235 van het Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd door de wet
van 9 juli 1975, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat onderhoudsgelden
geen achterstallen nalaten,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerster te betalen, op grond
van artikel 301 van het Burgerlijk Wethoek, als voorschot, een onderhoudsgeld
van 18.754 frank per maand vana£ 24 augustus 1979, 19.479 frank per maand vana£ 24 januari 1980, 20.303 frank per
maand vanaf 24 augustus 1980, onder aftrek van de stortingen die eiser als dusdanig verricht heeft sedert 24 augustus
1979, op grond : dat, gelet op het feit dat
eiser na de overschrijving van de echtscheiding aan zijn gewezen echtgenote
tot en met september 1980 « vrijwillig »
een onderhoudsgeld bleef betalen, het
billijk en gepast voorkomt het voorschot
te laten retroageren tot op de dag van de
overschrijving van de echtscheiding, onder aftrek van de reeds vrijwillig betaalde bedragen die tot het onderhoud van
Germaine Bergiers bestemd waren,
terwijl, eerste onderdeel, de door de
voorlopig in haar voordeel echtgescheiden echtgenote ten laste van eiser als
voorschot op de uitkering tot onderhoud
gevorderde sommen slechts verschuldigd
zijn vana£ het ogenblik dat ze gevorderd
worden; het arrest dan ook onwettig eiser veroordeelt de uitkering met terugwerkende kracht tot 24 augustus 1979 te
betalen terwijl ze slechts was gevorderd
bij gedinginleidend exploot van 10 februari 1981 (schending van de artikelen
2 en 301 van het Burgerlijk Wetboek en
van het algemeen rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, het feit dat eiser
« vrijwillig » onderhoudsgelden betaald
heeft na de overschrijving van de echtscheiding, de terugwerkende kracht van
de veroordeling niet verantwoordt; het
arrest zel£ het vrijwillig karakter van de
betalingen in twijfel trekt en eiser dientengevolge geen natuurlijke verplichting
erkend heeft (schending van de artikelen
301 en 1235 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, het onmogelijk is te
weten of eiser de gelden na de overschrijving van de echtscheiding al dan

niet vrijwillig aan verweerster betaald
heeft; inderdaad het plaatsen van het
woord vrijwillig tussen aanhalingstekens
daaraan een dubbelzinnige betekenis
geeft, zodat het arrest gesteund is op
dubbelzinnige en duistere motieven
(schending van artikel 97 van de Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek geen betrekking
heeft op de in het onderdeel aangevoerde grief en dat de spreuk « onderhoudsgelden laten geen achterstallen » geen algemeen rechtsbeginsel uitmaakt;
Overwegende dat uit het bepaalde
in artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek niet voortvloeit dat de uitkering tot levensonderhoud die, hangende de wedereis tot echtscheiding
van de andere echtgenoot, voorlopig
wordt toegekend aan de echtgenoot
die de te zijnen voordele uitgesproken beslissing reeds liet overschrijven, niet wettig kan ingaan v66r de
dag dat de vordering tot het verkrijgen van die provisionele uitkering is
ingeleid;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
uitkeringen doet aanvangen v66r de
dagvaarding van 10 februari 1981 op
grond van de behoeften van verweerster en de inkomsten van eiser
na de overschrijving van de echtscheiding op 24 augustus 1979; dat
het arrest het « vrijwillig » doorbetalen van onderhoudsgeld door eiser
na die overschrijving enkel in aanmerking neemt om aan te tonen dat
die oplossing ook billijk is en om
het reeds betaalde af te trekken van
het voorschot dat retroactief wordt
toegekend aan verweerster; dat het
.onderdeel overigens niet aangeeft
waarin de artikelen 301 en 1235 van
het Burgerlijk Wetboek zijn ge·schonden;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat ook al zou het
tussen aanhalingstekens plaatsen
,van het woord « vrijwillig » daaraan
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een dubbelzinnige betekenis geven,
dit op zichzelf geen vormgebrek in
de zin van artikel 97 van de Grondwet uitmaakt; dat uit het antwoord
op het tweede onderdeel blijkt dat
het « vrijwillig » doorbetalen van onderhoudsgeld door eiser geen grond
is waarop zijn veroordeling tot betaling van onderhoudsgeld berust;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 mei 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Delahaye.

Nr. 546
1'

KAMER -

25 mei 1984

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - VOORZIENING, OP STRAFFE
VAN VERVAL, IN TE DIENEN BINNEN EEN
MAAND NA BETEKENING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING.

(FEVERY T. STAD AALST)
ARREST

(A.R. nr. F 1140 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 23 december 1982
gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van OostVlaanderen, uitspraak doende inzake gemeentebelasting op de barmeiden;
Overwegende dat, luidens de artikelen 4 van de wet van 22 januari
1849, gewijzigd door artikel 53 vervat in artikel 3 van de wet van 10
oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de wet van 18
maart 1874, 2 van de wet van 22 juni 1865 en 16 van de wet van 22 juni
1877, de voorziening tegen de beslissingen van de bestendige deputatie
inzake directe gemeentebelastingen
gewezen, op straffe van verval, binnen de termijn van een maand, te
rekenen vanaf de betekening van de
bestreden beslissing, moet worden
ingesteld;
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat de ter post aangetekende zending houdende betekening van de bestreden beslissing
op 7 januari 1983 aan eiser werd besteld;
Overwegende dat de verklaring
van voorziening op 20 april 1983 is
geschied, dus na het verstrijken van
een maand sinds de betekening van
de bestreden beslissing;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

De voorziening in cassatie tegen een beslissing van de bestendige deputatie
inzake directe gemeente- of provinciebelastingen moet, op straffe van verval, worden ingesteld binnen de terOm die redenen, verwerpt de
mijn van een maand, te rekenen van
de betekening van de betreden beslis- voorziening; veroordeelt eiser in de
sing (1). (Art. 4 wet van 22 jan. 1849; kosten.
art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 16 wet
van 22 juni 1877.)
25 mei 1984 - 1' kamer - Voorzit- - - - - - - - - - - - - - - - - l ter :de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijk(1) Cass., 6 feb. 1981, A.R. nr. F 849 N luidende conclusie van de h. Declercq,
(A.C., 1980-81, nr. 338).
advocaat-generaal.
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4° ARBEIDSOVEREENKOMST
3•

KAMER -

28 mei 1984

WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING
- GEPENSIONEERDE - RECHT OP PENSIOEN
AFHANKELIJK VAN DE VOORIVAARDE GEEN
ANDERE DAN TOEGELATEN ARBEID TE VERRICHTEN - GEEN RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING.

BEGRIP
GEZAG
AFGEVAARD!GD
BESTUURDER VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

5° VENNOOTSCHAP

NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
AFGEVAARDIGD
BESTUURDER - ARBE!DSOVEREENKOMST GEZAG.

1o en 2o Het bekleden van een mandaat

van bestuurder van een naamloze
vennootschap sluit de uitoefening van
een andere functie onder het gezag
van een orgaan of een aangestelde van
de vennootschap niet uit (1). (Eerste
zaak.)

De werknemer wiens recht op pensioen
afhankelijk is van de voorwaarde geen
andere dan de door de betrokken pensioenregeling in beperkte mate toegelaten arbeid te verrichten, heeft geen
recht op de werkloosheidsuitkering, 3o De vader kan een dienstbetrekking
bepaald bij art. 146, § 1, van het Werkuitoefenen onder gezag van zijn zoon
loosheidsbesluit (1).
(2). (Eerste zaak.)
(AGTEN, AERTS T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)

(A.R. nrs. 4322 en 4323)

28 mei 1984 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Butzler en
Simont.

Nr. 548
3•

KAMER -

28 mei 1984

1° ARBEIDSOVEREENKOMST
GEZAG - BEGRIP - BESTUURDER VAN EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

4° en 5o Een bestuurder van een naam-

loze vennootschap kan het dagelijks
bestuur waarnemen onder het gezag
van een orgaan van de vennootschap
(3}. (Tweede zaak.)
Eerste zaak
(VERMEERSCH L. T. MRS. WESTERLINCK EN
STEYAERT ALS CURATOREN VAN HET FAILLISSEMENT NADIA N.V., MR. DAUWE ALS CURATOR
VAN HET FAILLISSEMENT NADIA-SALES N.V.)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie het volgende gezegd:
De door het arbeidshof te beslechten
geschillen betroffen de vraag of de eisers
door een arbeidsovereenkomst waren
gebonden met de vennootschappen
waarin zij werkzaam waren, gedurende
de periode dat de ene bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur was
- zoals de beheerder en de raad van
beheer thans in de Vennootschapswet
worden genoemd (4) - en de andere
afgevaardigd bestuurder.
Nota's arrest nr. 548 :

2° VENNOOTSCHAP

NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP - BESTUURDER - ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAG.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST
BEGRIP -

GEZAG -

VERWANTSCHAP.

Nota arrest nr. 547 :
(1) Cass., 11 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 356)
en 30 jan. 1984 (A.C., 1983-84, A.R. nr. 4212).

(1) en (3) Zie Cass., 11 sept. 1959 (A.C., 1960,
25), 24 dec. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 418), 20
okt. 1976 (A.C., 1977, 222) en 22 jan. 1981,
(ibid., 1980-81, nr. 299) met noot S.J. Nudelhole, in Revue critique de jurisprudence beige,
1981, 503. Zie oak de cone!. O.M.
(2) Zie Cass., 11 jan. 1978 (A.C., 1978, 558).
(4) Wet van 26 mei 1983 tot vaststelling van
de Nederlandse tekst en tot aanpassing van de
Franse tekst van het Wetboek van Koophandel, hoek I, titel IX.
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Het arbeidshof beantwoordt die vraag zijn rechtsleer en rechtspraak het steeds
ontkennend, omdat niet bewezen is dat eens geweest (5).
zij alsdan enige activiteit in dienstver- ' Ten onrechte oordeelt het arbeidshof
band hebben verricht.
dus dat in een naamloze vennootschap
niemand het voor een arbeidsovereenIndien het arbeidshof tot dit besluit komst vereiste gezag tegenover een
was gekomen op geen andere gronden bestuurder kan uitoefenen. Voor zover
dan de feitelijke elementen die de hij nog een andere functie uitoefent, kan
concrete verhouding tussen de partijen dat wel en dit zowel door een orgaan van
bepaalden, zouden de beslissingen naar de vennootschap - bijvoorbeeld de raad
recht verantwoord zijn. Want indien er van
bestuur
of
de
afgevaardigd
geen dienstverband, dus geen gezagsver- bestuurder - als door een aangestelde
houding, aanwezig is, is er ook geen - bijvoorbeeld de directeur-generaal of
arbeidsovereenkomst.
de directeur.
Even onterecht voegt het arbeidshof
Het arbeidshof doet evenwel meer dan
de feitelijke verhouding tussen partijen eraan toe dat een vader niet onder het
ontleden. Het laat zijn beslissing tevens gezag van zijn zoon kan werken. In
steunen op de principitHe stelling dat in bepaalde omstandigheden kan dat feitegeen van beide gevallen een gezagsver- lijk onmogefijk zijn, zoals het arrest van
houding kon bestaan, omdat de eisers 11 januari 1978 (6) aantoont. Maar prinrespectievelijk bestuurder en afgevaar- cipieel uitgesloten is het alvast niet, wat
digd bestuurder waren. Zo lees ik uit hetzelfde arrest volgt.
In de zaak 4354 is de beslissing dat
althans de considerans dat << er in (de
betrokken) vennootschappen niemand eiser niet door een arbeidsovereenkomst
was die, zoals in dienstverband, tegen- gebonden is, slechts dan verantwoord
over (eiser), gezag kon uitoefenen (of wanneer de rechter vaststelt dat eiser
uitoefende) >>. Daarmee bedoelt het geen andere functie dan die van
arbeidshof niet dat er in feite niemand bestuurder en voorzitter van de raad van
gezag kon uitoefenen, maar dat zulks bestuur uitoefende, ofwel wanneer hij
uitgesloten was als gevolg van de oordeelt dat eiser een andere functie in
bestuursfunctie die de eisers in de feite niet onder gezag uitoefende.
vennootschappen vervulden. Want het
*
verantwoordt die beslissing door de overweging, in het ene geval, dat eiser
*
*
« bekleed was met het mandaat van
Wat de persoon betreft die met het
beheerder >> en in de andere zaak dat dagelijks bestuur van de vennootschap is
eiser
als
afgevaardigd
beheerder belast, rekening dient ermee te worden
bekleed was met het dagelijks gehouden dat deze, volgens artikel 63
beheer ''·
van de Vennootschapswet, zowel een
bestuurder kan zijn als iemand die geen
Aldus beslist het arbeidshof in rechte lid is van de raad van bestuur.
dat een bestuurder en een afgevaardigd
Tot 1980 gold als constate rechtsleer
bestuurder van een naamloze vennootschap niet in een gezagsverhouding tot en rechtspraak dat het dagelijks bestuur
in geen geval ter uitvoering van een
de vennootschap kunnen staan.
arbeidsovereenkomst kan worden waargenomen (7).
Het Hof heeft daarin een ommekeer
*
*
teweeggebracht, in zoverre degene die
met het dagelijks bestuur is belast, geen
Wat allereerst de bestuurder betreft, bestuurder van de vennootschap is. In
de verweerders nemen zelf aan dat hij
door een arbeidsovereenkomst kan ge(5) Cass., 4 maart 1965 (Bull. en Pas., 1965, I,
bonden zijn onder de dubbele voor- 675);
zie ook de overvloedige verwijzingen in
waarde
dat
een
gezagsverhouding de noot van Nudelhole bij Cass., 22 jan. 1981,
bestaat en dat hij naast zijn mandaat in R.C.J.B., 1981, 503, nr. 16, voetnoten 41 en
van bestuurder nog een andere functie 65.
in de vennootschap uitoefent, m.a.w. niet
(6) A.C., 1978, 558.
als bestuurder maar in de uitoefening
van die andere functie staat hij in
(7) Zie de reeds genoemde noot van Nudeldienstverband, dus onder gezag, althans hole, nrs. 7 e.v., en de aldaar vermelde verwijkan hij in dienstverband staan. Daarover zingen naar rechtsleer en rechtspraak.
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het arrest van 22 januari 1981 overweegt
het « dat uit de enkele omstandigheid
dat de directeur van een vennootschap,
die daarvan geen beheerder is, geen
andere werkzaamheden uitoefent dan
die van gemachtigde voor het dagelijks
bestuur, niet kan worden afgeleid dat
het contract tussen hem en de vennootschap geen arbeidsovereenkomst voor
bedienden is , (8).
Dit arrest laat er dus geen twijfel over
bestaan dat het dagelijks bestuur van
een naamloze vennootschap door iemand
die geen bestuurder is, in dienstverband,
dus onder gezag kan worden uitgeoefend.
Vraag is dan of dit ook het geval is
wanneer een bestuurder met die
opdracht is belast.

stellen dat taken die hij aldus waarnam,
van het dagelijks beheer van de vennootschap verschilden "· Ook de arresten van
11 september 1959 (12) en 24 december
1964 (13) nemen dat onderscheid in
aanmerking. Het komt mij voor dat het
Hof in deze de rechtsleer zonder meer
heeft gevolgd.
Ook het arrest van 22 januari 1981
heeft kennelijk niet de bedoeling
daarvan af te wijken. Want het overweegt dat « wat de beheerders van
vennootschappen betreft, de regel van
openbare orde in de artikelen 53 en 55
van de gecoi:irdineerde wetten op de
handelsvennootschappen, volgens welke
de beheerders te allen tijde kunnen
worden afgezet, zich ertegen kan
verzetten dat zij, in hun functie van
beheerder of afgevaardigd beheerder,
Mevr. S.J. Nudelhole merkt op dat de onderworpen zijn aan een arbeidsoverklassieke rechtsleer te dien aanzien eenkomst voor bedienden "·
steeds hetzelfde standpunt heeft ingeDeze considerans laat tach duidelijk
nomen als ten aanzien van de uitschijnen dat, volgens het Hof, afgebestuurder die niet met het dagelijks vaardigd bestuurders in het waarnemen
bestuur is belast, m.n. dat de afgevaar- van het dagelijks bestuur niet door een
digd bestuurder niet het dagelijks arbeidsovereenkomst kunnen gebonden
bestuur in dienstverband kan waar- zijn.
nemen, maar wel daarnaast een andere
*
functie onder gezag kan uitoefenen en in
*
*
dat geval door een arbeidsovereenkomst
Omtrent deze rechtspraak en de klasgebonden is (9). Zij is het met die leer
niet eens en verdedigt de stelling dat het sieke rechtsleer heb ik de volgende
dagelijks
bestuur
ook
door
een bedenkingen. Zo het dagelijks bestuur,
bestuurder in dienstverband kan worden volgens artikel 63 van de Vennootuitgeoefend (10). Haar betoog heeft mij schapswet, ook aan een niet-bestuurder
overtuigd. Wei twijfel ik eraan of deze kan worden opgedragen, houdt dat tach
stelling met de rechtspraak van het Hof in dat het dagelijks bestuur onderte rijmen valt. Weliswaar wordt nergens scheiden is van het bestuur van de
de regel uitdrukkelijk geformuleerd dat vennootschap dat door de artikelen 53 en
de afgevaardigd bestuurder alleen dan 54 aan de raad van bestuur wordt toeverdoor een arbeidsovereenkomst kan trouwd en mede door de bestuurder
gebonden zijn wanneer hij naast het wordt waargenomen als lid van die raad
dagelijks bestuur nog een andere taak (14). Hier is niet de hoedanigheid van de
waarneemt. Maar wanneer het Hof betrokkene bepalend, maar wel de aard
onderzoekt of de feitenrechter wettig van de opdracht, en deze verschilt niet
heeft kunnen beslissen dat een afgevaar- naargelang zij door een bestuurder of
digd bestuurder al dan niet in dienstver- door een andere persoon wordt uitgeband stand, maakt het tach telkens voerd. Wanneer een directeur die geen
gewag van de onderscheiden activiteiten bestuurder is, het dagelijks bestuur in
van de betrokkene. Zo verwijt het arrest dienstverband kan uitoefenen, moet dat
van 20 oktober 1976 (11) het arbeidshof ook gelden voor de afgevaardigd
het bestaan van een arbeidsovereen- bestuurder.
komst van een afgevaardigd bestuurder
Het arrest van 22 januari 1981 ziet het
te hebben aangenomen « zonder vast te verschil in het voorschrift van de arti(8) Nr. 6085, A.C., 1980-81, 559, nr. 299.

(12) A.C., 1960, 25.

(9) Op. cit., nr. 17.

(13) Bull. en Pas., 1965, I, 418.

(10) Ibid., nrs. 18 e.v.
(11) A.C., 1977, 222.

(14) Zie omtrent het begrip << dagelijks
bestuur » : Cass., 17 sept. 1968 en 20 mei 1969
(A.C., 1969, 60 en 926).
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kelen 53 en 55 van de Vennootschapswet,
volgens hetwelk de bestuurder op elk
ogenblik kan worden ontslagen. Het gaat
hier echter niet om het mandaat van
bestuurder, maar om het dagelijks
bestuur en daarop zijn de artikelen 53
en 55 niet toepasselijk.
Het argument van het Hof heeft
slechts waarde indien met de klassieke
rechtsleer
wordt
aangenomen
dat
bestuur en dagelijks bestuur van een
vennootschap niet van elkaar kunnen
worden gescheiden, wanneer het dagelijks bestuur door een bestuurder wordt
waargenomen (15).
Terecht wordt het beginsel van de
ondeelbaarheid van beide functies door
mevr. Nudelhole aangevochten (16).
Zoals daareven werd gezegd, maakt de
wet zelf onderscheid tussen bestuur en
dagelijks bestuur. Zo dit laatste ook kan
worden toevertrouwd aan iemand die
geen bestuurder is, waarom zou dan
geen
onderscheid
kunnen
worden
gemaakt tussen de beide functies,
wanneer zij door een bestuurder worden
waargenomen. Wellicht kan in de praktijk de uitoefening van de functies door
mekaar !open. Maar dit belet niet dat zij
juridisch van elkaar kunnen worden
onderscheiden en zeker afzonderlijk
kunnen worden beiHndigd.
Een bestuurder kan in de loop van zijn
mandaat met het dagelijks bestuur
worden belast. Waarom zou hem dan het
dagelijks bestuur niet kunnen worden
ontnomen zonder dat hij zijn mandaat
van bestuurder verliest ? Zoals ook zijn
mandaat van bestuurder kan eindigen
zonder dat hem daarom het dagelijks
bestuur moet worden ontnomen. Een
directeur die met het dagelijks bestuur
is belast, kan achteraf in de raad van
bestuur worden opgenomen. W aarom zou
hij dan daarna niet als bestuurder
kunnen worden ontslagen zonder dat
ook zijn functie van dagelijks bestuur
eindigt?
De wet laat toe het dagelijks bestuur
op te dragen aan een niet-bestuurder en
de rechtspraak van het Hof neemt aan
dat het dagelijks bestuur in dienstverband kan worden uitgeoefend. Dan lijkt
mij het logisch gevolg van beide regels
te zijn dat de beeindiging van het
mandaat van bestuurder los staat van de
(15) Zie de verwijzingen in voetnoot 70 van
de reeds genoemde noot Nudelhole, op. cit.,
blz 517
(16) Op. cit., nrs 18 e.v

beeindiging van de opdracht van dage·
lijks bestuur.
De bestuurder wordt, volgens artikel
53 van de Vennootschapswet, voor een
bepaalde tijd benoemd en kan worden
ontslagen. Het in dienstverband waargenomen dagelijks bestuur dient te worden
beeindigd overeenkomstig de regels van
het arbeidsovereenkomstenrecht, d.i. in
de regel met inachtneming van een
opzeggingstermijn.
Maar
aangezien
bestuur en dagelijks bestuur van elkaar
te scheiden functies zijn, is het ook niet
noodzakelijk dat zij terzelfder tijd
eindigen.
lndien het overigens voor de vennootschap onoverkomelijk zou zijn dat de
bestuurder nog tijdens de duur van de
opzeggingstermijn met het dagelijks
bestuur belast blijft, zal er vermoedelijk
een dringende reden aanwezig zijn die
het mogelijk maakt aan zijn opdracht
van dagelijks bestuur op staande voet
een einde te maken. Dat geldt trouwens
ook voor de niet-bestuurder die met het
dagelijks bestuur is belast.

*

*

Ten onrechte overweegt het arrest van
22 januari 1981 derhalve dat de vraag of
het dagelijks bestuur van een vennootschap in dienstverband kan worden
waargenomen, verschillend moet worden
beantwoord naargelang het al dan niet
een bestuurder betreft.
Ik meen integendeel dat de rechtspraak die het Hof in 1981 ten aanzien
van de niet-bestuurder heeft gevestigd,
thans consequent moet worden doorgetrokken tot de bestuurder. Als de nietbestuurder het dagelijks bestuur in
dienstverband kan waarnemen, is er
geen reden dat oak een bestuurder dit
niet kan. Het arrest van 22 januari 1981
noopt, naar mijn mening, het Hof ertoe
op zijn vroegere rechtspraak ter zake
terug te komen.
Ten onrechte oordeelt het arbeidshof
derhalve dat in een naamloze vennootschap niemand het voor een arbeidsovereenkomst vereiste gezag tegenover een
afgevaardigd bestuurder kan uitoefenen.
Dit gezag kan worden uitgeoefend door
de raad van bestuur.
In de zaak 4355 is de beslissing dat
eiser niet door een arbeidsovereenkomst
gebonden is, slechts dan verantwoord
wanneer de rechter oordeelt dat eiser
het dagelijks bestuur in feite niet onder
gezag waarnam.
Conclusie vermetiging.
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(A.R. nr. 4354)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 22 oktober 1982
door het Arbeidshof te Gent
gewezen;

tot 28 maart 1973 bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de
twee vennootschappen was geweest en
in die dubbele hoedanigheid had deelgenomen aan het dagelijks bestuur van die
vennootschappen, er niemand was die in
de vennootschappen op eiser gezag kon
uitoefenen of uitoefende zoals in dienstverband en dat meer bepaald de verhouding va~ vader tot zoon tussen eis~r .en
de afgevaardigd bestuurder Christian
Vermeersch belette dat deze laatste
tegenover eiser gezag zou uitoefenen,
terwijl uit de bevoegdheden die aan de
raad van bestuur en derhalve aan de
bestuurders van een naamloze vennootschap door de artikelen 53 en 54 van de
wetten op de handelsvennootschappen
worden toegekend, en die door artikel 63
van deze wetten aan hem, die door de
raad van bestuur is afgevaardigd voor
het dagelijks bestuur van de zaken van
de vennootschap, worden toegekend,
volgt dat, al was eiser bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur van
de betrokken vennootschappen en al
nam hij in die hoedanigheden deel aan
het dagelijks bestuur van die vennootschappen, hun afgevaardigd bestuurder,
spijt het feit dat hij de zoon was van
eiser, en daarenboven de raa~ van
bestuur, en derhalve de meerderhe1d van
de bestuurders, op eiser, wat betreft de
taken die hij buiten de raad van bestuur
verrichtte, met uitsluiting van de daden
die hij in de schoot van de raad van
bestuur in zijn hoedanigheid van
bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur stelde, gezag konden uitoefenen
zoals in het kader van een dienstverband· het arrest derhalve, door te
besli~sen dat, ten gevolge van het feit
dat eiser bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur van de betrokken
vennootschappen was en aldus deelnam
aan het dagelijks bestuur van die
vennootschappen, niemand in deze
vennootschappen in de mogelijkheid
verkeerde om op eiser gezag uit te
oefenen op dezelfde wijze als in het
kader van een arbeidsovereenkomst als
bedoeld in de artikelen 1710, 1779, inzonderheid 1", van het Burgerlijk Wetboek
en 1 van de gecoordineerde wetten
betreffende het bediendencontract, de
vermelde wettelijke bepalingen verkeerd
toepast en schendt :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1710, 1779, inzonderheid 1o van het Burgerlijk Wetboek, 1
van de op 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract 53 54 en 63 van de bij koninklijk
besl~it ~an 30 november 1935 gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen,
doordat het arrest de vordering van
eiser verwerpt, welke ertoe str~kte te
horen zeggen dat de gefa11leerde
vennootschappen « Nadia >> en « NadiaSales ,, hoofdelijk, in solidum, of de ene
bij gebreke van de andere, aan eiser
bepaalde bedragen verschuldigd wa~en
als opzeggingsvergoeding, vergoed1:~1g
wegens willekeurig ontslag en vakanhegeld bij vertrek, beslist dat d~;:e vordering ongegrond was, omdat ziJ steunde
op het bestaan van een arbeidso_vereenkomst voor bedienden tussen e1ser en
die vennootschappen, en de bewijsvoering van eiser verwerpt, waardoor deze
het bestaan op het ogenblik van zijn
ontslag, einde maart 1973, van een
dienstverband afleidde uit een geheel
van feiten, namelijk dat hij v66r 8
december 1971 in dienstverband van
voormelde vennootschappen de functies
van verkoopsdirecteur had vervuld, en
nadien die functies was blijven waarnemen en als zodanig in het organigram
van de vennootschappen was vermeld,
dat
aan
zijn
bevoegdheden
als
bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur van de genoemde vennootschappen belangrijke beperkingen waren
aangebracht door de majoritaire groep
«
Genesco » dat zoals voorheen
bijdragen voor 'sociale zekerheid op z.ijn
loon werden betaald, dat hem opzeggmg
voor een arbeidsovereenkomst voor
bedienden werd betekend, dat voor het
rechtvaardigen van zijn onmiddellijk
ontslag dringende redenen door de
vennootschappen werden ingeroepen, en
dat hij op grond van een door ~e curatoren opgemaakte lijst een sluitmgsv~r
Overwegende dat het arrest vastgoeding had ontvangen; het arrest ~IJn
beslissing laat stoelen op de overwe~mg stelt dat eiser bestuurder en voordat het bewezen was dat, nu e1ser zitter van de raad van bestuur van
naamloze
vennootschappen
tijdens de periode van 8 december 1971 de
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Nadia en Nadia-Sales was; dat het
arbeidshof het niet bewezen acht
dat eiser << tijdens de duur van zijn
mandaat als beheerder enige activiteit in dienstverband ten overstaan
van die vennootschappen heeft
uitgevoerd »;
Overwegende dat het arbeidshof
deze beslissing niet grondt op de
vaststelling dat eiser geen andere
functie van die van bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur
vervulde; dat het oordeelt dat eiser
<< bekleed was met het mandaat van
beheerder en er in die vennootschappen niemand was die, zoals in
dienstverband,
tegenover
hem,
gezag kon uitoefenen of uitoefende;
dat de verhouding van vader tot
zoon, die bestond tussen (eiser) en
zijn zoon Christian, die afgevaardigde-beheerder was, belette dat
laatstgenoemde tegenover (eiser)
gezag uitoefende »;
Overwegende dat het bekleden
van een mandaat van bestuurder
van een naamloze vennootschap de
uitoefening van een andere functie
onder het gezag van een orgaan of
een aangestelde van de vennootschap niet uitsluit; dat een vader
een dienstbetrekking kan uitoefenen
onder het gezag van zijn zoon;
Dat het arbeidshof zijn beslissing
door de aangehaalde redengeving
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
28 mei 1984 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Bayart en
Van Ommeslaghe.

Tweede zaak

(VER~'!EERSCH C. T. MRS. WESTERLL'\CK E:'\
STEYAERT ALS CURATOREN VAN HET FAILL!SSEMENT NADIA N.V., ~IR. DAUWE ALS CCRATOR
VAN HET FAILLISSEMENT NADIA-SALES i\.\'.)

ARREST

(A.R. nr. 4355)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 22 oktober 1982
door het Arbeidshof te Gent
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1710, 1779, inzonderheid 1°, van het Burgerlijk Wetboek, 1
van de bij koninklijk besluit van 20 juli
1955 gecoiirdineerde wetten betreffende
het bediendencontract, 53, 54 en 63 van
de bij koninklijk besluit van 30
november 1935 gecoordineerde wetten op
de handelsvennootschappen,
doordat het arrest de vordering van
eiser verwerpt, welke ertoe strekte te
horen zeggen dat de gefailleerde
vennootschappen « Nadia » en « NadiaSales » hoofdelijk, in solidum, of de ene
bij gebreke van de andere, aan eiser
bepaalde bedragen verschuldigd waren
als opzeggingsvergoeding, vergoeding
wegens willekeurig ontslag en vakantiegeld bij vertrek, beslist dat deze vordering ongegrond was, omdat zij steunde
op het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden tussen eiser en
die vennootschappen, en de bewijsvoering van eiser verwerpt, waardoor deze
het bestaan op het ogenblik van zijn
ontslag, einde maart 1973, van een
dienstverband afleidde uit een geheel
van feiten, namelijk dat hij, vooraleer op
8 december 1971 tot afgevaardigd
bestuurder van beide vennootschappen
te zijn benoemd, in dienstverband de
functies van verkoopsdirecteur had
vervuld, dat hij na zijn benoeming tot
afgevaardigd bestuurder zijn taken van
verkoopsdirecteur verder had uitgevoerd,
dat aan zijn bevoegdheden als afgevaardigd bestuurder belangrijke beperkingen
werden aangebracht door de meerderheid van de leden van de raad van
bestuur, dat zoals voorheen op zijn loon
bijdragen voor sociale zekerheid werden
betaald, dat hem opzegging voor een
arbeidsovereenkomst voor bedienden
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werd betekend, dat voor het rechtvaardigen van zijn onmiddellijk ontslag dringende redenen door de vennootschappen
werden ingeroepen, en dat hij op grand
van een door de curatoren opgemaakte
lijst
een
sluitingsvergoeding
had
ontvangen; het arrest zijn beslissing laat
stoelen op de overweging dat het
bewezen was dat, sinds de benoeming
van eiser tot afgevaardigd bestuurder op
8 december 1971, er geen dienstverband
meer bestond, aangezien hij in die
hoedanigheid het dagelijks bestuur van
twee vennootschappen in handen had,
zodat er in die vennootschappen
niemand was die tegenover eiser gezag
kon uitoefenen zoals in het kader van
een dienstverband,
terwijl uit de bevoegdheden die aan de
raad van bestuur en derhalve aan de
bestuurders van een naamloze vennootschap door de artikelen 53 en 54 van de
wetten op de handelsvennootschappen
worden toegekend, volgt dat de raad van
bestuur en derhalve de meerderheid van
de bestuurders op hem die, hij weze al
dan niet bestuurder, door de raad van
bestuur overeenkomstig artikel 63 van
de wetten op de handelsvennootschappen afgevaardigd wordt voor het
dagelijks bestuur van de zaken van de
vennootschap, gezag kunnen uitoefenen
zoals in het kader van een dienstverband
wat betreft dit dagelijks bestuur, en a
fortiori wat betreft andere taken welke
de afgevaardigd bestuurder in de schoot
van de vennootschap zou vervullen,
behalve de daden die hij als bestuurder
in de schoot van de raad van bestuur
stelt; het arrest derhalve, door te
beslissen dat, ten gevolge van de benoeming van eiser .tot afgevaardigd
bestuurder belast met het dagelijks
bestuur, niemand in de vennootschappen
in de mogelijkheid verkeerde om op
eiser gezag uit te oefenen op dezelfde
wijze als in het kader van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in de artikelen
1710, 1779, inzonderheid 1", van het
Burgerlijk Wetboek en 1 van de
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract, de vermelde wettelijke bepalingen verkeerd toepast en
schendt:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser afgevaardigd bestuurder van de naamloze vennootschappen Nadia en NadiaSales was en in die hoedanigheid
met het dagelijks bestuur van de
beide vennootschappen was belast;

dat het arbeidshof het niet bewezen
acht dat eiser, in de periode dat hij
die functie waarnam, « enige activiteit in dienstverband ten overstaan
van die vennootschappen heeft
uitgevoerd »; dat het deze beslissing
grondt op de overweging dat, aangezien eiser « bekleed was met het
dagelijks beheer, er in die vennootschappen niemand was die, zoals in
dienstverband, tegenover hem, gezag kon uitoefenen »;
Overwegende dat een bestuurder
van een naamloze vennootschap het
dagelijks bestuur kan waarnemen
onder het gezag van een orgaan van
de vennootschap; dat het arbeidshof
zijn beslissing derhalve niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
28 mei 1984 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Bayart en
·Van Ommeslaghe.

Nr. 549
2•

KAMER -

29 mei 1984

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
BURGERL!JKE
RECHTSVORDERING
NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT DE OPENBARE ORDE NIET RAAKT OF NIET BERUST OP
EEN BEPALING VAN DWINGEND RECHT EN
DAT EVENMIN AAN DE FEITENRECHTER IS
OVERGELEGD
NIET
ONTVANKELIJK
MID DEL.
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2° OPENBARE ORDE -

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - BURGERLIJK WETBOEK, ARTT. 1382 EN 1383 - BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE NIET
RAKEN.

3° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

BURGERLIJK
WETBOEK, ARTT. 1382 EN 1383 - BEPALINGEN
DIE DE OPENBARE ORDE NIET RAKEN.

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
MIDDEL MET KRITIEK OF DE INTERPRETATIE
VAN EEN CONTRACTUELE CLAUSULE MIDDEL WAARIN GEEN SPRAKE IS VAN
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
HET CONTRACT, MAAR ENKEL VAN DE
SCHENDING VAN WETTELIJKE BEPALINGEN
WAARVAN
DE
FEITENRECHTER
GEEN
TOEPASSING HEEFT GEMAAKT
NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

5° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - BEGRIP.

1° Niet ontvankelijk is het middel betref-

eenkomst inzake burgerrechtelijke
aansprakelijkheid d.d. 24 mei 1966,
welke wet en gemeenschappelijke
bepalingen door de feitenrechter niet
zijn toegepast en waarvan niet wordt
beweerd dat hij ze had moeten
toepassen (3).
5° De verbindende kracht van een over-

eenkomst wordt door de rechter niet
miskend wanneer hij daaraan het
gevolg toekent dat zij, in zijn interpretatie ervan, wettelijk tussen partijen
heeft (4). (Art. 1134 B.W.)

(GROEP JOSI N.V. T. DEPROOST, DEVRIENDT)
ARREST

(A.R. nr. 7586)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 29 juni 1982
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;

fende een burgerlijke rechtsvordering
dat de openbare orde niet raakt of niet
berust op een bepaling van dwingend
(3) De verplichting om de aangevoerde
recht en dat evenmin aan de feiten- schending op te geven, client zeer strikt te
rechter is overgelegd of door hem worden nageleefd in burgerlijke zaken (art.
1080 Ger.W.); zij is echter soepeler in strafambtshalve is opgeworpen (1).

zaken. Men zou zelfs kunnen zeggen dat zij
daar niet bestaat, vermits noch de beklaagde,
noch de burgerlijke partij o.a. de geschonden
en 1383 B. W. raken geenszins de open- bepalingen moeten vermelden, op voorwaarde
bare orde (2). (Impliciet.)
echter dat zij duidelijk de aangevoerde schending opgeven (zie Cass., 10 jan. 1978, A.C.,
4° Niet ontvankelijk in strafzaken is het 1978, 550; 25 maart 1980, ibid., 1979-80, nr. 469;
middel betreffende een burgerlijke 13 okt. 1981, A.R. nr. 6489, ibid., 1981-82, nr.
109; 12 jan. 1983 A.R. nr. 2704, ibid., 1982-83,
rechtsvordering waarin, met kritiek op nr.
280).
's rechters interpretatie van een clauI.e. had de eiseres, de vrijwillig tussengesule in een polis tot dekking van de komen
partij, zich ook kunnen beperken tot
burgerrechtelijke
aansprakelijkheid een nauwkeurige opgave van de aangegeven
waartoe het verzekerde voertuig onwettigheid. Dat het geannoteerde arrest het
aanleiding kan geven, niet wordt middel niet ontvankelijk verklaart, in zoverre
betoogd dat de bestreden beslissing de het kritiek oefent op de interpretatie van art. 7
bewijskracht miskent van de akte, die van het bij eiseres aangegane verzekeringsde polis vormt, maar waarin enkel contract, dan is zulks niet omdat zij de artt.
1319, 1320 en 1322 B.W. niet heeft vermeld,
sprake is van schending van de wat
geen invloed zou gehad hebben op de
W.A.M.-wet en van de gemeenschappe- ontvankelijkheid
van het middel, maar enkel
lijke bepalingen bij de Benelux-Over- en alleen omdat zij niet spreekt van schending
van de bewijskracht van dat contract. Bij haar
kritiek op de interpretatie van een contrac(1) Cass., 4 mei 1982, A.R. nr. 7028 tuele clausule heeft zij zich enkel beroepen op
(A.C., 1981-82, nr. 519); in burgerlijke zaken, schending van wettelijke bepalingen, die de
zie Cass., 17 nov. 1983, A.R. nr. 6856 feitenrechter niet had toegepast en waarvan
(ibid., 1983-84, nr. 148, en 4 mei 1984, A.R. nr. zij niet beweerde dat hij ze had moeten
4179 (ibid., 1983-84, nr. 509).
toepassen.

2o en 3° De bepalingen van de artt. 1382

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

(2) Cass., 10 feb. 1981,
(A.C., 1980-81, nr. 342).

A.R.

nr.

5907

(4) Cass., 29 feb. 1984,
(A.C., 1983-84, nr. 366).

A.R.

nr.

3296
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Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet op civielrechtelijk
gebied;

ding konden eisen van de door hen bij
terugslag geleden morele schade door
het ver!ies van hun dochter Carine
Deproost, zodat, door het tegendeel te
Over het middel, afgeleid uit de scherr- beslissen, het arrest niet enkel weigert
voormelde verzekeringsovereending van de artikelen 4, § 1, 2, van de aan
Gemeenschappelijke Bepalingen beho- komst de door de partijen bedongen
rende bij de Benelux-Overeenkomst gevolgen te verlenen (schending van
betreffende de verplichte aansprake!ijk- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek),
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, doch tevens zijn bes!issing niet wettig
ondertekend op 24 mei 1966 en goedge- verantwoordt (schending van aile andere
keurd door de wet van 19 februari 1968, in het middel aangeduide wetsbepa4, § 1.2, van de wet van 1 juli 1956 betref- Jingen):
fende de verp!ichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1134,
Overwegende dat uit de stukken
1132 (lees 1382) en 1383 van het Burger- waarop het Hof vermag acht te
Jijk Wetboek,
slaan, meer bepaald uit het arrest
doordat het arrest, door verwijzing en uit het beroepen vonnis waarnaar de beweegredenen van het naar het arrest verwijst, blijkt dat:
beroepen vonnis, heeft geoordeeld dat 1. bij het in kracht van gewijsde
eiseres
redeneert alsof inzittende
Deproost Carine een fout zou hebben gegane vonnis van de Correctionele
begaan terwijl zij enkel van het recht op Rechtbank te Kortrijk, van 22
uitkering uitgesloten is ingevolge artikel februari 1982, Yvan De Clercq,
bij
eiseres,
7 van de algemene voorwaarden van het verzekeringnemer
verzekeringscontract; (dat de verweer- uitsluitend
aansprakelijk
werd
ders) niet behoren tot de personen die in verklaard voor het onopzettelijk
dat artikel zijn opgesomd en ( ...) dienvol- doden van zijn echtgenote Carine
gens derden zijn in de zin van de verze- Deproost en van zijn schoonzuster
keringspolis (en dat zij) wei degelijk ook
ten overstaan van de vrijwillig tussenko- Martina Deproost, 2. de verweerrespectievelijk
vader
en
mende partij (eiseres) recht (hebben) op ders,
morele schadevergoeding voor het over- moeder van bedoelde slachtoffers,
lijden van hun dochter Carine Deproost » zich
burgerlijke partij
hebben
en op deze gronden eiseres heeft veroor- gesteld en in die hoedanigheid ieder
deeld tot betaling van elk van de een vergoeding van 100.000 frank
verweerders van een som van 75.000 per kind wegens morele schade
frank, te vermeerderen met de vergoehebben gevorderd, 3. eiseres princidende en verwijlsintresten,
pieel akkoord gaat om, voor het
terwijl de morele schade, door de
verweerders als ouders van het slacht- overlijden van Martina Deproost,
offer Carine Deproost geleden, hoewel een schadevergoeding te betalen
zij voor hen een persoonlijke schade is, waarvan zij slechts het bedrag
4.
eiseres
integendeel
toch een bij een terugslag geleden betwist,
schade is die enkel haar oorsprong vindt weigert enige vergoeding te betalen
in de familie- en genegenheidsbanden voor het overlijden van Carine
tussen hen en het overleden slachtoffer; Deproost om reden dat deze, als
wegens die banden die aan het recht op verzekerde medei:\igenares van het
vergoeding ten grondslag liggen, dit voertuig en als echtgenote van de
recht onder meer door de wettelijke en
contractuele excepties is bezwaard die verzekeringnemer, krachtens artikel
eiseres, als gesubrogeerde verzekeraar 7 van de type-polis, uit de verzekevan de dader van het ongeval, de heer ring was gesloten en dat de
Yvan Declercq, echtgenoot van Carine verweerders, die in feite een schade
Deproost, tegen het slachtoffer zelf had bij repercussie vragen, eveneens uit
kunnen tegenwerpen; bijgevolg, nu de polis zijn gesloten;
laatstgenoemde luidens artikel 7 van de
Overwegende dat uit deze vastalgemene voorwaarden van de verzekeringspolis van het recht op uitkering stellingen voortvloeit dat de vordejegens eiseres was uitgesloten, zoals ring van de verweerders ertoe
door het arrest vastgesteld, de verweer- strekte vergoeding te bekomen voor
ders van eiseres niet wettig de vergoe- de morele schade die de fout van
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Yvan De Clercq, verzekerde van
eiseres, hun had berokkend; dat een
dergelijke
vordering
wettelijke
grondslag vindt in de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat eiseres noch
voor de eerste rechter noch voor de
appelrechters de toepassing van
bedoelde artikelen heeft betwist; dat
zij zich ertoe heeft beperkt het
artikel 7 van het verzekeringscontract in te roepen en eruit af te
leiden dat zij, als verzekeraar, niet
gehouden was tot vergoeding tegenover personen die, zoals de verweerders, << een schade per repercussie
(vroegen) voor het verlies van
iemand die geen aanspraak kan
maken op schadevergoeding omdat
zij uit de polis gesloten is »;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het de schending aanvoert
van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, nieuw is en
niet preciseert waarin de ingeroepen
schending zou bestaan; dat het dan
ook niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest met
verwijzing naar het beroepen vonnis
zijn beslissing laat steunen op de
uitlegging die het van het artikel
van het verzekeringscontract geeft;
Dat het middel - dat schending
aanvoert van de artikelen 4, § 1, 2,
van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst
betreffende
de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ondertekend op 24 mei 1966, en goedgekeurd door de wet van de wet van
19 februari 1968, en 4, § 1, 2 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, bepalingen die het arrest niet toepast, en
dat geen miskenning inroept van de
bewijskracht van het verzekeringscontract - niet ontvankelijk is in
zoverre het de interpretatie van het
toegepaste artikel 7 aanvecht; -

bekritiseerd te worden, in deze zin
dat de verweerders uit de verzekering niet zijn gesloten - eiser~s tot
schadevergoeding tegenover hen
veroordeelt; dat het zodoende aan
de verzekeringsovereenkomst de gevolgen toekent die deze in zijn
interpretatie wettelijk heeft tussen
de partijen;
Dat het middel derhalve, in
zoverre het schending van het
artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek aanvoert, feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Boon, wnd. voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.

Nr. 550
2'

KAMER -

29 mei 1984

1° STEDEBOUW -

WET RU!MTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 65, EERSTE LID
- VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS
IN DE VORIGE STAAT - STRAFVORDERING
VERVALLEN DOOR HET RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEEN INVLOED OP DIE VORDERING
- VEREISTEN.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

STRAFZAKEN - STEDEBOUW - WET RU!MTELIJKE
ORDENING EN S1'EDEBOUW, ART. 65, EERSTE!
LID - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE
PLAATS IN DE VORIGE STAAT - STRAFVORDERING VERVALLEN DOOR HET RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEEN INVLOED .OP DIE
VORDERING - VEREISTEN.

Overwegende, ten slotte, dat het 3° CASSATIE _ BEVOEGDHEID _ MIDDEarrest - dat bedoeld artikel 7 interLEN
AMBTSHALVE
VOORGEDRAGEN
preteert, zonder deswege regelmatig
STRAFZAKEN - STEDEBOUW - OVERTRE-
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01:\G \'..\:\ DE WET RLTIITEL!JKE ORDENING
EX STEDEBOLW
HERSTEL VAN DE PLAATS
IVIIDDELEN VAN
IX DE VORIGE STAAT A:III3TS\\'EGE.

1" en 2" Wanneer de strafvordering we-

gens overtreding van de Wet RuimteJijke Ordening en Stedebouw vervallen
wordt verklaard wegens het rechterlijk
gewijsde van een vroegere beslissing
dient de strafrechter zich uit te spreken over de vordering tot herstel van
de plaats in de vorige staat, als de leiten bewezen zijn, die vordering is
ingesteld voordat de strafvordering
vervallen was en de strafvordering bij
de strafrechter aanhangig was gemaakt voordat zij vervapen was (1).
3" In geval van vervolging wegens over-

treding van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw zal het Hoi desnoods ambtshalve middelen opwerpen
i. v.m. het beschikkende gedeelte over
de vordering tot herstel van de plaats
in de vorige staat (2). (Impliciet.)
(DE BRABANDER)
ARREST

(A.R. nr. 8482)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1983
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat eiser vervolgd
werd om (A-1, A-2, A-3 en A-4) te
Lier tussen 28 februari 1978 en 1 januari 1982 de wetgeving betreffende
de ruimtelijke ordening en de stedebouw overtreden te hebben en (B) te
Lier tussen 1 september 1981 en 1
(1) Zie i.v.m. de verjaring van de strafvordering, Cass., 13 juni 1977 (A.C., 1977, 1052) en
23 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 581).
(2) Zie Cass., 11 dec. 1967 (A.C., 1968, 522) en
6 maart 1973 (ibid., 1973, 655).
In hE;!t onderhavige arrest diende het Hof
niet uit te maken of de beslissing tot herstel
van de plaats in de vorige staat, wat geen straf
is, behoort tot de strafvordering dan wei, in tegendeel, van de burgerlijke rechtsvordering.
Zelfs in dat laatste geval gaat het Hof immers
ambtshalve na of de beslissing wettig is en of
de procedure regelmatig was (zie Cass., 23
maart 1982, A.R. nr. 6904, ibid., 1981-82,
nr. 443).

januari 1982 opzettelijk zegels, op
bevel van het openbaar gezag gelegd, te hebben verbroken;
Overwegende dat hij op 4 februari
1983 door de Correctionele Rechtbank te Mechelen werd vrijgesproken van de feiten A-3 en A-4, en tot
straffen veroordeeld werd wegens
de feiten A-1 en A-2 en B; dat de gemachtigde ambtenaar of het college
van burgemeester en schepenen gemachtigd werden de wederrechtelijk
opgerichte gebouwen af te breken
en dat, op civielrechtelijk gebied, de
burgerlijke partijen dezelfde machtiging bekwamen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de feiten, bedoeld in de
vervolging, gepleegd v66r 25 juni
1982, door eenheid van opzet verbonden zijn met de feiten waarvoor
beklaagde gestraft werd bij het in
kracht van gewijsde getreden arrest
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen op 25 juni 1982; dat het
hieruit afleidt dat de strafvordering
betreffende de thans vervolgde feiten vervallen is door het rechterlijk
gewij sde van het voornoemde arrest, en de herstelmaatregel op vordering van de gemachtigde ambtenaar door de eerste rechter bevolen,
bevestigt; dat, wat die maatregel betreft, het arrest de schuldigverklaring van het beroepen vonnis bevestigt en, met eenstemmigheid, uitbreidt tot de telastleggingen A-3 en
A-4, nadat, wat eerstgenoemde telastlegging aangaat, het woord
« stalling » vervangen werd door
« schuur »; dat het, onder de erin bepaalde voorwaarden, eiser tot het
betalen van een dwangsom veroordeelt en de burgerlijke partij machtigt, na een bepaalde termijn, de wederrechtelijk opgerichte constructies
af te breken op kosten van beklaagde;
Overwegende dat de voorziening,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is in zoverre ze betrekking
heeft op de beslissing dat de strafvordering vervallen is door het rechterlijk gewijsde van het arrest van
het Hof van Beroep te Antwerpen
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gewezen op 25 juni 1982 en de kosten van de strafvordering ten laste
van de Staat worden gelegd;
Overwegende dat de voorziening
enkel ontvankelijk is in zoverre ze
gericht is tegen de uitspraak over
het herstel van de plaats in haar vorige toestand;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 65, § 1, van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
doordat het bestreden arrest de door
het vonnis bevolen herstelmaatregel bevestigt,
terwijl, eerste onderdeel, in dit verband het arrest niet vaststelt dat de aan
eiser ten laste gelegde feiten zijn bewezen of zijn komen vast te staan; dat een
herstelmaatregel voorzien in artikel 65,
§ 1, van de wet houdende organisatie van
ruimtelijke ordening en stedebouw,
noodzakelijk is verbonden met en slechts
kan voortvloeien uit de publieke vordering en dat het arrest deze publieke vordering vervallen verklaart zodat de wettelijke voorwaarden van artikel 65, § 1,
van de wet houdende organisatie van de
:ruimtelijke ordening en van de stedebouw worden miskend en zodat het Hof
van Cassatie in de onmogelijkheid wordt
gesteld zijn controle uit te oefenen, zodat
de bestreden beslissing niet wettig is gemotiveerd;

beterde tenlastelegging A-3, zodat de
bestreden beslissing niet wettig is gemotiveerd:

Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest zegt :
<< dat door de strafinformatie en het
onderzoek voor het hof bewezen is
dat beklaagde zich schuldig heeft
gemaakt aan de vier hem ten laste
gelegde feiten, het feit A-3 zoals
verbeterd »;
Overwegende dat het onderdeel,
in zoverre het aanvoert dat het arrest niet vaststelt dat de feiten gepleegd werden, feitelijke grondslag
mist;

Overwegende dat het herstel van
de plaats in haar vorige toestand,
zoals bepaald bij artikel 65 van de
wet van 29 maart 1962, door de
strafrechter bevolen wordt op verdering van de gemachtigde ambtenaar
of van het college van burgemeester
en schepenen, zelfs indien de strafvordering wegens het misdrijf waaruit die onwettige toestand is ontstaan, vervallen is door het rechterlijk gewijsde van een vorige beslissing, indien het herstel gevorderd
werd v66r het verval van de strafvordering en deze werd ingesteld
tweede onderdeel, enerzijds het arrest v66r ze vervallen was;

in de overwegingen oordeelt dat de vordering tot herstel door de ambtenaar tijdig ingesteld op hetzij 10 december 1981
(stuk 37), hetzij 12 november 1982 (stuk
70), gegrond is, zodat deze vordering van
de ambtenaar gegrond wordt verklaard
voor de betichtingen in de oorspronkelijke dagvaarding vermeld onder A-1 tot
en met A-4, terwijl anderzijds in het beschikkend gedeelte de door het vonnis
bevolen herstelmaatregel wordt bevestigd die alleen slaat op de betichtingen
A-1 en A-2, zodat het arrest tegenstrijdigheid bevat en aldus niet wettig is gemotiveerd;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de feiten waarover het te
oordelen heeft, verbonden zijn door
eenheid van opzet met de feiten
waarvoor eiser veroordeeld werd
door het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van 25 juni 1982, dat
kracht van gewijsde bekwam doordat het cassatieberoep ertegen verworpen werd bij arrest van het Hof
gewezen op 18 januari 1983; dat het
arrest verder vaststelt dat de verdering tot herstel tijdig werd ingesteld
door de bevoegde ambtenaar, << hetzij op 10 december 1981 (stuk 37),
hetzij op 12 november 1982 (stuk
70) »;

derde onderdeel, het arrest, om de herstelmaatregel gegrond te verklaren, verwijst naar de stukken 37 en 70, aldus
naar de vordering van de ambtenaar op
basis van de tenlasteleggingen A-1 tot en
met A-4, zoals omschreven in de dagDat het onderdeel, in zoverre, niet
vaarding, terwijl de ambtenaar geen vordering stelde op de door het arrest ver- kan worden aangenornen;
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Betreffende het tweede en het
derde onderdeel samen :
Overwegende dat het beroepen
vonnis de bevoegde ambtenaar of
het college van burgemeester en
schepenen slechts machtiging tot
herstel verleende in verband met de
« in dit vonnis gesanctioneerde wederrechtelijk opgerichte gebouwen »,
namelijk deze bedoeld in de telastleggingen A-1 en A-2;
Overwegende dat het arrest de
herstelmaatregel door het vonnis bevolen bevestigt, het herstel aldus beperkend tot deze gebouwen;
Dat de onderdelen, die op een verkeerde Iezing van het arrest berusten, feitelijke grondslag missen;

gehuurde gebouw gebruikt werd als stalling; dat ook in de tweede conclusie in
hager beroep stond vermeld dat « er
geen wijziging was van de binnenindeling en van de bestemming van de stallingen » en het voor het overige gewoon
handelde om « gewone inrichtings- en
onderhoudswerken ... », zodat het arrest,
door enkel op basis van de foto's te oordelen dat het kwestieuze gebouw als een
schuur moest worden aanzien, zonder
verdere motivering of voorafgaand onderzoek en bewijzen desbetreffend in de
bundel, niet wettig is gemotiveerd en het
recht van verdediging miskent;
tweede onderdeel, het arrest enerzijds
in de betichtingen A-1 en A-2 het woord
« stalling '' behoudt en het daardoor bedoelde gebouw hetzelfde is als de stalling - door het arrest genaamd schuur
- waarvan sprake in de betichting A-3,
zodat er tegenstrijdigheid is in de motieOver het tweede middel, afgeleid uit ven en de beschikking in het aangevochde schending van artikel 97 van de ten arrest:
Grondwet en van de rechten van de verOver het eerste en het tweede ondediging,
doordat het arrest het in de oorspron- derdeel samen :
kelijke tenlastelegging A-3 vermelde
Overwegende dat het hof van bewoord « stalling » verving door het woord roep beslist : « dat beklaagde ter zit<< schuur », deze verbeterde tenlastelegting van het hof verwittigd werd dat
ging, op de vordering van de burgerlijke
in
de telastlegging A-3 het woord
partij, bewezen acht en tegelijk ook de
betichtingen A-1 en A-2 weerhoudt zon- « stalling » verbeterd wordt door het
der enige aanpassing, alhoewel in die be- woord « schuur »; dat het om hettichtingen hetzelfde gebouw als « stal- zelfde feit gaat waarop de strafinformatie en de vervolging betrekking
ling » blijft aangeduid,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest hebben en dat beklaagde zich op de
niet louter uit de zich in het dossier be- verbeterde telastlegging verdedigd
vindende foto's vermag af te leiden wel- heeft », en « dat door de strafinforke de bestemming was van de stalling matie en het onderzoek voor het hof
door het arrest genaamd schuur - van (van beroep) bewezen is dat bede door het arrest beweerde wijziging klaagde zich schuldig gemaakt heeft
van bestemming; dater omtrent de vroegere bestemming, voorafgaand aan de in- aan de vier hem sub A ten laste gehuurname door eiser, geen onderzoek is legde feiten, het feit A-3 zoals verbegeweest en geen enkel gegeven aanwezig terd; dat het grootste gebouw in
is in het strafdossier, noch een vaststel- metselwerk, afgebeeld op de foto's
ling, noch een verhoor van de getuigen, nedergelegd voor het hof en waarb.v. de vroegere gebruikers van het van de binneninrichting afgebeeld is
pand; dat nochtans het uiterlijk uitzicht op bladzijden 25, 26 en 28 van het
van een gebouw niet noodzakelijk be- fotografisch dossier van de rijkswijst welke de bestemming van het gebouw was, alvorens eiser de herstellings- wacht, inderdaad klaarblijkelijk een
werken in verband met de binneninrich- klassieke Kempische schuur is en
ting heeft uitgevoerd; dat integendeel geen stal »;
eiser het vonnis van de Vrederechter van
Overwegende dat het hof van behet kanton Lier van 2 juni 1981 en het roep, met de hierboven weergegeven
proces-verbaal van de persoonlijke ver- consideransen, eisers verweer beschijning van partijen d.d. 30 september
1980 voor het hof van beroep heeft neer- antwoordt;
Dat het middel in zoverre feitegelegd en daaruit kon blijken dat van bij
de aanvang het betreffende door eiser lijke grondslag mist;

-

1265 -

Overwegende dat, nu ten deze de
wet geen bijzonder bewijsmiddel
voorschrijft, het hof van beroep de
bewijswaarde van de voorgelegde
gegevens, zoals de foto's, waarover
partijen vrij verweer hebben kunnen voeren, op onaantastbare wijze
in feite beoordeelt;
Dat het middel, in zoverre het tegen die beoordeling opkomt, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, nu
het enkel het woord « stalling » door
het woord « schuur » vervangt, en te
kennen geeft dat hetzelfde feit bedoeld wordt, geen tegenstrijdigheid
bevat;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest de betichtingen A-2
en A-4 weerhoudt,
terwijl, eiser in zijn eerste conclusie
had gesteld: << de vroeger in slechte staat
verkerende aanbouw aan de zijkant van
de bestaande stal werd door concluant
reeds een zevental jaar geleden verbeterd in de staat waarin deze aanbouw
zich thans bevindt » (blz. 4, tweede lid)
en in zijn tweede conclusie : • ... doch v66r
de tweede inhuurname was deze aanbouw reeds opgericht en is sedertdien op
geen enkel ogenblik nog gewijzigd of
aangepast >> en « ... in ieder geval heeft
de eigenaar bij het aangaan van het
huurkontrakt de aanbouw mede verhuurd, de gebouwen aanvaard en heeft
hij in geen geval nog enig verhaal lastens concluant >> (blz. 3, derde en vierde
lid), aldus eiser stellend, mede ter zitting
voor de betichting A-4, gezien de omvorming tot cafe aan de hand van het proces-verbaal van persoonlijke verschijning
voor de vrederechter ook voorafgaand
was aan het huurkontrakt ingaand op
1 november 1976, dat de burgerlijke partij zelf het gebouw met de aanbouw en
het tot cafe omgevormde stallingsgedeelte van het bestaande hoofdgebouw had
verhuurd aan eiser en haar vordering
derhalve niet toelaatbaar was, zeker niet
gegrond:

Overwegende dat het arrest zegt :
dat op civielrechtelijk gebied de
vordering zodus in haar geheel te
«

berechten blijft; dat beklaagde deze
vordering onontvankelijk acht bij
gemis aan persoonlijk rechtmatig
belang, namelijk het bewijs van enige schade buiten de huurovereenkomst en de conventionele en wettelijke rechten en verplichtingen van
de partijen, ze tevens ongegrond
acht en stelt dat er thans in geen
geval een meerdere schade kan bestaan dan deze vergoed bij voormeld
arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen; dat vooreerst verwezen
wordt naar de door het Hof van Cassatie niet tegengesproken motieven
van voormeld arrest, waar dit overweegt dat : uit de debatten en de
door partijen overgelegde stukken
ten hoogste zou kunnen afgeleid
worden dat met het oog op en binnen de perken van de tussen partijen bestaande huurovereenkomst de
burgerlijke partij geen bezwaar zou
gehad hebben tegen het oprichten
van de bouwwerken die het voorwerp uitmaken van de tenlastelegging; dat beklaagde, als bouwheer,
echter hoefde te waken over de naleving van de voorschriften van de
wet van 29 maart 1962, gewijzigd
door deze van 22 december 1970,
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw;
dat hij in besluiten erkent dat in het
geheel van de bespreking (met de
burgerlijke partij) de kwestie van de
bouwvergunning nooit ter sprake is
gekomen, zodat niet bewezen is dat
de burgerlijke partij akkoord was of
zelfs wist dat de constructies, tegen
dewelke zij geen bezwaar zou gehad
hebben in het kader van de huurovereenkomst, bovendien zouden opgericht worden zonder de vereiste
voorafgaandelijke toelating van de
bevoegde administratieve overheden; dat ingevolge deze wederrechtelijke oprichting en instandhouding
de burgerlijke partij het onmiddellijk nadeel ondergaat van de overschrijving van de dagvaarding in
het hypotheekkantoor, binnenkort te
volgen door de overschrijving van
de gerechtelijke eindbeschikking,
dan wanneer deze hypothecaire
inschrijving ingevolge artikel 69 van
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de wet slechts teniet kan gedaan
worden door de overschrijving van
het certificaat waarbij vastgesteld
wordt dat het vonnis uitgevoerd
werd; dat een dusdanige inschrijving het onroerend goed van de burgerlijke partij voortaan bezwaart als
een nadelige erfdienstbaarheid en
moeilijkheden kan opleveren bij
verkoop van het goed; dat, bovendien, nu de burgerlijke partij ingevolge de huidige uitspraak weet dat
op haar eigendom wederrechtelijk
opgerichte constructies in stand
worden gehouden, zij gevaar loopt
in de toekomst zelf strafrechtelijk
vervolgd te worden bij toepassing
van artikel 64, tweede lid, van de
wet; dat deze nadelen die onmiddellijk uit de huidige stand van zaken
voor de burgerlijke partij voortvloeien haar een voldoende belang verschaffen om zich, door haar vordering, te distancieren van de beklaagde; dat beklaagde, ook in onderhavig
nieuw geding, niet bewijst dat de
burgerlijke partij, meer bepaald
voor het aangaan van de huurverlenging op 7 februari 1977 of daarna
akkoord zou geweest zijn met het
oprichten van constructies die niet
door een voorafgaande, schriftelijke
en uitdrukkelijke vergunning van de
bevoegde overheden toegelaten waren; dat zij ook in de onderhavige
zaak het nadeel ondervindt dat beklaagde geen enkel gevolg geeft aan
haar verzoek om de wederrechtelijk
opgerichte constructies te doen verdwijnen en het verder bouwen stop
te zetten, zodat de burgerlijke partij
wel verplicht is klacht te doen of te
procederen; dat zulks onder meer
meebracht dat de dagvaarding in de
onderhavige zaak alweer overgeschreven werd in het hypotheekkantoor (stuk 68, laatste blad, keerzijde) »;

heid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en het arrest
geen onwettigheid bevat die eiser
kan grieven;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens - Verslaggever : de h.
De Peuter - Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. P. Goossens, Antwerpen.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE - BESLISSING DIE OP GROND VAN BEPAALDE FEITELIJKE GEGEVENS DAARMEE
STRIJDIGE OF ANDERE FEITELIJKE GEGEVENS VAN DE CONCLUSIE VERWERPT - REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2' ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - EEN
ENKELE OPZET - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE.

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

1' Regelmatig met redenen omkleed is

de beslissing die op grand van bepaal-

de feitelijke gegevens daarmee strijdiOverwegende dat het arrest, met
ge of andere feitelijke gegevens van de
de hierboven weergegeven consideconclusie verwerpt (1).
ransen, eisers verweer beantwoordt;
En overwegende, wat de beslis- 2' en 3' De rechter oordeelt op onaantastsing over het herstel van de plaats
bare wijze in feite of verscheidene feiin de vorige staat betreft, dat de
substantiele of op straffe van nietig(1) Cass., 25 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 53).
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1267 Brussel van 19 januari 1981, reeds
beteugeld waren door de straf uitgesproken bij dit laatste vonnis; dat
hij daaruit de gevolgtrekking afleid(HOSTE T. CITY DECOR P.V.B.A.)
de dat de strafvordering ter zake
van de telastleggingen B, C (zoals
ARREST
beperkt), D en F niet ontvankelijk
(A.R. nr. 8141)
was;
Overwegende dat het arrest, na
RET HOF; - Gelet op het bestre- eraan te hebben herinnerd dat:
den arrest, op 27 april 1983 door het « opdat opeenvolgende misdrijven
Hof van Beroep te Brussel gewezen; een enig strafrechtelijk feit zouden
uitmaken het vereist is dat vanaf
I. In zoverre de voorziening ge- het eerste de dader besloten had de
richt is tegen de beslissing op de andere te plegen; dat het algemeen
strafvordering tegen eiser :
oogmerk zich ten koste van een anOver het tweede middel, afgeleid uit dere te verrijken, niet noodzakelijk
de schending van artikel 97 van de de eenheid van misdrijf meeGrondwet, en samengevat als volgt : brengt », oordeelt dat << gelet op de
(1) het arrest beslist dat de feiten B, C concrete omstandigheden van de
(zoals beperkt), D en F door de correctio- zaak en de aard van de gepleegde
nele rechtbank terecht bewezen werden misdrijven, de eerste rechter de
verklaard, doch antwoordt niet op eisers hierboven aangehaalde principes op
conclusie; (2) het arrest antwoordt niet juiste wijze heeft toegepast; dat hij
op eisers conclusie waarin hij aanvoerde
dat, wanneer een beklaagde meerdere terecht besliste dat de huidige strafmisdrijven pleegt van dezelfde of van vervolging niet ontvankelijk is, doch
verschillende aard, die misdrijven een enkel wat de telastleggingen A en G
enkel strafbaar feit opleveren als er een- betreft »;
heid van opzet bestaat en dat daarbij
Overwegende dat het arrest, dat
geen onderscheid moet worden gemaakt verwij st naar het beroepen vonnis,
tussen misdrijven gepleegd met of zonoordeelt dat er geen eenheid van opder verzwarende omstandigheden :
zet bestaat tussen enerzijds de telastleggingen
B, C (zoals beperkt), D
W at de eerste grief betreft :
en F, en anderzijds de telastlegginOverwegende dat eiser niet preci- gen A en G en de misdrijven waarseert op welke eis, verweer of excep- . voor eiser werd veroordeeld bij het
tie niet is geantwoord;
in kracht van gewijsde gegane vonDat de grief, wegens vaagheid, nis van de Correctionele Rechtbank
niet ontvankelijk is;
te Brussel van 19 januari 1981, en
zulks om de redenen vermeld in het
W at de tweede grief betreft
beroepen vonnis, namelijk dat: << (eiOverwegende dat eiser bij conclu- ser) telkens optrad als werknemer
sie het in het middel weergegeven of als dusdanig werkte in de woning
verweer voerde, ten betoge dat de waar hij diefstallen pleegde; dat het
telastleggingen B, C (zoals beperkt), vertrouwen dat daarbij in hem werd
D en F, die wegens eenheid van op- gesteld en waarvan hij vaak miszet verbonden zijn enerzijds met de bruik maakte een gans bijzonder optelastleggingen A en G, en ander- zet aantoont dat een ander voortgezijds met de misdrijven waarvoor zet misdrijf uitmaakte waarvoor een
hij werd veroordeeld bij het in bijzondere straf dient opgelegd te
kracht van gewijsde gegane vonnis worden »;
van de Correctionele Rechtbank te
Overwegende dat het arrest door
(2) Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 516) om evengemelde redenen te beslisen 17 april 1984, A.R. nr. 8570 (ibid., 1983-84, sen dat er ten deze geen eenheid
nr. 482).
van opzet bestaat eisers verweer dat
ten, wegens eenheid van opzet, een enkel strafbaar feit vormen (2).
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op andere gegevens was gesteund,
verwerpt en zijn conclusie beantwoordt;
Dat de grief feitelijke grondslag
mist;

Overwegende dat de appelrechters
aldus op onaantastbare wijze, in feite, oordelen dat eiser, toen hij de
eerste feiten pleegde, nog niet de
bedoeling had de feiten B, C, D en F
te plegen; dat het arrest de in het
middel aangeklaagde tegenstrijdigheid niet bevat en op grond van de
feitelijke vaststellingen die het inhoudt, wettig heeft kunnen beslissen dat de feiten B, C (zoals beperkt), D en F geen deel uitmaken
van de andere afzonderlijk bestrafte
feiten die wegens eenheid van opzet
eenzelfde strafbaar feit opleveren;
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;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 65 van het Strafwetboek, en samengevat als volgt : het
arrest oordeelt dat er geen eenheid van
opzet bestaat tussen de misdrijven waarvoor eiser thans wordt veroordeeld en de
misdrijven waarvoor hij werd veroordeeld bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 19 januari 1981; het
arrest houdt een tegenstrijdigheid in in
zoverre het enerzijds oordeelt dat opeenvolgende misdrijven slechts kunnen worden aangezien als een enkel strafbaar
feit, indien vanaf het eerste misdrijf de
dader besloten had de andere misdrijven
te plegen, en anderzijds dat een algemeen oogmerk om zich ten koste van
een ander te verrijken niet noodzakelijk
eenheid van misdrijf oplevert; de omII. In zoverre de voorziening gestandigheid dat het arrest aanneemt dat
bij eiser een algemeen opzet bestond om richt is tegen de beslissing op de cizich ten koste van een ander te verrij- vielrechtelijke vordering van verken, houdt in dat er eenheid van opzet weerster tegen eiser :
bestaat:
Overwegende dat eiser geen bij-

Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze, in feite, oordeelt of verscheidene misdrijven wegens eenheid van opzet een enkel
misdrijf opleveren;
Overwegende dat het arrest niet
beslist, zoals in het middel wordt
aangevoerd, dat bij eiser een algemeen oogmerk bestond om zich ten
koste van een ander te verrijken;
dat het arrest aileen beslist dat « gelet op de concrete omstandigheden
van de zaak en de aard van de gepleegde misdrijven » de telastleggingen B, C (zoals beperkt), D en F
niet door eenheid van opzet verbonden zijn enerzijds met de telastleggingen A en G, anderzijds met de
misdrijven waarvoor eiser werd veroordeeld bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van
19 januari 1981; dat het die beslissing laat steunen, zoals blijkt uit het
antwoord op het tweede middel, op
de redenen vermeld in het beroepen
vonnis waarnaar het verwijst;

zonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E.
Vlassak, Leuven.
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BLIJKT UIT DE BESLISSING EN UIT DE GEDINGSTUKKEN - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF OM ZE TE VERBETEREN.

Het Hof is bij de beoordeling van bet
cassatieberoep bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te
verbeteren, wanneer deze duidelijk uit
de context en de gedingstukken blijkt
(1)
(WEYLAND
T. VANDEPU1TE, TAXIS AUTOLUX N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 8464)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 november 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

vergoeden der schade geleden door de
burgerlijke partijen Gerard Vandeputte
en naamloze vennootschap Taxis Autolux, met de gerechtelijke intresten en de
kosten,
terwijl deze tegenstrijdigheid tussen
de verschillende elementen van de motivering en van het beschikkend gedeelte
van het bestreden vonnis gelijkstaat
met een gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat het bestreden
vonnis enerzijds constateert, in
overeenstemming met het beroepen
vonnis waarnaar het verwijst, dat
eiser was vrijgesproken ter zake
van overtreding van artikel 12.4 van
het Wegverkeersreglement, dat het
anderzijds het beroepen vonnis op
dit punt tenietdoet en, met de eenparige stemmen van de rechters, eiser veroordeelt ter zake van overtreding van artikel 12.4 van het
Wegverkeersreglement,
wetsbepaling die in het vonnis uitdrukkelijk
wordt vermeld; dat aldus uit de context zelf van het bestreden vonnis
duidelijk blijkt dat de considerans
« dat de inbreuk op artikel 12.4 van
de Wegcode, door de eerste rechter
in hoofde van Weyland bewezen verklaard, bewezen is gebleven na onderzoek van de zaak in hoger beroep » berust op een onmiskenbare
verschrijving;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende, wat 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;

Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis enerzijds
in zijn motivering constateert dat door
het beroepen vonnis van de Politierechtbank te Vilvoorde van 13 juni 1983 eiser
werd vrijgesproken ter zake van overtreding van de artikelen 9.3 en 12.4 van het
Wegverkeersreglement, verder overweegt
dat de overtreding van artikel 9.3 van
het Wegverkeersreglement evenmin bewezen is gebleken na onderzoek van de
zaak in hager beroep, doch dat de overtreding van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement, door het beroepen vonnis bewezen verklaard, bewezen is gebleven na onderzoek van de zaak in hager
beroep, op burgerlijk gebied beslist dat
de fouten weerhouden ten laste van de
beide ten deze betrokken bestuurders,
waaronder eiser, samen de enige oorzaak waren van de schade die de burgerlijke partijen opliepen, en anderzijds in
zijn beschikkend gedeelte, op strafgebied, met toepassing van de wettelijke
bepalingen die door de voorzitter werden
aangeduid, waaronder de artikelen 34, 1",
van de Wegverkeerswet en 9.3 van het
Wegverkeersreglement, doch niet artikel
Om die redenen, verwerpt de
12.4 van dat reglement, eiser veroordeelt voorziening; veroordeelt eiser in de
ter zake van overtreding van de artike- kosten.
len 34, 1", van de Wegverkeerswet en 12.4
van het Wegverkeersreglement, en hem
29 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
op burgerlijk gebied veroordeelt tot het de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Ballet,
(1) Cass., 8 jan. 1981, A.R. nr. 6340 advocaat-generaal Advocaten : mrs.
(A.C., 1980-81, nr. 265).
Bayart en De Bruyn.
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kenen van de uitspraak van het vonnis
(1). (Art. 205 Sv.)
2'

2o Wanneer een beslissing wordt vernie-
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE RECHTBANK DIE OF HET HOF
DAT VAN HET HOGER BEROEP KENNIS MOET
NEMEN - BEKLAAGDE MET WOONPLAATS IN
BELGIE- DAGVAARDING OM VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP TE VERSCHIJNEN
MEER DAN ZESTIG DAGEN NA DE UITSPRAAK
VAN HET VONNIS - N!ETIG HOGER BEROEP.

2° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - VERNIETIG!NG DOORDAT DE
RECHTER IN HOGER BEROEP KENNIS HEEFT
GENOMEN VAN DE STRAFVORDERING DIE BIJ
HEM NIET AANHANGIG WAS GEMAAKT EN DEFIN!TIEF WAS BERECHT VERNIETIGING
ZONDER VERWIJZING.

3° WEGVERKEER -

FElT BESTAANDE UIT
TWEE OVERTREDINGEN VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT VERVOLGINGEN WEGENS EEN ENKEL MISDRIJF - OMSTANDIGHEID ZONDER INVLOED OP DE BEOORDELING
VAN DAT MISDRIJF.

tigd doordat de rechter in hager beroep beslist heeft op de strafvordering
die niet voor hem was gebracht en definitief was berecht, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing
(2).
3° De omstandigheid dat een bestuurder

niet vervolgd wardt wegens overtreding van een wei bepaald artikel van
het Wegverkeersreglement heeft geen
invloed op de beoordeling van een andere overtreding van het Wegverkeersreglement, die aan diezelfde bestuurder wordt ten laste gelegd.
4° Art. 1382 B. W: schrijft aan de rechter,

die de tout bewezen verklaart en beslist dat de vordering tot schadevergoeding gegrond is, niet voor dat hij
uitdrukkelijk zou vermelden dat tussen tout en schade een oorzakelijk verband bestaat (3).
5° De rechter beoordeelt op onaantastba-

re wijze de ernst van een ieders tout
waardoor schade is veroorzaakt, en
stelt op basis daarvan, naar verhouding, ieders aandeel in de schade vast
(4).

4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE STELLING - VORM.

(DEWEER T. VILLIJN)

VASTARREST

(A.R. nr. 8520)
5° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR-

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 november 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk:
Overwegende dat het vonnis,
eensdeels, op strafgebied, verweerder, met bevestiging van het beroepen vonnis, veroordeelt tot een geld1° Wanneer het hager beraep van het
apenbaar ministerie bij de rechtbank boete wegens twee samengevoegde
ZAAKT DOOR DE FOUT VAN TWEE PERSONEN
- AANDEEL VAN EEN lEDER IN DE SCHADE
- BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BESLISSING WAARBIJ REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE ERNST VAN DE RESPECTIEVE FOUTEN - WETTIGHEID.

die of. het hot dat van het hager beroep kennis moet nemen, gericht is tegen een beklaagde die in Belgie zijn
woonplaats heeft, moet het explaot
waarmee dat beroep wordt betekend,
op straffe van nietigheid van het hager
beroep, dagvaarding bevatten om voor
het rechtscollege in hager beroep te
verschijnen binnen zestig dagen te re-

(1) en (2) Zie Cass., 19 nov. 1980, A.R.
nr. 1242 (A.C., 1980-81, nr. 170).
(3) Cass., 25 okt. 1983,
(A.C., 1983-84, nr. 113).

A.R.

nr.

8191

(4) Cass., 11 maart 1983, A.R. nr. 3719
(A.C., 1982-83, nr 393); z1e Cass., 21 okt. 1977
(ibld., 1978, 242).
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overtredingen van het Wegverkeersreglement, en eiser, met wijziging
van het beroepen vonnis, veroordeelt tot een geldboete wegens de
samengevoegde telastleggingen A
(overtreding van het artikel 10.1.1°
van het Wegverkeersreglement) en
B (overtreding van het artikel 15.2
van het Wegverkeersreglement) en,
anderdeels, op civielrechtelijk gebied, met wijziging van het beroepen vonnis, zegt dat eiser en verweerder door de feiten waarvoor zij
strafrechtelijk werden veroordeeld,
hebben bijgedragen tot de schade
van het verkeersongeval en, rekening houdend met de omvang van
ieders fout, een derde van de aansprakelijkheid voor het ongeval ten
laste legt van eiser en twee derde
ten laste van verweerder;

Dat het vonnis het hoger beroep
van het openbaar ministerie niet
kon ontvankelijk verklaren en eiser,
die door de eerste rechter was vrijgesproken, niet kon veroordelen
zonder die wetsbepaling te scherrden;

II. Op de voorziening van Marcel
Deweer, als beklaagde, tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen hem
en, als burgerlijke partij, tegen de
beslissing op de civielrechtelijke
vordering van hemzelf tegen verweerder:
Overwegende dat, op het hoger
beroep van verweerder, in zijn hoedanigheid van civielrechtelijk veroordeelde en van burgerlijke partij,
tegen de beslissingen van de eerste
I. Op de voorziening van Marcel rechter, de correctionele rechtbank
Deweer, als beklaagde, tegen de be- neemt van de betreffende civielrechslissing op de strafvordering tegen telijke vorderingen;
hem:
Over het eerste en het tweede middel,
die beide de telastlegging B (overtreding
Over het ambtshalve aangevoerde mid- van het artikel 15.2 van het Wegverdel, afgeleid uit de schending van de ar- keersreglement) betreffen,
tikelen 174 en 205 van het Wetboek van
het eerste middel, afgeleid uit de
Strafvordering :
schending van de artikelen 15.2 van het
Overwegende dat het exploot van Wegverkeersreglement en 97 van de
betekening van het hoger beroep Grondwet,
doordat het bestreden vonnis geen onvan de procureur des Konings tegen
het vonnis van de politierechtbank derscheid maakt tussen de verschillende
van 16 september 1983, inzake de bepalingen van voormeld artikel 15, zoeiser moet verondersteld worden verdoor het openbaar ministerie tegen dat
oordeeld te zijn wegens de feiten omeiser ingestelde vordering, dagvaar- schreven in beide alinea's van artikel
ding bevat om op de terechtzitting 15.2; dat deze beslissing bovendien niet
van de correctionele rechtbank van gemotiveerd is,
18 november 1983 te verschijnen;
terwijl zowel uit het vonnis van de poOverwegende dat uit de met el- litierechter als uit de stukken van de
kaar overeenstemmende vermeldin- procedure mag besloten worden dat eigen van de gedingstukken waarop ser, bij het nemen en het verlaten van
bocht, zo dicht mogelijk bij de rechhet Hof vermag acht te slaan, en de
terrand van de rijbaan gebleven was en
inzonderheid uit de vermeldingen trouwens ook niet vervolgd werd wegens
van voormeld exploot, blijkt dat ei- overtreding van artikel 9.3, alinea 1, van
ser zijn woonplaats in Belgie had; voormeld koninklijk besluit; de artikelen
Overwegende dat een dagvaarding 15.2 en 9.3, alinea 1, nochtans ongetwijom te verschijnen meer dan zestig feld mekaar aanvullen; de correctionele
rechtbank eiser niet kon veroordelen wedagen na de uitspraak van het be- gens
overtreding van het artikel 15.2,
roepen vonnis in strijd is met de be- eerste lid, en anderzijds gelijktijdig aanpalingen die op straffe van nietig- nemen dat hij reeds op de uiterst rechtheid bij artikel 205 van het Wetboek se rand van de rijbaan reed, wat trouvan Strafvordering zijn voorgeschre- wens ook genoegzaam blijkt uit de
schets in het strafbundel; de tekst van
ven;
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het verkeersreglement de bestuurder van
een voertuig bovendien niet verplicht
een smalle, zachte begraasde berm te gebruiken, vooral wanneer deze, zoals ter
zake, onmiddellijk afgebakend is door
een rij betonplaten; het bestreden vonnis
hiermee evenmin rekening houdt; de
plaats van het voertuig van eiser op het
ogenblik van het ongeval bovendien ook
bevestigd wordt door de beschrijving van
de schade : de schade aan het voertuig
van eiser situeert zich hoofdzakelijk aan
de linker voorzijde, terwijl het andere
voertuig vooraan over de volledige breedte, doch hoofdzakelijk in het midden, is
beschadigd, welke scbadebescbrijving
slecbts kan uitgelegd worden wanneer
aangenomen wordt dat het voertuig van
verweerder naar links is afgeweken om
scbuin in te rijden op de linker voorkant
van het tegemoetkomende voertuig van
eiser; eiser derhalve en bij gebrek aan
andersluidende motivering niet regelmatig kon veroordeeld worden op grond van
artikel 15.2, eerste lid, van bet Wegverkeersreglement, zodat die wetsbepaling en
artikel 97 van de Grondwet werden geschonden;

het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 15.2, tweede
lid, van bet Wegverkeersreglement en 97
van de Grondwet,
doordat eiser volkomen ten onrecbte
en zonder enige motivering veroordeeld
werd op grond van artikel 15.2, tweede
lid, van het Wegverkeersreglement,

terwijl dit artikel aileen van toepassing is in bet volgende geval : wanneer
twee voertuigen elkaar moeten kruisen,
is het voertuig dat een hindernis of andere weggebruiker op zijn weg vindt,
verplicht te vertragen en eventueel te
stoppen om het tegemoetkomende verkeer door te Iaten; de bepaling is derhalve niet van toepassing wanneer voor beide kruisende voertuigen de weg bij
veronderstelling vrij is; uit de stukken
van de procedure, het strafdossier inbegrepen, blijkt duidelijk dat er ter zake
geen sprake is van een « belemmering >>
in de betekenis van artikel 15.2, tweede
lid, van het Wegverkeersreglement; door
eiser desondanks toch te veroordelen,
zonder vast te stellen dat een hindernis
of andere weggebruikers hem tot stoppen of vertraging verplichtten, houdt het
bestreden vonnis een schending in van
de bepalingen van het artikel 15.2, tweede. lid, van het Wegverkeersreglement,

wat tevens een schending van artikel 97
van de Grondwet betekent :

Overwegende, eensdeels, dat de
niet-vervolging van eiser wegens
overtreding van een bepaald artikel
van het Wegverkeersreglement, ter
zake het artikel 9.3, eerste lid, geen
invloed heeft op de beoordeling van
de overtreding van een ander artikel
van het Wegverkeersreglement, ter
zake het artikel 15.2 van dat reglement, terwijl uit geen enkele vermelding van het bestreden vonnis
blijkt dat de appelrechters << aannemen dat (eiser) reeds op de uiterst
rechterrand van de rijbaan reed »,
anderdeels, dat de appelrechters, bij
ontstentenis van een desbetreffende
conclusie, de schuldigverkaring van
eiser aan het feit of de feiten van de
telastlegging B regelmatig motiveren door vast te stellen dat de aan
eiser ten laste gelegde feiten, omschreven in de bewoordingen van de
wet, bewezen zijn; dat zij niet verplicht waren nader te bepalen waaruit zij de schuld van eiser hebben
afgeleid;
Dat voor het overige het onderzoek van het eerste en het tweede
middel het Hof zou verplichten tot
een onderzoek van feiten, waarvoor
het niet bevoegd is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10.1.1" van
het Wegverkeersreglement en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt wegens overtreding van artikel
10.1.1" van het Wegverkeersreglement (telastlegging A) zonder enige motivering,
terwijl uit de stukken van de procedure, strafbundel inbegrepen, duidelijk
blijkt dat hij slechts een matige snelheid
ontwikkelde van 50 kilometer per uur en
niet is afgeweken van de uiterste rechterrand van de rijbaan :

Overwegende dat de appelrechters, bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie, de schuldlgverklaring van elser regelmatig motiveren door vast te stellen dat de aan
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eiser ten laste gelegde feiten, omschreven in de bewoordingen van de
wet, bewezen zijn; dat zij niet verplicht waren nader te bepalen waaruit zij de schuld van eiser hebben
afgeleid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat op burgerlijk gebied de motivering van het bestreden vonnis zich beperkt tot de vaststelling dat : « beide beklaagden hebben door de feiten waarvoor zij werden veroordeeld, bijgedragen
tot de schade van het ongeval. Rekening
houdend met de omvang van ieders fout
dient 1/3 van de aansprakelijkheid voor
het ongeval ten laste van Deweer te worden gelegd en 2/3 ten laste van Villijn >>,
terwijl het bestreden vonnis om hoger
vermelde redenen enerzijds niet regelmatig kon vaststellen dat eiser in overtreding was met de artikelen 15.2 en
10.1.1" van het Wegverkeersreglement, zodat hij bij gebrek aan fout niet kon aansprakelijk verklaard worden; anderzijds,
zo eiser toch in overtreding was, quod
non, niet de omvang van de fout bepalend is bij de beoordeling van de aansprakelijkheid, doch wel het oorzakelijk
verband tussen de eventuele fout en de
schade; het bestreden vonnis niet heeft
bepaald hoe, noch in welke mate de
eventuele fout van eiser in oorzakelijk
verband staat met de schade; het bestreden vonnis verder ook nalaat vast te
stellen of de eventuele fout van eiser in
noodzakelijk oorzakelijk verband staat
met het ongeval, met andere woorden of
het ongeval zich ook zou hebben voorgedaan zonder het beweerde foutieve rijgedrag van eiser; op grond van de feitelijke
vaststellingen (het afwijken naar links
bij het nemen van de bocht - ~ie verklaring van verweerder - en de beschrijving van de schade) had het bestreden vonnis moeten vaststellen dat het
foutief rijgedrag van verweerder de enige en uitsluitende oorzaak van het ongeval geweest is, zodat het bestreden vonnis de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond.wet schendt

band tussen een fout en een schade
afleidt; dat de appelrechters wettig
hebben kunnen vaststellen dat « beide beklaagden door de feiten waarvoor zij werden veroordeeld, hebben
bijgedragen tot de schade van het
ongeval >>; dat het artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek op zichzelf
niet voorschrijft dat de rechter, die
de onrechtmatige daad bewezen verklaart en beslist dat de eis tot schadevergoeding gegrond is, uitdrukkelijk vermeldt dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de daad en
de schade;
Dat de appelrechters, bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie, de verdeling van de aansprakelijkheid voor het ongeval, zijnde een
derde ten laste van eiser en twee
derde ten laste van verweerder, wettelijk rechtvaardigen door verwijzing naar de omvang van ieders
fout;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet op de tegen eiser ingestelde strafvordering; 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;
laat de andere helft ten laste van de
Staat; zegt dat er geen grand is tot
verwijzing.

29 mei 1984 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - GelijkOverwegende dat de rechter op luidende conclusie van de h. Ballet, advoonaantastbare wijze de feiten vast- caat-generaal - Advocaat: mr. Doutrestelt waaruit hij een oorzakelijk ver- luingne.
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ARREST

(A.R. nr. 8565)
1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID HIERUIT AFGELEID DAT
DE BESLISSING OP VERSCHEIDENE REDENEN
IS GEGROND, TERWIJL HET MIDDEL ENKEL
BETREKKING HEEFT OP EEN VAN DIE REDENEN - BEKRITISEERDE REDEN ONAFSCHEIDBAAR VAN DE ANDERE REDENEN - GROND
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET AANNEEMBAAR.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1983 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorziening
slechts gericht is tegen de beslissing
op de civielrechtelijke vorderingen
van de eiseressen tegen verweerder;

Over de grond van niet-ontvankelijkheid
door verweerder tegen het
2° BEWIJS - BEWIJSKRACHT VAN DE AKmiddel aangevoerd en hieruit afgeTEN STRAFZAKEN DESKUNDIGENONleid dat het arrest vaststelt dat verDERZOEK - ARREST WAARIN WORDT GEZEGD DAT EEN BEWERING VAN DE BEKLAAG- schillende onzekere factoren het ongevalsgebeuren hebben bei:nvloed,
DE NIET WORDT TEGENGESPROKEN - BEWERING TEGENGESPROKEN DOOR HET DESKUN- waaronder het meten van de remDIGENVERSLAG - MISKENNING VAN DE BE- vertraging slechts een element was,
WIJSKRACHT VAN DAT VERSLAG.
en het bestreden dispositief aldus,
zelfs wanneer de rechter de bewijskracht van het deskundigenverslag
1o Een grand van niet-ontvankelijkheid zou hebben geschonden, door andetegen een middel, die hieruit is afge- re motieven wettelijk verantwoord
leid dat de beslissing op verscheidene wordt, zodat het middel onontvankeredenen is gegrond, kan niet worden
aangenomen wanneer het middel en- lijk is bij gebrek aan belang;
kel betrekking heeft op een van die reOverwegende dat het arrest vastdenen en de bekritiseerde reden onaf- stelt dat << verschillende » onzekere
scheidbaar is van de andere redenen factoren het ongevalsgebeuren heb(1).
ben bei:nvloed : de snelheid van verweerder werd niet objectief vastge2o De bewijskracht van een deskundi- steld en kon niet berekend worden
genverslag wordt door de rechter mis- aan de hand van remsporen, daar
kend wanneer hij erop wijst dat de be- geen werden teruggevonden, de afwering van de beklaagde, dat de weg stand waarop het slachtoffer zichttwee uur na het ongeval droog was baar was, de gedragingen van het
toen de deskundige de vaststellingen slachtoffer waaronder de wijze
deed, niet wordt tegengesproken, als waarop hij de baan dwarste, de remin het deskundigenverslag wordt ge- afstand binnen dewelke het voertuig
zegd dat de weersomstandigheden op
het ogenblik van de vaststellingen de- tot stilstand moest kunnen komen,
zelfde waren als ten tijde van het on- voor welke bepaling << het niet lijkt
geval en dat niet wordt betwist dat het dat deskundige De Swaef bij het
ongeval bij regenweer heeft plaatsge- meten van de remvertraging van de
bad (2).
auto van verweerder de proeven uitvoerde op nat wegdek, vermits ver-----------------,-l weerder aan de eerste rechter ver(1) Zie Cass., 26 nov. 1980, A.R. nr. 1122 klaarde dat de baan reeds droog lag
· (A.C., 1980-81, nr. 182).
bij de waarnemingen twee uur na
het
ongeval en dit door niets wordt
(2) Zie Cass., 22 april 1952 (Bull. en
Pas., 1952, I, 523).
tegengesproken »;
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Overwegende dat de eisers onder
meer concludeerden dat verweerder
volgens de ondubbelzinnige besluitvorming van de deskundige De Swaef
had kunnen tot stilstand komen
op 18 meter v66r de plaats der aanrijding; dat hij slechts 29 meter
voorbij de plaats der aanrijding tot
stilstand kwam, dan wanneer expert
De Swaef berekend heeft dat, aan
zijn snelheid, inclusief reactietijd en
remweg, er kon gestopt worden op
24,47 meter, wat bewijst dat verweerder slechts gereageerd heeft na
het impact;
Dat de in het middel aangevochten redengeving derhalve niet kan
worden losgemaakt van de overige
motieven van het arrest en niet met
zekerheid kan uitgemaakt worden
welke gegevens bepalend zijn geweest voor de overtuiging van de
appelrechters dat verweerder niet
op een onvoorzichtige wijze heeft
gereden; dat die redengeving derhalve niet overtollig is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

de atmosferische omstandigheden », en
het niet betwist werd dat op het ogenblik
van het ongeval er regenval was die het
wegdek nat maakte (deskundigenverslag,
p. 3, in fine; aangevochten arrest, p. 3,
lijnen 42-43; p. 4, lijn 12; p. 5, lijnen 16 en
21), zodat het arrest, door aan het deskundigenverslag het ontbreken van de
vermelding dat de meting der remvertraging eveneens op nat wegdek geschiedde, toe te schrijven, de bewijskracht van
dit deskundigenverslag schendt (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het arrest, zoals
in het middel vermeld, overweegt
dat het << niet lijkt dat deskundige
De Swaef, bij het meten van de
remvertraging van de auto van (verweerder), de proeven uitvoerde op
nat wegdek, vermits (verweerder)
aan de eerste rechter verklaarde dat
de baan reeds droog lag bij de waar··
nemingen twee uur na het ongeval
en dit door niets wordt tegengesproken »;
Overwegende dat deskundige De
Swaef in zijn verslag van 23 december 1981 als gegeven waarop zijn
<< algemeen besluit » onder meer is
gegrond, vermeldt dat << de remvertraging van de personenwagen
proefondervindelijk
vastgesteld
(werd) onder " dezelfde atmosferische omstandigheden" »;

Over het middel zelf, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest verweerder vrijspreekt van de tenlastelegging van onopzettelijke doding, en zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van eisers
Overwegende dat uit hetzelfde
burgerlijke vorderingen, na te hebben deskundigenverslag en uit de overvastgesteld dat « verschillende onzekere
wegingen van het arrest blijkt dat
faktoren het ongevalsgebeuren hebben
be"invloed », en deze vaststelling onder het wegdek op het ogenblik van het
meer grondt op de aanvoering dat « de ongeval nat was, zodat de aangebepaling van de remafstand binnen de- haalde vermelding in het deskundiwelke een voertuig tot stilstand moet genverslag betekent dat de vaststelkunnen komen (...) uiteraard benaderend ling van de remvertraging van de
(is); het (...) niet (lijkt) dat deskundige personenwagen eveneens op nat
De Swaef, bij het meten van de remver- wegdek gebeurde;
traging van de auto van beklaagde, de
Dat aldus het arrest door de overproeven uitvoerde op nat wegdek, vermits beklaagde aan de eerste rechter weging dat de door (verweerder) ververklaarde dat de baan reeds droog lag klaarde omstandigheid dat de baan
bij de waarnemingen (stuk 48) twee uur reeds droog· lag bij de waarneminna het ongeval en dit door niets wordt gen (twee uur na het ongeval) door
tegengesproken »,

niets wordt tegengesproken de be-

terwijl het deskundigenverslag De wij skracht van het deskundigenverSwaef (p. 7) vermeldt dat « de remvertra- slag miskent;
ging van de personenwagen proefondervindelijk (werd) vastgesteld onder dezelfDat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het be- 1o Wanneer een vonnis door een ander
rechtscollege is gewezen dan het collestreden arrest in zoverre het uitge dat de zaak heeft behandeld, nu
spraak doet over de door de eisereseen der rechters die over de zaak mesen tegen verweerder ingestelde cide heeft beraadslaagd, werd vervangen
vielrechtelijke vorderingen; beveelt
doordat hij wettig was verhinderd de
dat van dit arrest melding zal woruitspraak bij te wonen, is dat vonnis
den gemaakt op de kant van het geniettemin regelmatig, zelfs al stelt het
deeltelijk vernietigde arrest; veroorniet vast dat die rechter over de zaak
deelt verweerder in de kosten; vermede heeft beraadslaagd, op voorwaarde echter dat die omstandigheid is
wijst de aldus beperkte zaak naar
vastgesteld in de beschikking tot verhet Hof van Beroep te Antwerpen.
vanging en dat die beschikking niet

29 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
van valsheid wordt beticht. (Art. 779,
tweede lid, Ger.W.)
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advo- 2' De beweging om links af te slaan ten
einde de rijbaan te verlaten, valt onder
caat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler
art. 19 Wegverkeersreglement 1975 en
en Dassesse.

niet onder art. 12.4 van dat reglement,
zelfs indien de bestuurder de voorschriften van het eerste artikel niet in
acht neemt (1).
3' De rechter is niet verplicht te ant-

woorden op de conclusie van de beklaagde wanneer die zonder belang is
geworden wegens een van zijn beslissingen (2). (Art. 97 Gw.)
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - RECHTER WETTIG VERHINDERD DEEL TE NEMEN AAN DE UITSPRAAK VAN HET VONNIS WAAROVER HIJ
VROEGER MEDE HEEFT BERAADSLAAGD GEEN VASTSTELLING VAN DIE OMSTANDIGHEID - VASTSTELLING IN DE BESCHIKKING
TOT VERVANGING- BESCHIKKING NIET VAN
VALSHEID BET!CHT- WETTIGHEID.

2° WEGVERKEER -

RICHTINGSVERANDERING - BESTUURDER DIE LINKS WIL AFSLAAN OP EEN KRUISPUNT - TOEPASSEL!JKE REGELS.

4' De beslissing tot verdeling van de

aansprakelijkheid is naar recht verantwoord wanneer de rechter vaststelt dat
een niet strafrechtelijk veroordeelde
bestuurder een tout heeft begaan in de
zin van de artt. 1382 en 1383 B. W.

(GOVAERT T. VERCRUIJSSE, MEYVAERT)
ARREST

(A.R. nr. 8583)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 december 1983 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU-

Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het vonnis werd uitgesproken
SIE - CONCLUSIE NIET MEER TER ZAKE
door de rechtbank met als samenstelling
DIENEND WEGENS DE BESLISSING VAN DE
de rechters Tirez, Van De Putte en
RECHTER - GEEN VERPLICHTING VOOR DE
Thienpont; de zaak nochtans behandeld
RECHTER OP DIE CONCLUSIE TE ANTWOORwerd door ondervoorzitter Bos en de
DEN.
rechters Van De Putte en Thienpont;
niet wordt vermeld wie aan de beraad4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN 1 - - - - - - - - - - - - - - 0VEREENKOMST - VERDELING VAN
(1) Cass., 23 okt. 1979 (A.C, 1979-80, nr. 128).
DE AANSPRAKELIJKHEID DING.

VERANTWOOR-

(2) Cass., 13 dec. 1978 (A.C, 1978-79, 437).
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slaging heeft deelgenomen; de rechtbank
zitting diende te houden en de zaak
diende te beoordelen met drie rechters
en uit niets blijkt dat dit ten deze is geschied; het niet voldoende is dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een rechter aanduidt om een andere
te vervangen, doch dat het tevens moet
vaststaan dat ofwel de vervanger aan de
beraadslaging heeft deelgenomen, in
welk geval de debatten hadden dienen
hernomen te worden wat ten deze niet is
geschied, ofwel de vervangen rechter in dit geval ondervoorzitter Bos - aan
de beraadslaging heeft deelgenomen, wat
uit niets blijkt en overigens ook niet het
geval was; dat, nu de zaak slechts door
twee rechters werd beoordeeld, het vonnis nietig is :

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat de
voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Gent op 22 december 1983 een beschikking heeft genomen waarin hij vaststelt dat ondervoorzitter Bos die, overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk
Wetboek, over onderhavige zaak mede heeft beraadslaagd, wegens ziekte
wettig verhinderd is de uitspraak
die op 23 september 1983 zal plaatshebben, bij te wonen; dat de voorzitter met toepassing van artikel 779,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek rechter Tirez heeft aangewezen om ondervoorzitter Bos op
het ogenblik van ·de uitspraak te
vervangen;
Overwegende dat de vermelding
in de beschikking dat ondervoorzitter Bos in onderhavige zaak mede
heeft beraadslaagd door eiser niet
van valsheid wordt beticht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

keren in de richting vanwaar hij gekomen was. Een dergelijke rijbeweging
maakt een maneuver uit in de zin van
artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement en het feit dat men de andere bestuurders verwittigde van de geplande
rijbeweging neemt die overtreding niet
weg. De verplichting volgens welke de
bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, verplicht is de andere bestuurders
te laten voorgaan is niet onderworpen
aan de voorwaarde dat het maneuver de
normale gang van de andere bestuurders
kan hinderen of belemmeren >> :

Overwegende dat eiser concludeerde zoals in het middel is weergegeven;
Overwegende dat de rechters, om
de redenen die het vonnis vermeldt,
oordelen dat eerste verweerder de
overtreding pleegde, bepaald bij artikel 19.3.2° van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de beweging die
erin bestaat naar links af te slaan
om de rijbaan te verlaten, geregeld
wordt door artikel 19 van het Wegverkeersreglement en niet door artikel 12.4 van dat reglement, zelfs indien de bestuurder de voorschriften
van eerstgenoemde bepaling niet in
acht neemt;
Overwegende dat, nu de rechters
beslissen dat eerste verweerder
schuldig is aan overtreding van artikel 19.3.2° van het Wegverkeersreglement, zij niet meer verplicht waren het in het middel aangevoerde
verweer van eiser te beantwoorden
dat wegens hun beslissing niet meer
ter zake dienend was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Over het derde middel, hieruit afgeleid
Grondwet,
dat het vonnis, hoewel eiser had aangedoordat het vonnis eisers conclusie voerd dat hij niet rechts diende in te haniet beantwoordt waarin hij - ten beto- len omdat die verplichting slechts bege dat eerste verweerder niet enkel arti- staat wanneer de in te halen weggebruikel 19 maar ook artikel 12.4 van het ker te kennen heeft gegeven dat hij
Wegverkeersreglement heeft overtreden links wil afslaan en zich bovendien naar
- aanvoerde : « Zowel uit de verklaring links heeft begeven, niettemin eiser vervan Vercruijsse Robert als uit de beslui- oordeelt omdat hij « hoe dan ook een inten van appellanten blijkt dat Robert breuk heeft gepleegd op de altijd en
Vercruijsse zich wou draaien om terug te overal geldende verplichting van voor-
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zichtigbeid "• doch eisers verweer niet
Om die redenen, verwerpt de
beantwoordt en niet preciseert hoe eiser voorziening; veroordeelt eiser in de
de wet zou geschonden hebben :
kosten.

Overwegende dat de rechters eerste verweerder schuldig verklaren
ter zake van als bestuurder die naar
links afslaat op een baan met tweerichtingsverkeer zich niet naar links
te hebben begeven; dat die beslissing inhoudt dat door niet rechts in
te halen eiser geen £out beging; dat
het vonnis derhalve eisers verweer
op dit punt dat niet meer ter zake
dienend was, niet meer hoefde te
beantwoorden;

29 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
De Roeck, Gent.

Nr. 556
2'

Overwegende dat de rechters
evenwel oordelen dat eiser een £out
heeft begaan in oorzakelijk verband
met het ongeval en de schadelijke
gevolgen ervan door de altijd en
overal geldende verplichting van
voorzichtigheid niet in acht te nemen; dat zij die beslissing Iaten
steunen op volgende gronden : « ••.
(eiser) in (zijn) eigen verklaring toegeeft het brandend linker richtingslicht van de autobus bestuurd door
... Robert Vercruijsse (eerste verweerder) te hebben gezien, doch
toch nog links heeft ingehaald omdat (hij) richtingslicht en stoplicht
heeft verward; ... het tijdig aangestoken richtingslicht en de trage snelheid van de autobus (hem) tot de
nodige grotere voorzichtigheid had
moeten aansporen; ... nu Robert Vercruijsse de gevaarssituatie in het Ieven heeft geroepen, deze voor 2/3
aansprakelijk is, terwijl ... (eiser),
die niet adekwaat op deze gevaarssituatie gereageerd heeft, voor 1/3
aansprakelijk dient gesteld te worden »; dat met die consideransen de
rechters te kennen geven dat eiser
een £out heeft begaan in de zin van
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek; dat zij aldus
hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

KAMER -

29 mei 1984

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - CONCLUSIE - BESL!SS!NG DIE
OP GROND VAN BEPAALDE FEITEL!JKE GEGEVENS DAARMEE STRIJDIGE OF ANDERE FEITELIJKE GEGEVENS VAN DE CONCLUS!E VERWERPT - REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE BESL!SSING.

2° BEWIJS-

GEVAL WAARIN DE WET GEEN
B!JZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHR!JFT ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER - GRENZEN.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - GERECHTEL!JK WETBOEK,
ART. 774, TWEEDE LID - WETTEL!JKE BEPALING DIE NIET VAN TOEPASSING IS.

4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - BESLISSING GEGROND OP
GEGEVENS WAAROVER PARTIJEN TEGENSPRAAK HEBBEN KUNNEN VOEREN - GEEN
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

1o Regelmatig met redenen omkleed is
de beslissing die op grand van bepaalde feitelijke gegevens daarmee strijdige of andere feitelijke gegevens van de
conclusie verwerpt (1). (Art. 97 Gw.)
2o Wanneer de wet in strafzaken geen

bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
beoordeelt de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze de be(1) Cass., 20 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 731).
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wijswaarde van de gegevens van de
terwijl in zijn conclusie voor deze
zaak waarover partijen vrijelijk tegen- rechtbank eiser had gesteld dat hij bij
spraak hebben kunnen voeren (2}.
de aanvang van dit maneuver niet in de
materiele mogelijkheid verkeerde de
3° De regel die vervat is in het tweede voorranghebbenden Coomans en De
lid van art. 774 Ger. W. vindt geen toe- Pauw te zien, zodat hij er ook geen rekepassing in strafzaken (3).
ning kon mede houden en, steunende op
de eigen bekentenis van Coomans no4o Hei' recht van verdediging wordt niet pens zijn snelheid en op het gezichtsveld
miskend wanneer de rechter zijn be- volgens aanvullend onderzoek, besloot
slissing over de schuldigverklaring van dat Coomans om tot zijn eindstand (botde beklaagde en over de straf Jaat singsplaats) te komen een veld had doorsteunen op gegevens waarover partijen lopen dat praktisch 4 x grater was dan
tegenspraak hebben kunnen voeren.
dat tussen de eindstand van eiser afgelegd en de plaats waar deze de rijbaan
was opgereden, besloot dat Coomans en
De Pauw in zulke omstandigheden op(DEGRAEVE)
daagden dat hij deze slechts kon zien nadat hij het maneuver had voltrokken
ARREST
maar niet bij de aanvang, zodat hun opdagen onvoorzienbaar was en hem geen
(A.R. nr. 8601)
fout in de zin van artikel 12.4 van het
Wegverkeersreglement trof; het vonnis,
HET HOF; - Gelet op het bestre- door aldus te oordelen, aan het debat
den vonnis, op 4 januari 1984 in ha- een nuance of considerans heeft toegeger beroep gewezen door de Correc- voegd, die indruist zowel tegen artikel 97
van de Grondwet als tegen de rechten
tionele Rechtbank te Brugge;
van de verdediging; het vonnis door een
Over het eerste middel, afgeleid uit de andere stelling en de daartoe eigen beschending van de artikelen 12.4 van het wijsmiddelen aan te halen abstractie
Wegverkeersreglement, 1.2° van het maakt van de stelling en de daartoe eikoninklijk besluit van 7 april 1975 (lees gen bewijsmiddelen van eiser, zonder
dat geantwoord wordt waarom deze stel1976) en 97 van de Grondwet,
ling en bewijsmiddelen worden genedoordat het bestreden vonnis, na ge- geerd en niet kunnen worden aangenosteld te hebben: « de verplichting val- men; de rechtbank in plaats van standgens welke de bestuurder die een ma- punt te nemen met betrekking tot het
neuver wil uitvoeren de andere bestuur- verweer van eiser en zich daartoe evenders (moet) Iaten voorgaan is niet onder- tueel te beperken, door dit feit nog een
worpen aan de voorwaarde dat het stap verder gaat en ook een stelling aanmaneuver de normale gang van de ande- haalt met eigen bewijsmiddelen, die inre bestuurders kan verhinderen of be- dien niet expliciet (geen debat) dan toch
lemmeren. Zij is algemeen en houdt impliciet door de conclusie van eiser was
geen verband met het in acht nemen betwist, zodat het vonnis ook had dienen
door de andere bestuurders van de voor- te antwoorden en vermelden waarom die
schriften van het verkeersreglement in bewijsmiddelen (die ook tegengesproken
zoverre hun plotseling opdagen niet on- werden door in conclusie niet aangehaalvoorzienbaar is » en steunende op de de bewijsmiddelen, men leze: getuige
verklaringen van eiser zelf en van de Bossier) de voorkeur verdienden:
beide andere bestuurders Coomans en
De Pauw besluit niet enkel dat het maneuver bewezen is, maar zich heeft voorOverwegende dat het vonnis oorgedaan op zulke wijze dat het de norma- deelt : « De bestuurder van de wale gang van de bestuurders Coomans en .gen echter die Degraeve Johny kon
De Pauw ook heeft belemmerd, en zelfs inhalen, beweert daartegenover dat
op een roekeloze wijze, namelijk doordat hij slechts een veertigtal meter van
zij maar 40 meter meer verwijderd wade dwarsverbinding verwijderd was
ren toen eiser het maneuver begon,
(2) Cass., 5 jan. 1983,
(A.C., 1982·83, nr. 260).

A.R.

nr.

2652

(3) Zie Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 226).

toen Degraeve van op de dwarsverbinding de noordelijke rijbaan
opreed en tamelijk heeft moeten
remmen ( ... ). Ret uitvoeren van een
maneuver door Degraeve Johny
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staat vast en de verplichting volgens
welke de bestuurder die een maneuver wil uitvoeren de andere bestuurders (moet) laten voorgaan, is niet
onderworpen aan de voorwaarde dat
het maneuver de normale gang van
de andere bestuurders kan verhinderen of belemmeren. Zij is algemeen en houdt geen verband met
het in acht nemen door de andere
bestuurders van de voorschriften
van het verkeersreglement in zoverre hun plotseling opdagen niet onvoorzienbaar is (... ). Daarnaast verklaart de bestuurder De Pauw dat
Degraeve uit de dwarsverbinding
reed recht naar de rechterrijstrook
toen hij zelf amper een 40-td meter
ervan verwijderd was op de linkerrijstrook en dat op dat ogenblik de
wagen bestuurd door Coomans
naast hem reed. Het feit dat Degraeve en Coomans naast elkaar reden
toen de eerste remde en slipte wordt
bevestigd door ooggetuige Fr. Desutter. De Pauw verklaart daarnaast
dat hij hevig heeft moeten remmen
voor het maneuver van Degraeve en
het slipspoor van 16 meter lang afkomstig van het voertuig bestuurd
door Coomans begint ter hoogte van
de dwarsverbinding. Het begin ervan op de linkerrijstrook is te verklaren in het noodmaneuver van
eerst van links over te trekken en
dan terug naar rechts. Degraeve
daar waar hij blijkens zijn eigen
verklaring in een doorgaande beweging van de zuidelijke rijbaan alover de dwarsverbinding naar de
noordelijke rijbaan is gereden, getuigt van een roekeloosheid. Het
verkeer op de noordelijke rijbaan
was zichtbaar vanaf 185 meter volgens de verbalisanten, zodat van
een plots opdagen zelfs tegen 110
kilometer per uur geen sprake is » :
Overwegende dat het vonnis door
aldus op grond van bepaalde feitelijke gegevens, namelijk de verklaring van De Pauw en de uitgestrektheid van het zicht waarover eiser
beschikte, de door eiser in zijn conclusie uiteengezette en met de eerstbedoelde strijdige of andere gege-

vens te verwerpen, regelmatig met
redenen is omkleed;
Overwegende dat de feitenrechter,
in feite, en derhalve op onaantastbare wijze, de bewijswaarde beoordeelt van de gegevens waarop hij
zijn overtuiging steunt, onder meer
ten deze de verklaringen van de getuigen De Pauw en Bossier, waar eiser naar verwijst, en zich in het
strafdossier bevinden, en waarover
de partijen verweer hebben kunnen
voeren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
het algemeen aanvaard principe van de
rechten van de verdediging,
doordat het vonnis, na gesteld te hebben dat behoudens onvoorzien opdagen
van de voorranghebbende de voorrangsplichtige principieel een fout pleegt en
deze fout nuanceert naargelang deze de
doorgang van de voorranghebbende verhindert of niet, gewag maakt van een
(hinderend) « roekeloos » maneuver van
eiser, die blijkbaar de onmiskenbare
steun is van de uitspraak, en waarmede
de burgerlijke rechter naar aanleiding
van de burgerlijke belangen in geval van
kracht van gewijsde rekening zal moeten
houden,
terwijl echter de rechtbank aldus aan
het debat ambtshalve een reden heeft.
toegevoegd, die de draagwijdte van bet
vonnis wijzigt, zonder dat daarover gedebatteerd en zonder dat daaromtrent de
debatten werden heropend, zodat deze
considerans, die eiser grieft, de rechten
van verdediging schendt, en de zaak
minstens op dit punt dient verwezen te
worden:

Overwegende dat de appelrechters
niet verplicht waren het debat te heropenen, nu het artikel 774, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
waarvan eiser het principe schijnt
in te roepen, niet toepasselijk is in
strafzaken;
Overwegende dat het vonnis zegt
dat de rijwijze van eiser << getuigt
van een roekeloosheid », na, zoals
hierboven weergegeven, de feltelijke
gegevens van het dossier te hebben
aangehaald waarop deze uitspraak
steunt;
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Overwegende dat, waar de partijen over deze gegevens hun verweer konden voeren, de rechtbank
van deze gegevens gebruik kon rnaken ter bepaling hetzij van de
schuld van de beklaagden, hetzij
van de op hen toe te passen strafmaat, zodat het recht van verdediging niet werd miskend;
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;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. De Peuter - Gel~jk
Juidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Verstraete, Brugge.

Nr. 557

2'
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WEGVERKEER -

29 mei 1984

VLUCHTMISDRIJF -

BE·

GRIP.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing, waarbij een beklaagde wordt veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, bedoeld in art. 33.:!' Wegverkeersreglement, terwijl erin wordt vastgesteld
dat, hoewel die beklaagde zich heeft
willen onttrekken aan de nuttige vaststellingen, hij daarin niet is geslaagd,
ook al was het door omstandigheden
buiten zijn wil.

(GILBERT)
ARREST

(A.R. nr. 8643)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 februari 1984 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;

Over het eerste en het tweede middel
samen:
het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het artikel 33, § 1, 1° en 2",
van de Wegverkeerswet,
doordat het vonnis de veroordeling wegens de telastlegging B1 (vluchtmisdrijf)
steunt op de overweging « dat uit de verklaring van beklaagde zelf blijkt dat hij
zich doelbewust aan de vaststellingen
wou onttrekken; dat dit hem niet lukte
door omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil, met name het feit dat zijn voertuig onklaar geraakte; dat beklaagde het
door zijn handelswijze onmogelijk maakte de verbalisanten toe te laten de nodige vaststellingen te doen, vooral wat betreft zijn lichamelijke geschiktheid tot
het besturen van een voertuig »,
terw~jl, eerste onderdeel, wordt vastgesteld dat het moreel bestanddeel van het
(vlucht)misdrijf aanwezig is en het materieel bestanddeel niet aanwezig is;
tweede onderdeel, er volgens het artikel 33, § 1, van de Wegverkeerswet
slechts vluchtmisdrijf is wanneer het
materieel en het moreel bestanddeel van
het misdrijf samen aanwezig zijn, zodat
het vonnis de veroordeling wegens de telastlegging B1 (vluchtmisdrijf) niet wettelijk rechtvaardigt;
het tweede middel, afgeleid uit de
schending van het artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt voor al de hem ten laste gelegde
feiten met de motivering, enerzijds « dat
de beklaagde niet betwist dat hij tegen
een doelmatig verlichte wegsignalisatie
aanreed; dat dit te wijten was aan zijn
onaangepaste snelheid; dat hij tevens
volgens de verbalisanten rooddoorlopen
ogen had en een waggelende gang; dat
het klinisch verslag melding maakt van
een waggelende gang, sterke alcoholgeur
van op afstand en een euforische spraak;
dat de analyse van het regelmatig genamen bloedstaal wijst op een alcoholgehalte van 1,04 gram per liter bloed op
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het ogenblik der feiten; dat de inbreuken
onder B2-B3 derhalve ook bewezen zijn »
en anderzijds « dat beklaagde het door
zijn handelswijze onmogelijk maakt de
verbalisanten toe te laten de nodige vaststellingen te doen vooral wat betreft zijn
lichamelijke geschiktheid tot het besturen van een voertuig >>,
zodat, eensdeels, de feiten van de telastleggingen B2 en B3 bewezen worden
geacht omwille van het feit dat de verbanlisanten konden vaststellen dat eiser
in dronken toestand verkeerde, wat insluit dat zij de lichamelijke geschiktheid
van eiser tot het besturen van een voertuig wel degelijk konden vaststellen, en
anderdeels het feit van de telastlegging
Bl {vluchtmisdrijf) bewezen wordt geacht omwille van het feit dat de verbalisanten de lichamelijke geschiki.heid van
eiser tot het besturen van een voertuig
niet konden vaststellen, wat een strijdige
en dubbelzinnige motivering is, waardoor het artikel 97 van de Grondwet
wordt geschonden :

Dat dit motief geen vaststelling
van de verbalisanten betreft en anderdeels door geen enkel ander motief noch enige beslissing wordt tegengesproken;
Dat de door eiser aangevoerde
tegenspraak aldus aileen de telastleggingen Bl en B2 kan betreffen;
Dat de wegens de telastleggingen
A, B2 en B3 uitgesproken enkele
straf wettelijk verantwoord blijft
door het misdrijf « sturen onder alcoholintoxicatie » (telastlegging B3);
Dat het tweede middel, in zoverre
het de veroordeling wegens de telastleggingen A, B2 en B3 betreft,
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

En overwegende, voor het overige,
dat de substantii:He of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvorOverwegende, wat de veroordeling men in acht zijn genomen en de bewegens de telastlegging Bl betreft, slissing overeenkomstig de wet is
dat het vonnis, zoals aangehaald in gewezen;
het eerste middel, zegt dat uit de
verklaring van de beklaagde zelf
blijkt dat hij zich doelbewust aan de
vaststellingen « wou » onttrekken;
dat dit hem « niet lukte » door omstandigheden onafhankelijk van zijn
wil, met name het feit dat zijn voerOm die redenen, ongeacht het
tuig onklaar geraakte;
tweede middel, in zoverre het de
Dat de appelrechters aldus zeggen veroordeling wegens de telastlegdat eiser zijn vluchtvoornemen niet ging Bl betreft, vernietigt het bekon uitvoeren; dat zij aldus vaststel- streden vonnis in zoverre het eiser
len dat het vluchtmisdrijf niet werd veroordeelt wegens de telastlegging
gepleegd; dat, ongeacht de in het Bl {vluchtmisdrijf) en in de kosten;
tweede middel opgeworpen strijdig- verwerpt de voorziening voor het
heid van redenen in verband met de overige; beveelt dat van dit arrest
telastlegging Bl, de appelrechters melding zal worden gemaakt op de
de veroordeling wegens die telast- kant van het gedeeltelijk vernietiglegging niet naar recht verantwoor- de vonnis; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten; laat de andere
den;
Dat het eerste middel gegrond is; helft ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de CorOverwegende dat wat de veroorde- rectionele Rechtbank te Brussel, zitling wegens de telastleggingen A, ting houdende in hoger beroep.
B2 en B3 betreft, het bestreden vonnis de telastlegging B3 bewezen ver29 mei 1984 - 2" kamer - Voorzitter :
klaart om reden dat « de analyse
de h. Boon, waarnemend voorzitter van het regelmatig genomen bloed- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkstaal wijst op een alcoholgehalte luidende conclusie van de h. Ballet, advovan 1,04 gram per liter bloed op het caat-generaal - Advocaat: mr. G. Masogenblik der feiten »;
saer, Leuven.

1283 nen tot wankelen gebracht worden ,
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(1). (Art. 97 Gw.)
2• KAMER - 29 mei 1984

{MICHIELS)
ARREST

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - ART. 5.3 EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- CONCLUSIE
TEN BETOGE DAT DE REDELIJKE TERMIJN
ZOU OVERSCHREDEN WORDEN INDIEN DE
HECHTENIS VAN DE VERDACHTE WORDT GEHANDHAAFD - ANTWOORD.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS CONCLUSIE TEN BETOGE DAT DE REDELIJKE
TERMIJN ZOU OVERSCHREDEN WORDEN INDIEN DE HECHTENIS VAN DE VERDACHTE
WORDT GEHANDHAAFD - ANTWOORD.

(A.R. nr. 8786)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1984 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het hoger beroep
van het openbaar ministerie tegen de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
van 22 maart 1984, waarbij verklaard
wordt dat de voorlopige hechtenis van de
verdachte niet dient te worden gehandhaafd, ontvankelijk en gegrond verklaart, deze beschikking tenietdoet en
verklaart dat de voorlopige hechtenis
van de verdachte moet worden gehandhaafd, na onder meer te hebben overwogen « dat tot heden de redelijke termijn
waarbinnen volgens artikel 5 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, een ieder die gevangen
wordt gehouden het recht heeft berecht
te worden of hangende het geding in
vrijheid te worden gesteld, ten deze niet
werd overschreden »,
terwijl eiser bij conclusie aanvoerde
dat de voornoemde « redelijke termijn
zou worden overschreden, indien (eiser)
thans, na acht maanden voorhechtenis
tijdens dewelke gedurende de laatste
vier maanden niets meer gebeurde in
het onderzoek, verder zou aangehouden
blijven », en het arrest deze aanvoering
n?ch door de hog~r geciteerde redengevmg, noch door emge andere overweging
beantwoordt (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

1° en 2o Het arrest antwoordt regelmatig
op de conclusie volgens welke de redelijke termijn zou overschreden worden
in_geval de hechtenis van de beldaagde,
die sedert acht maanden is aangehouden, zonder dat enige onderzoeksdaad
werd verricht gedurende de laatste
vier maanden van zijn hechtenis, zou
worden gehandhaafd, wanneer het, na
op omstandige wijze de redenen te
hebben aangewezen waarom het onderzoek geen onverantwoorde vertraging heeft opgelopen en waarom de redelijke termijn, waarbinnen de beklaagde het recht heeft om berecht te
wo!'den of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, niet overschreden is, beslist « dat de voorlopige
hechtenis dient te worden gehandhaafd, op grand dat de invrijheidstelling van de beklaagde hoogstwaarschijnlijk maatschappelijke beroering
zou teweegb1·engen; dat de omstandighe~~ dat de beklaagde met hoge ambteliJke
verantwoordelijkheden
en
bevoegdheden belast, niet aarzelde geOverwegende dat eiser het in
durende meerdere jaren en uitsluitend
uit winstbejag herhaaldelijk vertrou- het middel weergegeven verweer
welijke documenten aan vreemde mo- voerde;
gendheden door te spelen en dat de
Overw~gende dat het arrest, na
openbare opinie diep ontroerd zou omstandrg de redenen te hebben gekunnen worden moest de beklaagde geven waarom het onderzoek geen
nu en v66r de berechting van de zaak
ten grande worden ontslagen en aldus
het vertrouwen in de rechtsmachten
(1) Zie Cass., 15 april 1980, twee arresten
hierdoor hoogstwaarschijnlijk zou kun- (A.C., 1979-80, nrs. 517 en 518).
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onverantwoorde vertraging heeft opgelopen en waarom de redelijke termijn waarbinnen eiser het recht
heeft berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden
gesteld, niet overschreden is, oordeelt dat de voorlopige hechtenis
dient te worden gehandhaafd; dat
het arrest die beslissing laat steunen op de consideransen dat « de
motiveringen van de vorige arresten
van (de kamer van inbeschuldigingstelling) nog al hun krachten behouden, vooral deze met verwijzing
naar de maatschappelijke beroering
die opnieuw hoogstwaarschijnlijk
zou kunnen ontstaan moest (eiser)
nu in vrijheid worden gesteld; ( ... )
ter zake de openbare veiligheid
wordt geraakt door de omstandigheid dat (eiser) met hoge ambtelijke
verantwoordelijkheden en bevoegdheden belast, niet aarzelde gedurende meerdere jaren en uitsluitend uit
winstbejag herhaaldelijk vertrouwelijke documenten aan vreemde mogendheden door te spelen en dat de
openbare opinie diep ontroerd zou
kunnen worden moest (eiser) nu en
v66r de berechting van de zaak ten
gronde worden ontslagen; aldus het
vertrouwen in de rechtsmachten
hierdoor hoogstwaarschijnlijk zou
kunnen tot wankelen gebracht worden»;

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
En overwegende dat de substantii:\le 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.
29 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.

Nr. 559

2'

KAMER -

29 mei 1984

,1° VERKIEZINGEN -

VOORZIENING IN
CASSATIE - VERZOEKSCHRIFT - VOORAFGAANDE BETEKENING AAN DE VERWEERDERS - VORM OP STRAFFE VAN NIETIGHEID
VOORGESCHREVEN.

Overwegende dat het arrest met
deze redengeving, die verwijst naar
de omstandigheden eigen aan de
zaak en de persoonlijkheid van de
verdachte die de openbare veiligheid 2° VOORZIENING IN CASSATIE
raken en die nog steeds bestaan,
VORM - VERKIEZINGEN - VERZOEKSCHRIFT
niet enkel te kennen geeft dat op de
BIJ HET HOF VAN CASSATIE INGEDIEND dag waarop de kamer van inbeVOORAFGAANDE BETEKENING AAN DE VERschuldigingstelling uitspraak doet,
WEERDERS - VORM OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN.
de redelijke termijn waarbinnen de
verdachte hangende het proces aanspraak kan maken op voorlopige in- 1o en 2° Inzake verkiezingen is de voorafvrijheidstelling niet verstreken is,
gaande betekening aan de verweerders
van het bij het Hof van Cassatie ingemaar tevens dat door de handhadiende verzoekschrift een op straffe
ving van de voorlopige hechtenis die
van nietigheid voorgeschreven vorrn
redelijke termijn alsnog niet wordt
(1). (Art. 40, tweede lid, Kieswetboek.)
overschreden;
Dat het arrest, door aldus eisers 1----------------verweer te verwerpen, zijn conclusie
(1) Zie Cass., 28 maart 1979 (A.C., 1978-79,
891).
beantwoordt;

1285 4° RECHTEN VAN DE MENS -

(RAPPOORT)

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
13 - SCHENDING - BEGRIP.

ARREST

1o Niet ontvankelijk is de voorziening
die v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een arrest dat, zonder dat het
uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid, de vordering van de beklaagde om hem kosteloos of in debet
afschrift te verlenen van het strafdossier afwijst en beveelt dat de pleidooien ove.r de zaak zelf zouden worden
gehouden op een latere terechtzitting
waarvan l1et de datum vaststelt. (Art.
416 Sv.)

(A.R. nr. M 532 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1984 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, overeenkomstig het voorschrift van het artikel 40, t\iveede lid, van het Kieswetboek, zijn voorziening heeft doen 2°, 3° en 4o Schending van het recht van
verdediging of van het Verdrag tot Bebetekenen aan verweerder;
scherming Rechten van de Mens, inDat de voorziening mitsdien niet
zonderheid van de artt. 6.1 en 6.3, alsontvankelijk is;
mede van art. 13 van dat verdrag, valt
niet af te Jeiden uit de enkele omstandigheid dat in strafzaken voorziening
in cassatie pas na de eindbeslissing
openstaat. (Art. 416 Sv.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
(BAUGNIET E.A.)

29 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend woorzitter Verslaggever : de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 560

2'

KAMER -

30 mei 1984

1° VOORZIENING IN CASSATIE-

TERMIJN - STRAFZAKEN - VOORZIENING INGESTELD V66R DE EINDBESLISSING - NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING - BEGRIP.

2° RECHT

VAN

SCHENDING -

VERDEDIGING

BECRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS PEES VERDRAG RECHTEN VAN
ARTT. 6.1 EN 6.3 - SCHENDING -

EURODE MEJ'.IS,
BECRIP

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3457)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 1983
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over de ontvankelijkheid van de
voorziening :
Overwegende dat het arrest de beslissing van de correctionele rechtbank bevestigt waarin wordt gezegd
dat er geen grond bestaat om te bevelen dat aan iedere beklaagde kosteloos of in debet afschrift zou worden gegeven van alle stukken van
het strafdossier, en waarbij wordt
bevolen dat de pleidooien over de
zaak zelf zouden worden gehouden
op de openbare terechtzitting van 25
maart 1983 (en) waarbij onderhavig
vonnis uitvoerbaar wordt verklaard
bij voorraad, niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling;
Overwegende dat de eisers betogen dat naar hun mening de vaste
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rechtspraak van het Hof volgens
welke krachtens artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering beroep
in cassatie tegen een op de strafvordering gewezen beslissing eerst
openstaat na de beslissing waarbij
door de veroordeling van beklaagde
een eind wordt gemaakt aan de vervolgingen, gelet op de omstandigheden van de zaak, zou leiden tot een
schending van het recht van verdediging en van de bepalingen van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november
1950, goedgekeurd bij artikel 1 van
de wet van 13 mei 1955, en inzonderheid van de artikelen 6 en 13 van
dat verdrag;
Dat de eisers tevens aanvoeren
dat de beslechting van het door hen
aan de vonnisgerechten voorgelegde
prejudicieel geschil een voorwaarde
is om hun recht van verdediging te
kunnen uitoefenen voor dezelfde gerechten die de zaak verder moeten
behandelen; dat de ontzegging van
dat recht aan de eisers tot cassatie
een schending zou betekenen van
het hen door artikel 6, lid 1 en lid 3,
van het Verdrag toegekende recht
op een eerlijke en openbare behandeling van hun zaak binnen een redelijke termijn; dat zij van oordeel
waren dat het door artikel 13 van
het verdrag gewaarborgde recht « op
daadwerkelijke rechtshulp voor een
nationale instantie » hun gedeeltelijk is ontnomen; dat in een dergelijk geval immers het cassatieberoep
niet de minste zin meer zou hebben
vermits het slechts achteraf zou
kunnen worden ingesteld op een
ogenblik dat het geen enkel nut
meer zou hebben voor de beklaagden;
Overwegende dat krachtens artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering beroep in cassatie tegen
het bestreden arrest waarvan het
beschikkende gedeelte hierboven
wordt weergegeven, eerst openstaat
na de eindbeslissing;
Dat de eisers zich op dat ogenblik
zowel tegen de eindbeslissing als te-

gen het arrest van 23 november
1983 in cassatie hadden kunnen
voorzien en de middelen hadden
kunnen aanvoeren die, bij gegrondbevinding, eventueel tot vernietiging
van de bestreden beslissingen zouden hebben geleid; dat de omstandigheid dat de voorziening eerst na
de eindbeslissing openstaat de binnen de wettelijke termijnen ingestelde voorziening niet nutteloos
maakt, de verdediging niet verhindert haar rechten te doen gelden en
niet leidt tot een onverantwoorde
vertraging in het verloop van de
rechtspleging;
Dat de voorzieningen voorbarig en
derhalve niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de andere middelen die
geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voorzieningen,
verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
30 mei 1984 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly, verslaggever
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 561
2'

KAMER -

30 mei 1984

1° MISDRIJF -

MISDRIJF DAT WETENS
MOET ZIJN GEPLEEGD- DRAAGWIJDTE VAN
DIE VOORWAARDE.

2° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET,
ART. 32 - BEWERING VAN DE BEKLAAGDE
DAT HIJ NIET WIST DAT DE PERSOON AAN
WIE HIJ ZIJN VOERTUIG HAD TOEVERTROUWD, NIET VOORZIEN WAS VAN HET
VOOR HET BESTUREN VAN DAT VOERTUIG
VEREISTE RIJBEWIJS - BESLISSING VAN DE
RECHTER DAT DE ONWETENDHEID WAAROP

-
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I. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissingen op de
rechtsvordering, door het openbaar
ministerie ingesteld tegen de ver3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN weerders, beklaagde en als burgerOVEREENKOMST - BURGERLIJK WET- rechtelijk aansprakelijke personen
BOEK, ART. 1384, TWEEDE LID - AANSPRAKE- gedagvaarde partijen:
DE BEKLAAGDE ZICH BERIEP NIET VERSCHOONBAAR WAS- VEROORDELING- WETTIGHE!D.

LIJKHEID VAN DE OUDERS VOOR DE DOOR
HUN MINDERJARIGE KINDEREN VEROORZAAKTE SCHADE - GRONDSLAG.

1o Het bijwoord « we tens » dat de wet

gebruikt om de als 6'estanddeel van
een misdrijf vereiste wetenschap te bepalen, is geen volstrekte wetenschap;
dat bestanddeel van bet mis(irijf heeft
alleen tot gevolg dat de goede trouw
die voortvloeit uit de verschoonbare
dwaling in aanmerking komt (1).
2o De veroordeling van de beklaagde ter
zake dat hij wetens een voertuig heeft
toevertrouwd aan een persoon die niet
voorzien was van bet voor bet besturen van dat voertuig vereiste rijbewijs,
wordt naar recht verantwoord door de
rechter die beslist, enerzijds, dat wanneer de wet de wetenschap vereist, de
dwaling aan de dader ten goede komt,
als zij verschoonbaar is en, anderzijds,
op grand van feitelijke vaststellingen
dat de dwaling van de beklaagde niet
verschoonbaar was (2). (Art. 32 Wegverkeerswet.)
3° Het vermoeden van art. 1384, tweede

lid B. W., dat de ouders aansprakelijk
zijn voor de door hun minderjarige
kinderen veroorzaakte schade, berust
hetzij op een fout in de opvoeding, hetzij op een fout in bet toezicht (3).
(BALSAT T. DURY M., DURY F., MALFROID)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3629)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 maart 1984 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

----------------!
(1) Cass., 6 maart 1972 (A.C., 1972, 625).
(2) Zie Cass., 6 maart 1972 waarvan sprake
m de vorige noot.
(3) Cass., 20 april 1982,
A.C., 1981-82, nr 484).

A.R.

nr.

7167

Overwegende dat eiser, medebeklaagde en burgerlijke partij die in
geen kosten van die rechtsvordering
is veroordeeld, geen hoedanigheid
heeft om zich tegen die beslissingen
in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Op het overige van de voorziening:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over bet middel, afgeleid uit de schending van artikel 32 van het koninklijk
besluit van 16 maart 1968, gewijzigd bij
de wet van 9 juli 1976,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
wegens het bij artikel 32 strafbaar gestelde misdrijf,
terwijl die wettelijke bepaling waarbij
een straf wordt bepaald voor het wetens
toevertrouwen van een motorvoertuig
aan een persoon, die niet voorzien is van
het rijbewijs of het als zodanig geldend
bewijs, voor het bestaan van het misdrijf
vereist dat de overtreder weet dat de bestuurder aan wie het voertuig werd toevertrouwd, niet in het bezit was van een
rijbewijs en terwijl het vonnis het aannemelijk acht dat eiser zich geen rekenschap heeft gegeven van het feit dat
Marc Dury geen rijbewijs had:

Overwegende dat het vonnis vermeldt dat de wetenschap die door
het gebruik van het bijwoord << wetens » wordt vereist opdat er sprake
zou kunnen zijn van het in artikel
32 van de Wegverkeerswet strafbaar
gestelde misdrijf, geen volledige wetenschap hoeft te zijn; dat dit bestanddeel enkel wordt vereist opdat
de goede trouw die voortvloeit uit
verschoonbare dwaling niet zou worden gestraft;
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Overwegende dat het vervolgens
erop wijst dat « appellant (thans eiser) zich niet op verschoonbare dwaling kan beroepen; dat hij immers
op het ogenblik waarop hij Dury
naar de wagen vergezelde, had moeten weten (zelfs als hij dat in werkelijkheid wellicht niet wist) ... dat
laatstgenoemde de voor het sturen
vereiste leeftijd niet had of kon hebben ... » en dat << de omstandigheid
dat appellant teveel had gedronken
en zich wellicht niet meer goed bewust was van de feiten, ten deze
niet ter zake dienend is »;
Overwegende dat het vonnis, nu
het aldus beslist, enerzijds, dat in de
gevallen waarin de wet bekendheid
met het feit vereist, de dader vrijuit
gaat zo de dwaling verschoonbaar ·
is, en nu het anderzijds, op grond ·
van feitelijke vaststellingen, beslist
dat de dwaling van eiser niet verschoonbaar was, de beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Overwegende dat het middel
steunt op de bewering dat eiser het
tegen hem bewezen verklaarde misdrijf niet heeft gepleegd;
Overwegende dat uit het antwoord
op de eerste twee middelen blijkt
dat de feitenrechters dat misdrijf
wettig bewezen hebben verklaard;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1384, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank zich onbevoegd
heeft verklaard om uitspraak te doen
over de door eiser, burgerlijke partij, tegen de verweerder Fernand Dury, vader
van
beklaagde,
ingestelde
rechts'vordering op grand dat laatstgenoemde
zijn zoon niet onder zijn bewaring had,
terwijl artikel 1384, tweede lid, bepaalt
dat « de vader en de moeder aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door
hun minderjarige kinderen ''• Fernand
Dury zich in een proces-verbaai' van 8
november 1982 uitdrukkelijk burgerrechtelijk aansprakelijk heeft verklaard voor
zijn zoon en uit geen enkel gegeven van
het dossier blijkt dat het recht van bewaring bij een rechterlijke beslissing uitsluitend aan de moeder werd toegekend:

Overwegende dat het bij artikel
1384, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek ingevoerde vermoeden dat
de ouders aansprakelijk zijn voor
hun minderjarige kinderen, berust
hetzij op een fout in de opvoeding,
hetzij op een fout in het toezicht;
Overwegende dat het vonnis, door
te beslissen dat de verweerder Fernand Dury buiten het geding moest
worden gesteld op de enkele grond
dat hij zijn zoon niet onder zijn bewaring had, de aangevoerde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

B. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de door
eiser tegen de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het vonnis negen tiende van
de schade die voor eiser voortvloeide uit
de beschadiging van zijn voertuig ten gevolge van de door Marc Dury veroorzaakte ongevallen, ten laste van eiser
laat op grond dat die schade in oorzakelijk verband staat met het risico dat eiser op zich heeft genomen door het plegen van het tegen hem bewezen verklaarde misdrijf,
tcrwijl dat misdrijf niet bewezen is
waaruit volgt dat de grondslag voor de
verdeling van de aansprakelijkheid niet

meer bestaat en de beslissing niet meer
regelmatig met redenen is omkleed :

1

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, bij de
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uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering van eiser, de verweerder
Fernand Dury buiten het geding
stelt; 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 en laat de overblijvende helft ten laste van de ver-

weerder Fernand Dury; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting
houdende in hoger beroep.
30 mei 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
:ie h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Ghislain, verslaggever
Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Lejeune.

-1-

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, tweede lid Aansprakelijkheid van de ouders voor de door
huri minderjarige kinderen veroorzaa'Kte
schade - Grondslag.
1286

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Schade - Oorzakelijk verband tussen fout en
Aarisprakelijkheid buiten overeenkomst
schade - Premieverhoging na een ongeval ·
Dodelijk arbeidsongeval - Begrafeniskosten
Schade veroorzaakt door het ongeval betaald door de werkgever van het slachtoffer
Vereiste.
875
- Verhaal van de werkgever op degene die
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
1058
voor het overlijden aansprakelijk is.
Verkeersongeval Fout Oorzakelijk
verband - Beslissing houdende vaststelling Aansprakelijkheid huiten overeenkomst
Verplichting voor de openbare overheid te
dat een bestuurder eventueei een fout heeft
zorgen voor de veiligheid - Impliceert in
begaan - Gevolgtrekking - Geen fout
beginsel de verplichting ieder abnormaal
begaan door een andere bestuurder - Onwetgevaar te ondervangen bij de aanleg van voor
tige beslissing.
1022
het openbaar verkeer openstaande wegen.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Beslissing die een bestuurder aileen aansprakelijk verklaart voor de schade - Beslissing
die te kennen geeft dat een andere
bestuurder, volgens een getuige, door een
rood verkeerslicht was gereden - Beslissing
die niet onderzoekt of dat misdrijf bewezen is
en, zo ja, of er tussen die fout en de schade
een oorzakelijk verband bestaat - Beslissing
niet naar recht verantwoord.
1102

1076

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Verplichting voor de openbare overheid ieder
abnormaal gevaar te ondervangen bij de
aanleg van voor het openbaar verkeer openstaande wegen - Abnormaal gevaar 1076
Gevaar.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Gebrek van de zaak - Bewijs afgeleid uit de
gedraging van de zaak- Vereiste.
1208

Aansprakelijkheid bniten overeenkomst

Oorzakelijk verband tussen fout en schade -•
Vaststelling - Vorm.
1270· ·Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Omvang van de schade - , Compensatoire
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
rente - Uitgangspunt - BeoordelingsvrijSchade veroorzaakt door de fout van twee
heid van de feitenrechter.
861
personen - Aandeel van een ieder in de.
schade - Beoordeling door de rechter -, · Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Beslissing waarbij rekening wordt gehouden· · Doden - Recht van de weduwe van de getrofmet de ernst van de respectieve fouten - , fene op een overlevingspensioen - Geen
Wettigheid.
1270
vergoeding van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade - Pensioen zonder
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
invloed op de verplichting van de dader van
Verdeling van de aansprakelijkheid
het misdrijf om de schade te vergoeden. 1123
Verantwoording.
1276

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade mede veroorzaakt door de respectieve
fouten van verschillende personen -: Aandeel
van een 1eder m de schuld - Uitzondermg.
1177

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

1

1

Doden - Schade door de rechthebbenden
van het slachtoffer geleden wegens het verlies
van zijn bedrijfsmkomsten Berekerung van
die schade - Grondslag
Bruto-mkomsten
Voorwaarde
1060

-2Aansprakelijkheid buiten overeenkomsf · Arbeidsovereenkomst
Begrip - Gezag - Afgevaardigd bestuurder
MaterHlle schade ten gevolge van blijvende.
van een naamloze vennootschap
1252
arbeidsongeschiktheid - Vaststelling van het
bedrag van de vergoeding.
1068
Arbeidsovereenkomst
Begrip- Gezag- Verwantschap.
1252
Aansprake!ijkheid buiten overeenkomst
Overspel - Vergoeding morele schade Arbeidsovereenkomst
904
Grondslag.
Handelsvertegenwoordiger - Commissieloon
verschuldigd op de door de werkgever
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
aanvaarde order - Niet-uitvoering van de
Misbruik van recht- Begrip.
1049
order buiten de schuld van de vertegenwoorAansprakelijk.heid buiten overeenkomst
diger - Berekening van het commissieloon.
Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en 1383 1167
Bepalingen die de openbare orde niet raken.
Arbeidsovereenkomst
1258
Schorsing van de uitvoering van de overeenAdvocaat
komst - Arbeidsongeschiktheid - HeelkunTucht
Beslissing dat de bewezen
dige behandeling om een andere reden dan
verklaarde tuchtfouten inzonderheid waren
herstel of behoud van de gezondheid - Recht
toe te schrijven aan drankmisbruik - Geen
op loon.
884
nieuw feit bewezen verklaard.
876

Afstamming

.I Arbeidsovereenlmmst

Afstamming

1

Beeindiging - Tekortkoming .van een partij
Rechtsvordering tot uitkering van onderhoud
aan haar verplichtingen - Doet op zichzelf de
- .Burgerlijk Wetboek, art. 340 b - Rechtsvorarbeidsovereenkomst niet eindigen.
973
dering zonder verband met de staat van de
personen, niettegenstaande de gevolgen van Arbeidsovereenkomst
Bedienden - Concurrentiebeding
Gelde beslissing op die rechtsvordering, wat de
digheid
Jaarloon van minder dan
huwelijksbeletselen betreft.
1202'
150.000 frank - Begrip.
1164

Natuurlijk kind- Rechtsvordering tot uitkering van onderhoud - Burgerlijk Wetboek,
art. 340b- Rechtsvordering zonder verband
met de afstamming.
1202

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Strijdigheid tussen een
wet en een decreet.
1186

Architect (tm:ht en beschenning van de
titel)

Arbeid
Algemeen reglement op de arbeidsbescher-.
ming of beslissingen en besluiten ter uitvoering van dat reglement - Strafvordering
wegens overtreding van die reglementering Uitoefening van de strafvordering alleen door
de !eden van het arbeidsauditoraat als de
beklaagde een werkgever is.
847

Tekortkoming aan de beroepsplichtenleer Begrip.
1011

Arbeidsongeval

B

Verjaring- Stuiting- Begrip.

Arbeidsongeval
Verzekering - Beperking van het verzekerde
risico.
1051

Belasting over de toegevoegde waarde

Arbeidsongeval

Strafvordering - Uitstel van de uitspraak Wet van 3 juli 1969 (W.B.T.W.), art, 74 Draagwijdte.
846

Kosten- Cassatiegeding- Voorziening van
de werkgever tegen de verzekeraar.
1051

Arbeidsongeval
Vordering door indeplaatsstelling van de
verzekeraar tegen de aansprakelijke derde Indeplaatsstelling ten belope van de aan de ·
· getroffene uitgekeerde bedragen - Grenzen, ;
934

Arbeidsovereenkomst

I

Gezag - Begrip - 'Bestuurder van een naam-1
laze vennootschap.
1252

Benelux
Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, art. 3 De regel van die bepaling is een voor Belgie,
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig wordt
amgewezen krachtens art. 1 van vorenvermeld verdrag.
906

-3Benelux
Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof Uitlegging van een voor Belgie, Luxemburg
en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag van uitleg - Geval waarin het
Hof van Cassatie niet verplicht is zich, bij
wege van prejudiciele vraag, voor uitleg tot
het Beneluxhof te wenden.
906

Benelux
Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966,
art. 7, § 1, en gemeenschappelijke bepalingen
bij die overeenkomst, art. 3, § 1 - Uitsluiting
uit de verzekering van hen die zich door
diefstal of geweldpleging de macht over het
motorrijtuig hebben verschaft en van hen die
het zonder geldige reden gebruiken
Diefstal
Ui tleg
Gelijkstelling van
gebruiksdiefstal met diefstal.
906

Benelux
Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof
Uitleg over een aan Belgie, Luxemburg en
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel Vraag tot uitleg - Voorwaarde waaronder het
Hof van Cassatie niet gehouden is een vraag
tot uitleg aan het Beneluxhof voor te leggen.
1218

Berusting
Bw:gerlijke zaken - Spontane uitvoering van
een rechterlijke beslissing.
975

Bescherming van de maatschappij
Verlenging van de inobservatiestelling van
een verdachte - Zonder gevolg voor de
handhaving van de voorlopige hechtenis. 1110

Bescherming van de maatschappij
Internering - Art. 42 Wegverkeerswet Ontzetting van het recht tot sturen wegens
lichamelijke ongeschiktheid - Beveiligingsmaatregel - 'Toepasselijkheid.
902

Bescherming van de maatschappij
Beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij de wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde
ge!nterneerde wordt gelast- Vereisten. 858

Betekening van exploten
Strafzaken - Zaterdag, zondag of een wette"
lijke feestdag Betekeningsverbod niet
toepasselijk in strafzaken.
987

Betichting van valsheid
Strafzaken - Verzoek tot betichting van valsheid, ingediend tot staving van een cassatieberoep - Vernietiging van de beslissing Niet ontvankelijk verzoek.
842

Bevoegdheid en aanleg
Aanleg - Burgerlijke zaken - Kle'.re nalatenschappen - Overnemingsrecht -- Eis tot

veiling van de tot een nalatenschap behorende onroerende goederen - Vraag van de
verweerder tot overneming verworpen en
veiling bevolen - Kadastraal inkomen van de
gezamenlijke onroerende goederen niet
groter dan 8.000 frank - Beslissing in laatste
aanleg wat het verzoek tot overneming
betreft.
832

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Betwistingen inzake
faillissement - Gegevens voor de oplossing
die zich bevinden in het bijzonder recht van
faillissement, concordaat en uitstel van betaling - Begrip.
834

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid
- Omgangsrecht van de grootouders Jeugdrechtbank bevoegd.
1181

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel - Gerechtelijk
Wetboek, art. 573, eerste lid, 1' - Betekenis
van de woorden
geschillen tussen
kooplieden die handelingen betreffen die de
wet als daden van koophandel aanmerkt ''·
1213

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel - Gerechtelijk
Wetboek, art. 573, tweede lid - Betekenis van
de woorden « hoewel de eiser de hoedanigheid
van handelaar niet heeft "·
1213

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Concessie van alleenverkoop - Wet van 27 juli 1961, art. 4 - Beeindiging van een concessie van alleenverkoop Vordering door de benadeelde concessiehouder ingesteld tegen de concessiegever Territoriale bevoegdheid.
1153

Bevoegdheid en aanleg
Sociale zaken - Volstrekte bevoegdheid Arbeidshof neemt kennis van een geschil
tussen een werknemer en een gefailleerde
werkgever - Bevoegdheid - Grenzen.
834

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Feit waarop een correctionele
straf is gesteld, aanhangig gemaakt bij de
politierechtbank of de correctionele rechtbank, in hoger beroep rechtdoende - Verwijzing van de zaak naar het openbaar ministerie.
1172

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid
Strafzaken
Misdrijf
omschreven in de artt. 418 en 420 Sw. Slagen en verwondingen ten gevolge van een
verkeersongeval - Samenhang of onsplitsbaarheid, naar de vereisten van art. 138, 6'bis,
Sv., tussen een wanbedrijf en een overtreding

-4van de wetten en verordeningen inzake
wegverkeer - Bevoegdheid van de politierechter bij wie het wanbedrijf aanhangig is
gemaakt na dagvaarding door de partij die
zich benadeeld acht.
1002

Bewijs
Strafzaken - Akte door een eerste wachtmeester bij de rijkswacht opgemaakt tot
vaststelling van een klacht - Bewijswaarde.
1170

Bewijs

Bevoegdheid en aanleg

Bewijs door geschrift - Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering Miskenning van de bewijskracht van getuigenverklaringen.
842

Bevoegdheid - Strafzaken - Onopzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen ten
gevolge van een verkeersongeval - Bevoegdheid van de politierechter gegrond op
art. 136, 6"bis Sv. - Vereisten.
1136

Bewijs
Bewijskracht van de akten - Strafzaken Deskundigenonderzoek Arrest waarin
wordt gezegd dat een bewering van de
beklaagde niet wordt tegengesproken Bewering tegengesproken door het deskundigenverslag - Miskenning van de bewijskracht van dat verslag.
1274

Bewaargeving
Gerechtelijk sekwester- Vereisten.

1097

Bewijs
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Rechter wettig verhinderd de
uitspraak bij te wonen van het vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd Vervanging - Aanwijzing door de voorzitter
van het rechtscollege.
1065

Bezit
Dubbelzinnigheid - Begrip.

1146

Bewijs
Bewijs door getuigen - Burgerlijke zaken Echtscheiding - Overspel - Feiten zonder
beledigend karakter - Bewijs toelaatbaar Vereisten.
872

c

Bewijs
Bewijs door getuigen - Burgerlijke zaken Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
- Getuigenis van bloedverwanten in nederdalende lijn van de echtgenoten - Verbod
geldt niet voor de verklaringen van de bloedverwanten in nederdalende lijn over feiten
waarvan zij persoonlijk het slachtoffer
zouden zijn geweest.
1128

Cassatie
Opdracht van het Hof - Burgerlijke zaken Bestreden beslissing waarvan het beschikkende gedeelte gegrond is op een in de voorziening bekritiseerde reden - Bevoegdheid
van het Hof om die reden te vervangen door
een rechtsgrond waardoor het beschikkende
gedeelte wordt verantwoord.
930

Bewijs

Bewijs door getuigen - Burgerlijke zaken Echtscheiding en scheiding van tafel en bed Cassatie
- Getuigenis van de bloedverwanten in
Taak van het Hof - Burgerlijke zaken nederdalende lijn van de echtgenoten - ·
Beschikkende gedeelte van de bestreden
Verbod - Grondslag.
1128
beslissing gegrond op een door de voorziening
bekritiseerde reden - Bevoegdheid van het
Bewijs
Hof om een rechtsgrond aan te vullen waarStrafzaken - Aanvoering door de beklaagde
door het beschikkende gedeelte wordt verantvan een feit waardoor het bestaan van het
woord.
1153
misdrijf is uitgesloten - Vonnis van veroordeling hierop gegrond dat de beklaagde het Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Rechtvaardiaangevoerde feit niet bewijst - Schending
1
gingsgrond - Onoverkomelijke dwaling van de wettelijke regels inzake de bewijsvoeBesluiten door de rechter afgeleid uit de door
1136
ring.
hem gedane vaststellingen - Toezicht van
Bewijs
het Hof.
976
1215
Strafzaken - Bewijslast - Begrip.

Cassatie

Bewijs
Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter- Grenzen. 1278

i

Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Verschrijving in de bestreden beschikking Bevoegdheid van het Hof om ze te verbeteren.
1016

-5Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Verschrijving
in de bestreden beslissing - Bevoegdheid
van het Hof om ze te verbeteren.
1038

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Verschrijving
in de bestreden beslissing - Bevoegdheid
van het Hof om ze te verbeteren.
1116

Cassatie
Bevoegdheid - Strijdigheid tussen een wet
en een decreet - Prejudicii:He vraag - Arbitragehof.
1186

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Rechtstreekse
aangifte van misdaden of wanbedrijven in de
uitoefening van hun ambt gepleegd door
!eden van een rechtbank van eerste aanleg,
arbeidsrechtbank, rechtbank van koophandel
of door magistraten van het openbaar ministerie bij die rechtbanken
Ontvankelijkheidsvereisten.
1229

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Verschrijving
in de bestreden beslissing - Verschrijving
die duidelijk blijkt ui.t de beslissing en uit de
gedingstukken - Bevoegdheid van het Hof
om ze te verbeteren.
1268

Cas satie
Bevoegdheid - Middelen ambtshalve voorgedragen - Strafzaken - Stedebouw - Overtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw - Herstel van de plaats in de
vorige staat - Middelen van ambtswege. 1261

Cassatie
Burgerlijke zaken - Rechtsvordering betreffende een zakelijk recht - Hervatting van
geding door de nieuwe eigenaar van het
lijdend erf - Termijn.
827

Cassatie
Omvang - Burgerlijke zaken - Vernietiging
van de beslissing ten grande - Gevolg. 1070

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging op grand dat twee
beschikkingen van een arrest tegenstrijdig
zijn - Vernietiging geldt voor beide beschikkingen.
934

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Politierechter bij wie een in de
artt. 418 en 420 Sw. omschreven wanbedrijf,
na dagvaarding door de partij die zich benadeeld acht, overeenkomstig art. 136, 6" bis, Sv.
en naar de vereisten van die wettelijke bepaling, aanhangig is gemaakt - Ten onrechte
onbevoegdverklaring door de rechter om
kennis te nemen van dat wanbedrijf en van

de hierop gegronde burgerlijke rechtsvordering Cassatieberoep van de dagende
burgerlijke partij - Vernietiging van de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
van de eiser, dagende burgerlijke partij, tegen
de gedaagde - Dientengevolge vernietiging
van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de gedaagde tegen de eiser, in
zoverre de eiser daarin alleen en volledig
aansprakelijk wordt verklaard voor het
ongeval.
1002

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing waarbij - de eiser
aileen aansprakelijk wordt verklaard voor de
gevolgen van een ongeval - Vernietiging op
grand dat de rechter zich niet uitspreekt over
de eventuele aansprakelijkheid van de
verweerder - Omvang van de vernietiging.
1102

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Burgerlijke rechtsvordering - Niet beperkte
voorziening van de beklaagde - Ambtshalve
uitgesproken vernietiging van de eindbeslissing op de strafvordering - Gevolg voor
de eindbeslissing op de tegen beklaagde
ingestelde burgerlijke rechtsvordering. 1196

Cassatiemiddelen
Redengeving - Dubbelzinnigheid
- Twee onwettige interpretaties.

Be grip
919

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel gegrond op
beweringen, die zijn weerlegd door de authentieke vaststellingen van een vonnis - Geen
betichting van valsheid - Niet ontvankelijk
middel.
106!i

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel dat het Hof zou
verplichten tot toetsing van feitelijke gegevens - Niet ontvankelijk middel.
1125

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vermelding van de
geschonden wettelijke bepalingen - Grand
van niet-ontvankelijkheid tegen het middel
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het middel
die vermelding niet bevat - Begrip.
1156

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering - Grand van
niet ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat de
beslissing op verscheidene redenen is
gegrond, terwijl het middel enkel betrekking
heeft op een van die redenen - Bekritiseerde
reden onafscheidbaar van de andere redenen
Grand van niet-ontvankelijkheid niet
aanneembaar.
1274

-6Cassatiemiddelen
Strafzaken - Niet ontvankelijke cassatiemiddelen - Begrip.
1120

Cassatiemiddelen
Directe belastingen - Middel dat onderscheiden grieven aanvoert - Geschonden
wetsbepalingen moeten voor elke grief afzonderlijk worden vermeld.
1078

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel hieruit afgeleid
dat een stuk uit het debat is geweerd lnhoud van dat stuk niet overgenomen in het
arrest - Oorspronkelijk stuk of afschrift niet
bij de memorie van de eiser gevoegd - Hof
van Cassatie niet in staat zich uit te spreken
over de grief - Niet ontvankelijk middel. 917

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vermelding van de
geschonden wettelijke bepalingen - Geen
vermelding van de wettelijke bepalingen die
de bepalingen waarvan schending wordt
aangevoerd, toepasselijk maken.
1164

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Vermelding van omstandigheden waaruit noch een vormgebrek noch
een grief van onwettigheid wordt afgeleid Geen cassatiemiddel.
1105

Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Middel ten betoge dat er een
reden tot wraking bestond tegen een lid van
de commissie tot bescherming van de maatschappij - Beslissing van de commissie mede
uitgesproken door het gewraakte lid
houdende verwerping van het verzoek tot
invrijheidstelling van de ge1nterneerde Geen schending van een wezenlijke regel
inzake rechtsbedeling - Middel voor het
eerst voor het Hof voorgedragen - Niet
ontvankelijk middel.
865

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel waarin kritiek wordt
geoefend op onregelmatigheden begaan bij
met het verhoor van getuigen voor de eerste
rechter - Middel niet aan de appelrechter
voorgelegd - Niet onlvankelijk middel. 1170

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Nieuw middel - Middel dat de openbare orde
niet raakt of niet berust op een bepaling van
dwingend recht en dat evenmin aan de feitenrechter is overgelegd - Niet ontvanke!ijk
middel.
1258

Cassatiemiddelen
Grond van niet-ontvankelijkheid
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit het gebrek aan belang van
het middel - Gebrek aan belang - Begrip.
1008

Strafzaken - Middel gegrond op een bewe- .
ring in strijd met de authentieke vaststellingen van het proces-verbaal van de terechtzitting - Geen betichting van valsheid Cassatiemiddeien
Niet ontvankelijk middel.
1120
Burgerlijke zaken - Middel dat kritiek
oefent op een bes!issing die aan de eiser geen
Cassatiemiddelen
nadeel heeft kunnen berokkenen - Niet
Burgerlijke zaken - Middel gegrond op
ontvankelijk middel.
1175
wettelijke bepalingen of een rechtsbeginsel
die noch de openbare orde raken, noch van
dwingende aard zijn - Middel niet overge- Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele
legd aan de appelrechter en waarvan deze '
straf uitgesproken wegens verschillende
evenmin op eigen initiatief heeft beslist - ·
feiten - Middel dat enkel betrekking heeft op
Nieuw middel - Niet ontvankelijk middel.
een van die misdrijven - Straf naar recht
1152
verantwoord door een ander misdrijf Cassatiemiddelen
Middel niet ontvankelijk.
981
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel
hieruit afgeleid dat de eiser, in strijd met wat Cassatiemiddelen
Strafzaken
Strafvordering
Middel
het beroepen vonnis vaststelt, niet rechtswaarin het aanvangspunt van de verjaring
geldig zijn akkoord heeft gegeven voor de
van de strafvordering wordt betwist - Strafaanstelling van een vereffenaar, omdat zijn
vordering, mede gelet op de door het Hof
raadsman daartoe geen bijzondere volmacht
nagegane stuiting van de verjaring, niet
had gekregen - Middel niet overgelegd aan '
verjaard v66r de door de rechter vastgestelde
de feitenrechter - Niet ontvankelijk middel.
datum van de feiten - Middel niet ontvanke1209
lijk bij gebrek aan belang.
981

Cassatiemiddelen

Burgerlijke zaken - Middel dat slechts op
bepaalde redenen van de bestreden beslissing
kritiek oefent - Beschikkende gedeelte naar
recht verantwoord door een andere reden Niet ontvankelijk middel.
1209

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Cassatieberoep tegen een
beslissing van de raad van beroep van de
Orde van Architecten - Een enkele straf
wegens verschillende tekorkomingen aan de

-7beroepsplichtenleer - Middel dat slechts op
de beslissing betreffende een van die tekortkomingen kritiek oefent - Straf naar recht
verantwoord door een andere tekortkoming
- Middel niet ontvankelijk.
1011

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Middel met kritiek op de interpretatie van
een contractuele clausule - Middel waarin
geen sprake is van schending van de bewijskracht van het contract, maar enkel van de
schending van wettelijke bepalingen waarvan
de feitenrechter geen toepassing heeft
gemaakt - Niet ontvankelijk middel.
1258

Deelneming aan misdrijven
Valsheid in geschrifte
Begrip.

Mededader
851

Diefstal en afpel'sing
Bedrieglijk wegnemen van andermans goed
voor een kortstondig gebruik - Begrip.
906

DienstpUcht
Uitstel en vrijlating van dienst op morele
grond- Kostwinner van het gezin- Wettelijke voorwaarden die moeten vervuld zijn
v66r bet verstrijken van de termijn waarin de
aanvraag om uitstel of vrijlating moet worden
ingediend.
840

Douane en accijnzen

Cheque
Chequewet, art. 35, tweede lid - Betaling van
de cheque door de betrokkene - Bevrijding
van de betrokkene wettig, behoudens bedrog
of grove schuld.
915

Cheque
Chequewet, artt. 19 en 35, tweede lid Houder van een door endossement overdraagbare cheque -- Vereiste om als rechtmatige
houder te worden aangemerkt.
915

Voorlopige hechtenis- Wet Voorlopige Hechtenis - Niet toepasselijk inzake douane en
accijnzen.
854

Douane en accijnzen
Voorlopige hechtenis - Dagvaarding van de
verdachte voor de correctionele. rechtbank
binnen veertien dagen na de aanhouding Handhaving van de voorlopige hechtenis Tweede dagvaarding - Gevolg.
854

Douane en accijnzen

Cheque
Chequewet, art. 16, tweede lid
ment - Begrip.

Endosse915

Cheque
Chequewet, artt. 16, tweede lid, 19 en 35 Betaling door de betrokkene van een door
endossement overdraagbare cheque - Vaststelling in het arrest van diverse feitelijke
gegevens en gevolgtrekking met schending
van vorenbedoelde wetsbepalingen, dat de
reeks van endossementen niet ononderbroken was en dat de betrokkene, door betaling van de cheque, een fout heeft begaan die
in rechtstreeks verband staat met de schade
waarvoor hij vergoeding is verschuldigd Onwettige beslissing.
915

Vervangende gevangenisstraf - Geldboete
wegens een wanbedrijf inzake douane en
accijnzen - Maximum drie maanden.
860

Douane en accijnzen
Verbeurdverklaring - Geen vaststelling van
de wettelijke vereisten - Niet naar recht
verantwoorde beslissing.
860

Douane en accijnzen
Algemene wet inzake douane en accijnzen Art. 257, § 1 en § 3 - Niet-aanzuivering of
wederoverlegging van doorvoerdocumenten
- Strafbaarheid
Toepasselijke strafbepalingen.
1193

E
D
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Dagvaarding

Overspel - Feiten met een beledigend
karakter voor de echtgenoot - Begrip.
872

Strafzaken - Opeenvolgende dagvaardingen Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
van een beklaagde wegens een en hetzelfde
Getuigenis van de bloedverwanten in nederfeit- Wettige dagvaarding.
854 : dalende lijn van de echtgenoten- VerbodGrondslag.
1128

Dagvaal'ding

Strafzaken - Betekening van de dagvaarding
- Onjuiste vermelding van de hoedanigheid
van de persoon aan wie het afschrift is ter
hand gesteld - Sanctie.
987

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Getuigenis van de bloedverwanten in nederdalende lijn van de echtgenoten - Verbod
geldt niet voor de verklaringen van de bloed-

-8verwanten in nederdalende lijn over feiten
waarvan zij persoonlijk het slachtoffer
zouden zijn geweest.
1128

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding - Wederzijdse vorderingen tot
echtscheiding - Beslissing op een der vorderingen, overgeschreven in de registers van de
burgerlijke stand - Een der vorderingen
aanhangig gebleven na overschrijving van de
echtscheiding - Vordering in de zin van
B.W., hoek I, titel VI, en Ger.W., vierde dee!,
boek IV, hoofdstuk XI.
1244

door de in bewaring genomen gefailleerde Rechtsingang- Vorm.
879

FaiHissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Faillissement - Faillissementswet, artt. 465,
2", 481, tweede lid - Aanvraag tot invrijheidstelling door de in bewaring genomen gefailleerde - Vonnis vatbaar voor hager beroep.
879

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding- Wederzijdse vorderingen tot
echtscheiding - Beslissing op een der vorderingen, overgeschreven in de registers van de
burgerlijke stand - Een der vorderingen
aanhangig gebleven na overschrijving van de
echtscheiding
Voorlopige maatregelen
betreffende de gemeenschappelijke kinderen
- Bevoegdheden.
1244

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding - Wederzijdse vorderingen tot
echtscheiding - Beslissing op een der vorderingen, overgeschreven in de registers van de
burgerlijke stand - Een der vorderingen
aanhangig gebleven na overschrijving van de
echtscheiding - Vordering betreffende het
onderhoud van de gemeenschappelijke
kinderen - Aard van die eis.
1244

Erfdienstbaarheid
Bij de wet gevestigde erfdienstbaarheid van
uitweg Uitweg noodzakelijk voor het
normale gebruik van een erf - Begrip.
827

Erfdienstbaarheid
Erfdienstbaarheid door 's mensen toedocn
gevestigd - Erfdienstbaarhe1d van overgang
- Verzwaring- Begrip.
1045

Erfenissen
Kleine nalatenschappen - Overnemingsrecht
- Eis tot veiling van de tot een nalatenschap
behorende onroerende goederen - Vraag van
de verweerder tot overneming verworpen en
veiling bevolen - Kadastraal inkomen van de
gezamenlijke onroerende goederen niet
grater dan 8.000 frank - Beslissing in laatste
aanleg wat het verzoek tot overneming
betreft.
832

G
Gemeente
Gemeente, agglomeratie, federatie - Bevoegdheden van de gemeenten - Bevoegdheden overgedragen aan de agglomeratie
of federatie - Bouwverordening - Grenzen.
926

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeente, agglomeratie, federatie - Belastingbevoegdheid Respectieve bevoegdheden van de agglomeratie en de gemeenten
- Gemeentebelasting op de geheel of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen - Voorwerp
en oogmerk van de belasting zonder betrekking op de aan de agglomeratie overgedragen
bevoegdheden van de gemeente inzake bouwverordening
Bevoegdheid van de
gemeente.
926

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeente, agglomeratie, federatie - Belastingbevoegdheid - Bevoegdheden van de
gemeente - Bevoegdheden overgedragen aan
de agglomeratie of federatie - Bouwverordening - Grenzen.
926

Gemeente- en provinciebelastingen
Directe gemeentebelasting op de geheel of
gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen - Niet
analoog met het patent.
926

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeentebelasting het patent- Begrip.

Belasting analoog met
926

Gemeente- en provinciebelastingen

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Faillissement
Faillissement, art. 481,
tweede lid - Aanvraag tot invrijheidstel!ing

Gemeentebelasting op de niet bebouwde
percelen in een niet vervallen verkaveling Verkavelingsvergunning- Draagwijdte. 1081

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeentebelasting op de niet bebouwde
percelen in een niet vervallen verkaveling Verkavelingsvergunning - Afstand door de
verkrijger - Verval van de verkavelingsvergunning- Voorwaarde.
1081

-9Gemeente- en provinciebelastingen
Directe gemeentebelasting - Aanslagbiljet 1087
Vorm.

Gemeente- en provinciebelastingen

H

Gemeentebelasting
op
niet bebouwde
percelen in een niet vervallen verkaveling Niet bebouwd perceel- Begrip.
1087

Geneeskunde
Uitoefening van de geneeskunst - Onwettige
uitoefening van de tandheelkunde
Gewoontemisdrijf.
1196

Geneeskunde
Uitoefening van de geneeskunst - Tandheelkunde - Nemen van een mondafdruk.
1196

Geneeskunde
Europees Verdrag Rechten van de Mens Art. 9 in verband met het recht op vrijheid
van gedachte - Art. 10 in verband met het
recht op vrije meningsuiting - Tuchtstraf
aan een geneesheer opgelegd wegens zijn
weigering om dee! te nemen aan de verkiezingen van de Orde
Geen schending van
die bepalingen.
919

Geneeskunde
K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren - Art. 19 - Tuchtstraf aan een geneesheer opgelegd wegens
zijn weigering om dee! te nemen aan de verkiezingen van de Orde - Geen schending
van die bepaling.
919

Gerechtskosten
Sociale zaken - Arbeidsongeval - Cassatiegeding - Voorziening van de werkgever
tegen de verzekeraar.
1051

Gerechtskosten
Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep
ten dele gegrond - Veroordeling in alle nog
verschuldigde kosten- Wettige veroordeling.
981

Gerechtskosten
Strafzaken Twee beklaagden vervolgd
wegens verschillende feiten - Veroordeling
van de ene en vrijspraak van de andere Veroordeling van de eerstgenoemde in alle
kosten van de strafvordering- Voorwaarde.
994

Gerechtskosten

Herziening
Nieuwe feiten waaruit het bewijs van de
onschuld van een veroordeelde kan blijken Verwijzing voor onderzoek naar een hof van
beroep.
1108

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht van
het hoger beroep - Art. 1068, eerste lid,
Ger.W. - Draagwijdte van die bepaling. 1008

Hoger beroep
Burgerlijke zaken- Devolutieve werking van
het hoger beroep - Gerechtelijk Wetboek,
art. 1068, eerste lid Draagwijdte Grenzen.
1152

Hogea· beroep
Strafzaken - Vonnis in correctionele zaken
- Beslissing vatbaar voor hoger beroep. 854

Hoger beroep
Strafzaken - Kwalificatie van het misdrijf Heromschrijving door de appelrechters Geen uitspraak meer vereist over de oorspronkelijke omschrijving.
902

Hoger beroep
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank
- Hoger beroep van de procureur des
Konings - Exploot waarin de datum van de
betekening van het hoger beroep aan de
beklaagde niet wordt vermeld - Niet ontvankelijk hoger beroep.
1000

Hoger beroep
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank
Hoger beroep van de procureur des
Konings - Te late betekening - Niet ontvankelijk hoger beroep.
1115

Hoger beroep
Strafzaken - Hoger beroep van het openbaar
ministerie bij de rechtbank die of het hof dat
van ·het hoger beroep kennis moet nemen Beklaagde met woonplaats in Belgie Dagvaarding om voor de rechter in hager
beroep te verschijnen meer dan zestig dagen
na de uitspraak van het vonnis - Nietig
hoger beroep.
1270

Strafzaken - Hoger beroep van de veroordeelde - Hoger beroep van het openbaar
ministerie tegen de veroordeelde en tegen een Hoger be:roep
Strafzaken- Geheime stokerij - Voorlopige
vrijgesproken medebeklaagde - Bevestiging
hechtenis - Verzoek tot invrijheidstelling door de rechter in hoger beroep - VeroordeVonnis van de correctionele rechtbank
ling van de veroordeelde in alle kosten van
waarbij het verzoek wordt afgewezen het hoger beroep - Onwettige veroordeling.
Hoger beroep - Bevoegde rechtbank.
854
994.

10Hoger beroep
Strafzaken - Militair Gerechtshof - Wijziging van een vrijsprekende bes!issing of verzwaring van de uitgesproken straf vereist
geen eenstemmigheid.
1113

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Hoger beroep van de burgerlijke partij Devolutieve werking.
846

Hum: van goede:ren
Pacht - Vervreemding van het gepachte goed
- Recht van voorkoop van de pachter Verplichting van de eigenaar - Kennisgeving
van het aanbod van verkoop
Datum van
het aanbod - Begrip.
1072

Hm.ar van goederen
Handelshuur - Recht op hernieuwing van de
huur - Alzien van het vervaL
1040

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vrijsprekend vonnis waarbij de rechtsvordering van de burgerlijke partij wordt afgewezen - Enkel hager bel'Oep van de burgerlijke partij ontvankelijk -· Toekenning van
schadevergoeding door de appelrechter Eenstemmigheid vereist.
936

Huur van diensten
Aannemingscontract - Bestek waardoor de
architect voor een dee] van het werk van zijn ,
Inkomstenbelastingen
aansprakelijkheid wordt ontlast - Beding in
Personenbelasting -- Inkomsten uit onroestrijd met de openbare orde en met de wet
rende goederen - Onroerend goed in huur
van 20 feb. 1939.
117'/
gegeven aan een vereniging zonder winstoogmerk - Onroerend goed dienend voor de
Huur van goede:ren
uitoefening van een bedrijfsactiviteit van de
Algemene begrippen - Vaststelling van de
huurder - Begrip.
1121
dag waarop de huurovereenkomst is ingegaan
- Gebruik van de uitdrukking << in ieder
geval » - Dubbelzinnigheid - Onregelmatige Internationale verdragen
motivering.
1074
Internationale Overeenkornst betreffende het
Reiscontract opgemaakt te Brussel op 23 april
Huur van goederen
1970 - Art. 17 - Draagwijdte.
830
Pacht - Gerechtelijk Wetboek, art. 1345 Rechtsvordering inzake pacht toelaatbaar
indien de verweerder vooraf ter minnelijke Intenw.ti.onale verdmgen
Conflict tussen een bij verdrag bepaalde interschikking is opgeroepen - Geen bepaling van
nationaalrechtelijke regel, die rechtstreekse
openbare orde.
878
werking heeft in de interne rechtsorde, en
Huur van goederen
een nationaalrechtelijke regel - Voorrang
Pacht - Verweerder niet v66r het geding ter
van de bij het verdrag vastgestelde rege!. 102.9
minnelijke schikking opgeroepen door eiser
- Verweer ten grande door de verweerder Internationale verdragen
aangevoerd zonder opwerping in limine litis
Internationaal Verdrag betreffende de status
van de exceptie van niet-toelaatbaarheid van vluchtelingen, ondertekend te Geneve op
Exceptie niet meer toelaatbaar in hoger
28 juli 1951 en goed.gekeurd bij de wet van
beroep.
878
26 juni 1953, artt. 23 en 24 - Bepalingen met
rechtstreekse gevolgen in de Belgische
Huur van goederen
interne rechtsorde.
1093
Pacht - Opzegging door de verpachter Aanwending van percelen als bouwgrond of
Intemationale verdragen
als grand voor industriiHe doeleinden Conflict tussen een internationale verdragsGeldigheid van de opzegging - Vereiste regel, die rechtstreekse gevolgen heeft in de
Bestaan van een bouwvergunning.
938
interne rechtsorde, en een interne rechtsregel
- Voorrang van de verdragsregel.
1093
Huur van goederen
Pacht - Opzegging door de verpachter Aanwending van percelen als bouwgrond of Internationale verdragen
als grond voor industriiHe doeleinden Internationaal Verdrag betreffende de status
Geldigverklaring van de opzegging
van vluchtelingen, ondertekend te Geneve op
Vereiste - Bewijs van de afgifte van de bouw28 juli 1951 en goedgekeurd bij de wet van 26
vergunning - Overlegging van de bouwverjuni 1953 - Artt. 23 en 24.1, b- Draagwijdte.
gunning.
936
1093
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K
Koop
Koopvernietigende gebreken
Termijn
binnen welke de vordering door de koper
moet worden ingesteld
Beoordelingsvrijheid van de rechter.
969

Koop
Verplichtingen van de verkoper - Burgerlijk
Wetboek, art. 1602 - Duister of dubbelzinnig
beding - Omschrijving.
1018

Koop
Koop op proef - Burgerlijk Wetboek, art.
1588 - Regel houdt geen onweerlegbaar
1018
vermoeden in.

Koop
Concessie van al!eenverkoop - Wet van
27 juli 1961, art. 4 - Beeindiging van een
concessie van alleenverkoop - Vordering
door de benadeelde concessiehouder ingesteld tegen de concessiegever - Territoriale
bevoegdheid.
115~

Koop
Verborgen gebreken van de verkochte zaak Gebrek van de zaak - Begrip.
1205

Koop
Verborgen gebreken van de verkochte zaak Verkoper,
fabrikant
of gespecialiseerd
verkoper - Verplichting tot vrijwaring Onwang.
1205

Lastgeving
Bewijslevering door een derde teiten.

Lastgeving
Omvang - Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter - Grenzen.
1078

Lastgeving
Uitgedrukt in algemene bewoordingen - Kan
niettemin ruimere machten vedenen dan
bepaald in art. 1988, eerste lid, B.W. - Voorwaarde.
1078

Levensonderhoud
Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot uitkering van onderhoud - Burgerlijk Wetboek,
art. 340 b - Aard van die rechtsvordering.
1202

Levensonde:rhoud
Adagium « Onderhoudsgelden Iaten geen
achterstallen » - Geen algemeen rechtsbeginsel.
1244

Levensmuderhoud
Uitkering tot onderhoud
Burgerlijk
Wetboek, art. 301 - Uitkering die hangende
de tegenvordering van de andere echtgenoot
voorlopig wordt toegekend aan de echtgenoot
die de echtscheiding heeft verkregen Tijdstip waarop de uitkering tot onderhoud
kan ingaan.
1244

Koophandel, lwopman

M

Reiscontract - Reisagentschappen - Internationale Overeenkomst betreffende het Reiscontract opgemaakt te Brussel op 23 april
1970 - Art. 17 - Draagwijdte.
830

Koophandel, koopman
Bevoegdheid
van
de
rechtbank
van
koophandel- Gerechtelijk Wetboek, art. 573,
tweede lid - Betekenis van de woorden
« hoewel de eiser de hoedanigheid van handelaar niet heeft ».
1213

Koophandel, koopman

Modali1040

Misdrijf
Misdrijf dat wetens moet zijn gepleegd -Draagv~rijdte van die voorwaarde.
1286

Misdrijf
Gewoontemisdrijf - Onwettige uitoefening
van de tandheelkunde.
1196

Misdrijf

Rechtvaardigingsgrond
Onoverkomelijke
Bevoegdheid
van
de
rechtbank
van
dwa!ing - Vaststellingen door de feitenkoophandel- Gerechtelijk Wetboek, art. 573,
rechter - Toezicht van het Hof.
976
eerste lid, 1• - Betekenis van de woorden
« geschillen tussen kooplieden die hande- Misdrijf
Rechtvaardi.gingsgrond
Onoverkomelijke
lingen betreffen die de wet als daden van
976
dwaling - Begrip.
koophandel aanmerkt ».
1213.

-12-.
Omumtastbare
fei.tenrechter

N

beoordeling

door

de

Strafzaken - Strafvordering - Een enkele
opzet - Onaantastbare beoordeling in feite.
1105

Omumtastbare
feitenrechter

Natuu.rlijk kind
Rechtsvordering tot uitkering van onderhoud
- Burgerlijk Wetboek, art. 340b - Afstamming - Rechtsvordering zonder verband met
de afstamming.
1202

Natuu.rlijk kind
Rechtsvordering tot uitkering van onderhoud
- Burgerlijk Wetboek, art. 340b - Aard van
die rechtsvordering.
1202

Natu.urlijk kind
Rechtsvordering tot uitkering van onderhoud
- Rechtsvordering zonder verband met de
staat van de personen, niettegenstaande de
gevo!gen van de beslissing op die rechtsvordering, wat de huwelijksbeletselen betreft. 1202

beoordeHng

Strafzaken - Strafvordering strafbaar opzet.

Onaanmstbare
feitenrechter

beoordding

door

de

Een enkel
1223

door

de

Strafzaken - Strafvordering - Een enkele
opzet - Onaantastbare beoordeling in feite.
1266

Ondernemingsraad! en veiligheid!scomite
Verkiezingen - Voordracht door een representatieve werlmemersorganisatie van een
wegens dringende reden ontslagen kandidaat
- Rechtsmisbruik aangevoerd door de werkgever - Beoordeling door de arbeidsrechtbank - Opdracht.
836

Om!ernemingsraad en veiiigheidscomite

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de vordering - Art. 807 Ger.W. « Uitbreiding of wijziging berustend op een
feit of akte in de dagvaarding aangevoerd » Begrip.
1016

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Wijziging van de vordering - Ambtshalve wijziging door de rechter
van de oorspronkelijke vordering
Onwettige beslissing.
1242

Verkiezing van de personeelsafgevaardigden
- Beroep tegen de beslissing van de werkgever betreffende het aantal technische
bedrijfseenheden of juridische entiteiten
waarvoor ondernemingsraden of veiligheidscomites moeten worden opgericht
Personen bevoegd om beroep in te ste!len. 838

Ondernemingsraad en veiiighei.dscomite
Verkiezing - Voordra.cht van de kandidaten
- Aanplakking van de lijsten - Weigering
door de werkgever.
895

Ondernemings:raad en veiiigheidscomite
Verkiezing - Voordracht van de kandidaten
- Recht van de werkgever om beroep bij de
arbeidsrechtbank in te stellen.
895

0

Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

Ondernemingsraad en vel.ligheidscomite

door

de

Koop Koopvernietigende gebreken
Termijn binnen welke de vordering door de
koper moet worden ingesteld.
969

Onmmtastbare
fei.tenrechter

beoordeling

door

de

Strafzaken - Strafvordering - Een enkele
opzet - Onaantastbare beoordeling in feite.
981

Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Strafzaken - Een enkele opzet - Onaantastbare beoordeling in feite.
1063

Ondernemingsraad - Oprichting - Koninklijk besluit van 18 okt. 1978, art. 2, eerste lidOnderneming die gewoonlijk gemiddeld ten
minste honderd werlmemers tewerkstelt « Gewoon!ijk » tewerkgestelde werknemer Begrip.
1025

Ondernemingmraad en vemgheidscomite
Ondernemingsraad - Oprichting - Koninklijk besluit van 18 okt. 1978, art. 2, eerste lid Onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten
minste honderd werknemers tewerkstelt Werknemer- Begrip.
1025

Ondernemingsraad en veiHgheidscomite
Ondernemingsraad - Oprichting - Koninklijk besluit van18 okt. 1978, art. 2, eerste lidOnderneming die gewoonlijk gemiddeld ten
minste honderd werknemers tewerkstelt « Gewoonlijk » tewerkgestelde werknemer Begrip.
1025

13Ondememingsraad en vei.ligheidscomite
Verkiezing van de afgevaardigden van het
personeel - Voorwaarden om verkozen te
worden
Leidinggevend personeel
Begrip.
1099

Ondememingsraad en veiligheidscomite
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij
de verkiezingen - Ontslag - HerplaatsingAanvraag - Termijn - Kandidaat.
1129

Ondememingsraad en veiligheidscomite
Werlmemersafgevaardigde of kandidaat bij
de verkiezingen - Ontslag wegens economische of technische redenen - Begrip. 1132

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Leidinggevend personeel - Begrip.

Dagelijks beheer
1136

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij
de verkiezingen - Ontslag wegens economische of technische redenen - Beslissing
van de arbeidsrechtbank - Hoger beroep Termijn - Aanvang.
1184

Onsplitsbaarheid
Uitweg verl.eend voor een eigendom en geweigerd voor een andere - Gezamenlijke tenuitvoerlegging van de tw·ee beslissingen materieel mogelijk - Splitsbaar geschil.
827

Onsplitsbaarheid
Strafzaken - Politierechter bij wie een in de
artt. 418 en 420 Sw. omschreven wanbedrijf,
overeenkomstig art. 138, 6"bis, Sv. en naar de
vereisten van die wettelijke bepaling,
aanhangig is gemaakt - Gevolg wat betreft
de bevoegdheid.
1002

Onteigening ten a!gemenen nutte
Spoedprocedure - Vonnis waarbij wordt
bevolen dat de debatten, buiten de terrnijn
van art. 7 Onteigeningswet, worden heropend
om na te gaan of het hoger beroep ontvankelijk is - Onwettige beslissing.
869

Openbaar ministerie
Burgerlijke zaken - Rechtsvordering van
ambtswege - Cassatieberoep - Openbare
orde - Ontvankelijkheidsvereiste - Begrip.
834

Openb!Ullr ministerie
Strafzaken - Strafvordering - Overtreding
van wetten en verordeningen inzake aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten - Vervolgingen wegens
die overtredingen in de regel voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank
uitgeoefend door de !eden van het arbeidsauditoraat.
847

Openbaar ministerie
Strafzaken - Algemeen reglement op de
arbeidsbescherming of beslissingen en
besluiten ter uitvoering van dat algemeen
reglement - Strafvordering wegens overtreding van die reglementering - Uitoefening
van de strafvordering alleen door de !eden
van het arbeidsauditoraat als de beklaagde
een werkgever is.
847

Openbare orde
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en 1383 Bepalingen die de openbare orde niet raken.
1258

Overeenkomst
Contractant die zich voor de uitvoering van
zijn verbintenis heeft Iaten vervangen door
een uitvoeringsagent - Fout van de uitvoeringsagent - Veroordeling van de uitvoe. rings agent, op grond van contractuele aansprakelijklleid, tot schadeloosstelling jegens
de arbeidsongevallenverzekeraar van de uit•voeringsagent van de medecontractant van
zijn opdrachtgever - Onwettige veroorde1083
ling.

Overeenkomst
Uitlegging -Art. 1156, B.W. - Begrip.

831

Overeenkomst
Uitlegging - Commissionair - Expediteur of
commissionair-vervoerder.
1234

Overeenkomst
Verbindende kracht - Arbeidsovereenkomst
voor handelsvertegenwoordigers - Beding in
een overeenkomst waarbij aan de handelsvertegenwoordiger een aandeel van 10 pet. op de
brutowinst voor de door hem aangebrachte en
behandelde zaken wordt toegekend - Order
door de werkgever aanvaard - Niet-uitvoering van de order buiten de schuld van de
vertegenwoordiger - Rechterlijke beslissing
houdende toekenning aan die vertegenwoordiger van een commissieloon van 10 pet., berekend op de basis van de winst die de werkgever heeft behaald door de koopwaar,
waarop de niet uitgevoerde order betrekking
heeft, aan een andere koper te verkopen,
zonder dat de vertegenwoordiger bij die
tweede verrichting is opgetreden
Scherrding van art. 1134 B.W.
1167

Overeenkomst
Verbindende
Be grip.

kracht

tussen

partijen
1258

Overeenkomst
Reiscontract - Internationale Overeenkomst
betreffende het Reiscontract opgemaakt te
Brussel op 23 april 1970 - Art. 17
Draagwijdte.
830

14Overspel

Rechten van de Mens

Vergoeding morele schade - Grondslag.

904

p

Europees Verdrag Rechten van de Mens Art. 9 in verband met het recht op vrijheid
van gedachte - Art. 10 in verband met het
recht op vrije meningsuiting - Tuchtstraf
aan een geneesheer opgelegd wegens zijn
weigering om dee! te nemen aan de verkiezingen van de Orde - Geen schending van
die bepalingen.
919

Rechten van de Mens
Politick misdrijf
Grondwet, art. 98- Begrip.

1023

Rechten van de Mens

R

Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Voorrang van die bepaling boven de
klaarblijkelijke bedoeling van de Belgische
wetgever.
1029

Raad van State

Rechten van de Mens

Bevoegdheid en procedure - Uitzonderlijke
schade veroorzaakt door de administra.tieve
overheid - Bevoegdheid van de Raad van
State.
948

Rami van State
Bouwvergunning
Gevolgen.

Europees Verdrag Rechten van de Mens Artikel 5.2 - Recht van een ieder die is gearresteerd om op de hoogte te worden gebracht
van de redenen van zijn arrestatie en van aile
beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht.
998

nietig

Rechten van de Mens

verkla.ard
976

Radio- en televisieomroep
Wet van 26 jan. 1960 - Toestel voor het
ontvangen van radio-omroepuitzendingen Opleggen van een taks - Verplichting tot
betaling van de taks - Draagwijdte.
1023

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Wijziging van de vordering - Ambtshalve wijziging door de rechter
van de oorspronkelijke vordering
Onwettige beslissing.
1242

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Rechter in
hager beroep die de beklaagde veroordeelt
wegens een ander misdrijf dan waarover de
eerste rechter heeft beslist - Voorwaarde
voor de wettigheid van de veroordeling.
902

Rechtbanken
Zaak gedurende meer dan zes maanden in
beraad gehouden - Onttrekking van de zaak
aan de rechter - Verwijzing naar hetze!fde
gerecht, anders samengesteld- Vereisten.
1045

Rechten van de Mens

Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Rechter!ijke instanties die moeten
voldoen aan de bij die bepaling gestelde
vereisten.
1029

Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1. - Recht op een onpartijdige rechter!ijke
instantie - Rechter die een zaak berecht
waarin hij vroeger, in raadkamer, uitspraak
heeft gedaan over de vel~Nijzing van de
verdachte naar die rechtbank - Omstandigheid waaruit geen schending van het
recht op een onpartijdige rechterlijke instantie valt af te leiden.
1029

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie Rechter die een zaak
berecht waarin hij vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden - Omstandigheden
waaruit geen schending van het recht op een
onpartijdige rechterlijke instantie valt af te
leiden.
1029

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten
Art. 6.1 - Tuchtprocedure gevallen betrekking hebben
geven tot het vaststellen
rechten en verplichtingen,
art. 6.1.

van de mens Kan in bepaalde
op of aanleiding
van burgerlijke
in de zin van
1092

Europees Verdrag Rechten van de Mens, .Rechten van de Mens
art. 6.1 - Geen toepassing van die bepaling
Europees Verdrag Rechten van de Mens op de beslissing van een commissie tot
Art. 6.1 - Mzien van de bij die bepaling voorbescherming van de maatschappij.
865
geschreven « openbaarheid '' - Begrip. 1092

15Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Art. 6.1 - Tuchtrechtelijke instantie in hager
beroep - Behandeling van de zaak en uitspraak met gesloten deuren
Onwettigheid - Vereisten.
1092

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijk
instantie - Strafzaken - Hof van beroep Voorzitter die zich heeft verschoond nadat hij
de zaak heeft behandeld - Zaak opnieuw
behandeld onder het voorzitterschap van een
andere magistraat en door dezelfde raadsheren - Verslag uitgebracht door een der
raadsheren - Geen schending van die wettelijke bepaling.
1139

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke
instantie - Strafzaken - Rechter die zich
van de zaak onthoudt op het ogenblik dat hij
weet dater een reden van wraking tegen hem
bestaat - Rechter die de zaak heeft behandeld - Geen schending van die wettelijke
bepaling.
1139

Recht van verderliging
Strafzaken - Hof van beroep
Voorzitter
die zich heeft verschoond nadat hij de zaak
heeft behandeld - Zaak opnieuw behandeld
onder het voorzitterschap van een andere
magistraat en door dezelfde raadsheren Verslag door een der raadsheren uitgebracht
- Geen schending van het recht van verdediging.
1139

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Ambtshalve WlJZigmg
door de rechter van de oorspronkelijke vordering - Miskenning van het recht van verdediging.
1242

Recht van verdediging
Strafzaken - Beslissing gegrond op gegevens
waarover partijen tegenspraak hebben
kunnen voeren - Geen schending van het
recht van verdediging.
1278

Recht van verdediging
Schending ·- Begrip.

1285

Rechteriijk gewijsde

Rechten v!m de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6, lid 1 en 2 - Hof van beroep - Voorzitter VraRg gesteld aan de advocaat van de
beklaagde - Geen meningsuiting over de
schuld van de beklaagde.
1201

Rechten van de Mens

Burgerlijke zaken - Gezag van gewijsde
Begrip.
941

Rechtedijk gewi.jsde
Burgerlijke zaken - Wegverkeer
van gewijsde - Begrip.

Gezag
941

Rechterlijk gewi.jsde

Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
13 - Schending - Begrip.
1285

Burgerlijke zaken - Gezag van gewijsde Miskenning - Begrip.
1070
Re~htedijk

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, artt.
6.1 en 5.3 - Schending - Begrip.
· '1285

Recht van verdedi.ging
Strafzaken - Veroordeling wegens overtreding van het Wegverkeersreglement- Beslissing waarin, ter omschrijving van de overtredingen, wordt gewezen op een andere overtreding van het Wegverkeersreglement waarvan
geen sprake is in de dagvaarding - Geen
schending van het recht van verdediging. 1038

Recht van verdediging
Schending - Begrip.

bestaat - Rechter die de zaak heeft behandeld - Geen schending van het recht van
verdediging.
1139

1065

Recht van verdediging
Strafzaken - Voorlezing door de beklaagde
van een siuk uit het dossier - Voorlezing
door de voorzitter onderbroken - Geen
schending van het recht van verdediging. 1120

Recht van ve:rdediging
Strafzaken - Wraking - Rechter die zich
van de zaak onthoudt op het ogenblik dat hij
weet dater een reden van wraking tegen hem

gewijsde

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Veroordeling van de beklaagde op de strafvordering, door een vonnis met kracht van
gewijsde - Alleen burgerlijke rechtsvordering aanhangig gemaakt bij de appelrechter
- Gezag van gewijsde t.a.v. de strafvordering
- Begrip.
846

Rechte:rlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van gewijsde - Verkeersongeval - Onderscheiden straffen wegens
het sturen in staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie en wegen.s een overtreding van
het Wegverkeersreglement - Geen beslissing
over de oorzaak van het ongeval - Gevolg
t.a.v. de beslissing over het oorzakelijk
verband tussen de schade en de dronkenschap en alcoholintoxicatie.
893

Rechtedijk gewijsde
Strafzaken- Stedebouw- Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw, art. 65, eerste lid Vordering tot herstel van de plaats in de
vorige staat - Strafvordering vervallen door
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Geen invloed op
1261

Rechterlijke Macht
Burgerlijke zaken - Eis tot herstel van een
op onrechtmatige wijze gekrenkt recht Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht. 948

Rechtedijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege
Rechter wettig verhinderd de uitspraak bij te
wonen van het vonnis waarover hij mede
heeft beraadslaagd - Vervanging - Aanwijzing door de voorzitter van het rechtscollege
- Bewijs.
1065

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Strafvordering
Overtreding
van wetten en verordeningen inzake aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten - Uitoefening van de
strafvordering wegens die overtredingen Vervolgingen voor de politierechtbank en de
correctionele rechtbank in de regel uitgeoefend door de !eden van het arbeidsauditoraat.
847

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege
Correctionele rechtbank - Rechter die een
zaak berecht waarin hij in de raadko.mer uitspraak heeft gedaan over de verwijzing van
de verdachte naar die rechtbank
Geen
schending van art. 292 Ger.W.
1029

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege
Correctionele rechtbank - Rechter die een
zaak berecht waarin hij vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden - Omstandigheid
waaruit geen schending van het recht op een
onpartijdige rechterlijke instantie valt af te
leiden.
1029

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege
Correctionele rechtbank - Rechter die een
zaak berecht waarin hij, in raadkamer, uitspraak heeft gedaan over de verwijzing van de
verdachte naar die rechtbank - Wettigheid
- Gevolg van de algemene rechtsbeginse!en
betreffende de onpartijdigheid van de rechter
en het recht van verdediging.
1029

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege
Rechter die een zaak berecht waarin hij
vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden
- Omstandigheden waaruit geen schending
van het recht op een onpartijdige rechterlijke
instantie valt af te leiden.
1029

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege
Rechter die een zaak berecht waarin hij
vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden

Wettigheid - Gevolg van de algemene
rechtsbeginselen betreffende de onpartijdigheid van de rechter en het recht van verdediging.
1029

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege
Correctionele rechtbank - Rechter die een
zaak berecht waarin hij vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden - Geen schending van art. 292 Ger.W.
1029

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter wettig verhinderd dee! te
nemen aan de uitspraak van het vonnis
waarover hij vroeger mede heeft beraadslaagd - Geen vaststelling van die omstandigheid - Vaststelling in de beschikldng
tot vervanging Beschikking niet van
valsheid beticht - Wettigheid.
1276

Rechtsbeginselen (Algemene)
Rechtsmisbruik Ondernemingsraad en
veiligheidscomite - Verkiezingen - Voordracht door een representatieve werknemersorganisatie van een wegens dringende reden
ontslagen kandidaat
Rechtsmisbruik
aangevoerd door de werkgever- Beoordeling
door de arbeidsrechtbank - Opdracht.
836

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginselen betreffende de onpartijdigheid
van de rechter en het recht van verdediging
- Samenstelling van het rechtscollege Correctionele rechtbank - Rechter die een
zaak berecht waarin hij vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden - Wettigheid.
1029

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginselen betreffende de onpartijdigheid
van de rechter en het recht van verdediging
- Samenstelling van het rechtscollege Correctionele rechtbank - Rechter die een
zaak berecht waarin hij, in raadkamer, uitspraak heeft gedaan over de verwijzing van de
verdachte naar die rechtbank- Wettigheid.
1029

Rechtsbeginselen (Algemene)
Misbruik van recht - Begrip.

1049

Rechtsbeginselen (Algemene)
Rechtsmisbruik - Begrip.

1084

Rechtsbeginselen (Algemene)
Adagium « Onderhoudsgelden Iaten geen
achterstallen » - Geen algemeen rechtsbeginsel.
1244

Rechtsbijstand
Beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan
over een aanvraag om rechtsb1jstand Procureur-generaal bij het hof van beroep
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aileen bevoegd om zich in cassatie te voorzien
tegen zodanige beslissing.
1028

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Dubbelzinnige reden - Begrip.
933

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.
1062

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken Begrip.

Dubbelzinnigheid 1074

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken
Begrip.

-

Tegenstrijdige redenen

1117

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Veroordeling op de strafvordering - Geen vermelding van een wettelijke
bepaling die een straf stelt - Beslissing niet
met redenen omkleed.
913

Uedenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Veroordeling - Geen vaststelling in de beslissing dat aile bestanddelen van
het bewezen verklaarde misdrijf aanwezig
zijn - Beslissing niet met redenen omkleed.
913

Uedenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Conclusie - Beslissing
die, door te steunen op bepaalde gegevens,
een op daarmee strijdige of op andere gegevens gegrond verweermiddel verwerpt Regelmatig met redenen omklede beslissing.
923

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Conclusie - Beslissing
die, door te steunen op feiten en bewijsmiddelen, een op andere feiten en bewijsmiddelen gegrond verweermiddel verwerpt Regelmatig met redenen omklede beslissing.
923

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Conclusie - Beslissing
met opgave van de redenen waarom de stelling van de conclusie wordt verworpen Regelmatig met redenen omklede beslissing.
923

Uedenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
- Verweer van de beklaagde niet beantwoord
- Beslissing niet met redenen omkleed. 981

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
over de handhavmg van de voorlop1ge hech-

tenis - Conclusie van de verdachte waarin
een verschoningsgrond wordt aangevoerd Geen verplichting voor de rechter daarop te
antwoorden.
1006

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Bes!issing van veroordeling op
de strafvordering- Vermelding van de wettelijke bepalingen.
1061

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Wegverkeer - Besturen van
een voertuig op de openbare weg spijt verval
van het recht tot sturen - Veroordeling Motivering.
1223

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie - Beslissing die op
grand van bepaalde feitelijke gegevens
daarmee strijdige of andere feitelijke gegevens van de conclusie verwerpt - Regelmatig
met redenen omklede beslissing.
1266

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie - Conclusie niet
meer ter zake dienend wegens de beslissing
van de rechter - Geen verplichting voor de
rechter op die conclusie te antwoorden. 1276

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Conclusie Beslissing die op grand van bepaalde feitelijke gegevens daarmee strijdige of andere
feitelijke gegevens van de conclusie verwerpt
- Regelmatig met redenen omklede beslissing.
1278

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Art. 5.3
Europees Verdrag Rechten van de Mens Conclusie ten betoge dat de redelijke ten:1.ijn
zou overschreden worden indien de hechtenis
van de verdachte wordt gehandhaafd Antwoord.
1283

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer
waarbij verdachten naar de correctionele
rechtbank worden verwezen we gens gecorrectionaliseerde misdaden en wanbedrijven Misdaden niet vatbaar voor correctionalisering - Correctionele rechtbank die zich onbevoegd verklaart voor die misdaden en ermee
samenhangende misdrijven, met uitzondering
van een niet ermee samenhangend wanbedrijf - Hof van Beroep dat zich onbevoegd
verklaart voor het geheel van de misdrijven,
zonder de samenhang of de onsplitsbaarheid
vast te stellen, wat het wanbedrijf betreft Bes!issingen in kracht van gewijsde gegaan
- Toezicht van het Hof - Beslissing waarb1j
het hof van beroep zich onbevoegd heeft
verklaard, gedeeltelijk verantwoord lijkend
Gedeeltelijke vermetiging van de beschlkkmg
van de raadkamer en van het arrest van het

-18hof van beroep - Verwijzing naar de kamer
van inbeschuldigingstelling.
1142

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken -· Beschikking van de raadkamer
die een verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst - Misdrijf dat geen overtreding is van de wetten en verordeningen
inzake wegverkeer - Vonnisgerecht dat zich
onbevoegd verklaart omdat de verdachte op
het ogenblik van de hem ten laste gelegde
feiten minder dan valle achttien jaar oud was
Beslissingen in kracht van gewijsde
gegaan - Vernietiging van de beschikking Verwijzing naar de procureur des Konings.
864

Rust- en overlevingspensioen
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden Aard van die uitkering, in het Iicht van de
artt. 23 en 24.1, b, Internationaal Verdrag
betreffende de status van vluchtelingen. 1093

Rust- en overlevingspensioen
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden Verblijf- Vereiste in dat verband gesteld bij
art. 1, § 2, tweede lid, wet van 1 april 1969 Vereiste niet gesteld voor degene die in het
genot is van de status van vluchteling.
1093

s
Samenhang
Strafzaken - Politierechter bij wie een in de
artt. 418 en 420 Sw. omschreven wanbedrijf,
overeenkomstig art. 138, 6'bis, Sv. en naar de
vereisten van die wettelijke bepaling,
aanhangig is gemaakt - Gevolg wat betreft
de bevoegdheid.
1002

Samenloop van misdrijven
Een enkele opzet - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
981

Samenloop van misdrijven
Een enkele opzet - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
1063

Samenloop van misdrijven
Een enkele opzet - Onaantastbare beoordeling door de rechter.
1105

Samenloop van misdrijven
Misdrijven opgeleverd door een enkel feit of
door onderscheiden feiten - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter.
1223

Samenloop van misdrijven
Een enkele opzet - Onaantastbare beoordeling door de rechter.
1266

Sodale zekerheid
Werknemers - Toepassingsgebied - Orkestleider.
1134

Sociale zelrerheid
Zelfstandigen - Toepassingsgebied - Helper
- Toevallige bezigheid - Begrip.
931

Stedebouw
Verkave!ingsvergunning - Afstand door de
verkrijger - Verval van de verkavelingsvergunning - Voorwaarde.
1081

Stedebm.1w
Verkavelingsvergunning - Draagwijdte. 1081

Stedebouw
Bouwverordening - Begrip.

926

Stedebouw
Bouwvergunning nietig verklaard door de
Raad van State - Gevolgen.
976

Stedebouw
Gemeentebelasting
op
niet
bebouwde
percelen in een niet vervallen verkaveling Niet bebouwd perceel - Begrip.
1087

Stedebouw
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
art. 65- Vordering van de bevoegde administratieve overheid om de plaats in de vorige
staat te herstellen - Wijze waarop die
vordering wordt ingesteld.
1117

Stedebouw
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
art. 65, eerste lid - Vordering tot herstel van
de plaats in de vorige staat - Strafvordering
vervallen door het rechterlijk gewijsde Geen invloed op die vordering- Vereisten.
1261

Straf
Vervangende gevangenisstraf - Geldboete
wegens een wanbedrijf inzake douane en
accijnzen - Maximum drie maanden.
860

Straf
Vervangende gevangenisstraf Misdrijf
gestraft met een correctionele gevangenisstraf en een geldboete - Vervangende gevangenisstraf
Maximum drie maan1116
. den.

Straf
Verbeurdverklaring - Geen vaststelling van
de wettelijke vereisten - Niet naar recht
verantwoorde beslissing.
860

Straf
Rechter die wegens verscheidene misdrijven
onderscheiden straffen uitspreekt - Beslissing impliceert dat die misdrijven dopr onderscheiden feiten worden opgeleverd.
1223

-19Strafvordering

Verbintenis

Uitstel van de uitspraak - Wet van 3 juli 1969
846
(W.B.T.W.), art. 74 - Draagwijdte.

Strafvordering
Overtreding van het algemeen reglement op
de arbeidsbescherming of van de beslissingen
en besluiten ter uitvoering van die reglementering - Uitoefening van de strafvordering
alleen door de !eden van het arbeidsauditoraat als de beklaagde een werkgever is.
847

Strafvordering
Opeenvolgende dagvaardingen van een
beklaagde wegens een en hetzelfde feit Wettige dagvaarding.
854

T

Resultaats- of middelverbintenis wil van de
partijen - Vaststelling door de rechter op
grond van feitelijke gegevens - Wettelijkheid.
1147

Vereniging zonder winstoogmerk'
Rechtspersoonlijkheid - Bekendmaking van
de lijst van beheerders - Begrip.
1230

Verhaal op de rechter
Ambtelijke medewerking van een advocaat
bij het Hof van Cassatie vereist.
1113

Verjaring
Burgerlijke zaken - Benadeling door gebruik
van een niet ge1dentificeerd of niet verzekerd
motorrijtuig - Benadeelde in het genot van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen
rechtsvordering van de verzekeringsinstelling
die prestaties aan de benadeelde heeft
verleend, tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - Verjaring van die
rechtsvordering - Termijn.
1156

Verjaring

Taalgebruik
Burgerlijke zaken
Rechtspleging in
betwiste zaken - Rechtbank van koophandel
te Brussel
Territoriale bevoegdheid
bepaald door een plaats binnen het grondgebied van een Vlaamse gemeente gelegen
buiten de Brusselse agglomeratie
Nederlandstalige procedure.
1153

Tussenkomst
Burgerlijke zaken Cassatiegeding
Vordering tot bindendverklaring van het
arrest, door eiser ingesteld- Verwerping van
de voorziening - Vordering zonder be lang.
117fi

v
Mededader 851

Vennootschap
Handelsvennootschap
Toepasselijke regels.

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding
- Gevolgen voor de bij dagvaarding ingeleide
vordering alsmede voor de vorderihgen die
virtueel daarin zijn begrepen.
1016

Verjaring
Strafzaken- Strafvordering- Verschillende
misdrijven die de uitvoering zijn van een
enkele opzet - Aanvang van de verjaringstermijn - Laatst gepleegde strafbaar feit Vereiste.
981

Verjaring

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte
Begrip.

. Burgerlijke zaken - VervoerovereenkomstAansprakelijkheid - Verjaring - C.M.R.Verdrag (19 mei 1956), art. 32, eerste lid Draagwijdte.
1238

Vereffening
1048

Vennootschap
Naamloze vennootschap
Bestuurder Arbeidsovereenkomst - Gezag.
1252

Vennootschap
Naamloze vennootschap
Afgevaardigd
bestuurder
Arbe1dsovereenkomst
Gezag.
1252

Strafzaken- Verschillende misdrijven die de
uitvoering zijn van een enkele opzet Aanvangspunt van de verjaringstermijn vanaf
het laatste strafbaar feit- Vereisten.
981

Verjaring
Strafzaken- Strafvordering- Verscheidene
misdrijven - Een enkele opzet - Aanvang
van de verjaring - Laatst gepleegd feit. 1105

Verjaring
Strafzaken - Toezicht van het Hof - Ogenblik waarop het wordt uitgeoefend.
1170

Verjaring
Strafzaken
Strafvordering Vonnis
waarbij de zaak wordt uitgesteld - Daad van
onderzoek waardoor de verjaring wordt
gestuit.
863
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Voorziening in cassatie - Verzoekschrift Voorafgaande betekening aan de verweerders
- Vorm op straffe van nietigheid voorgeschreven.
1284

Verlating van familie
Overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming
Bijdrage in het onderhoud en de opvoeding
van de kinderen - Uitkering tot onderhoud
- Vrijwillig in gebreke b!ijven gedurende
meer dan twee maanden - Overtreding van
art. 391bis Sw.
1001

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Veroordeling met uitstel - Uitstel van rechtswege herroepen doordat de veroordeelde een
ander misdrijf heeft gepleegd - Herroeping
van het uitstel door de rechter, met strafoplegging ter zake van dezelfde feiten en
onmiddellijke aanhouding
Onwettige
veroordeling.
852

Vervoer, vervoerovereenkomst
Aansprakelijkheid - verjaring - C.M.R.verdrag (19 mei 1956), art. 32, eerste lid Draagwijdte.
1238

Vervoer, vervoerovereenkomst
Aansprakelijkheid van de hoofdvervoerder en
van de gesubstitueerd vervoerder.
1238

Verwijzing na cassatie
Vernietiging van een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat geen uitspraak
doet over de handhaving van de hechtenis
van een verdachte wiens inobservatiestelling
wordt verlengd- Vernietiging zonder verwijzing.
1110

Verwijzing na cassatie
Strafzaken- Vernietiging doordat de rechter
in hoger beroep kennis heeft genomen van de
strafvordering die bij hem niet aanhangig was
gemaakt en definitief was berecht- Vernietiging zonder verwijzing.
1270

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking Verzoekschrift van de beklaagde - Vorm. 862

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken
Gewettigde verdenking Gegevens door de verzoeker uiteengezet,
waaruit geen verdenking valt af te leiden Verwerping van het verzoek.
1226

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Niet
ontvankelijk verzoek tot verwijzing - Begrip.
1226

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt
door een niet ge!dentificeerd of niet verzekerd motorrijtuig - Benadeelde in het genot
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling die prestaties aan de benadeelde
heeft verieend, tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - Aangifte van het
ongeval bij en ingebrekestelling van dat fonds
verplicht, op straffe van verval van die rechtsvordering - Koninklijk besluit van 5 jan.
1957, art. 5 - Aangifte en ingebrekestelling
hetzij door de benadeelde, hetzij door de
verzekeringsinstelling zelf.
1156

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt
door een niet ge!dentificeerd of niet verzekerd motorrijtuig - Benadeelde in het genot
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling die prestaties aan de benadeelde
heeft verleend, tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - Verjaring van die
rechtsvordering - Termijn.
1156

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Eigen recht van de
benadeelde tegen
de
verzekeraar
Grondslag en vereiste.
1173

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Excepties die door de
verzekeraar aan de benadeelde niet kunnen
worden tegengeworpen - Begrip.
1173

Verzekering
Verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen - Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - K.B. 5 januari 1957,
art. 4, 1"- Getroffene houder van een niet
verzekerd motorrijtuig - Gevolg.
1218

Strafzaken - Gewettigde verdenking Verzoek van de ge!nterneerde gericht tegen
de commissie tot bescherming van de maat- I, Verzekering
Verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
schappij die te beslissen heeft over zijn ininzake motorrijtuigen - Gemeenschappelijk
vrijheidstelling - Verzoek dat geen betrekMotorwaarborgfonds - K.B. 5 januari 1957,
king heeft op de gehele commissie doch
art. 4, 1"
Houder van een motorrijtuig slechts op sommige !eden ervan - Niet
Begrip.
1218
ontvankelijk verzoek.
1113
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Vonnissen en arresten
Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Vonnis waarbij wordt bevolen
dat de debatten, buiten de termijn van art. 7
Onteigeningswet, worden heropend om na te
gaan of het hoger beroep ontvankelijk is Onwettige beslissing.
869

Vonnissen en arresten
Burger!ijke zaken - Verplichting voor de
rechter heropening van het debat te bevelen
alvorens hij een vordering afwijst op grond
van een exceptie waarover de partijen voor
hem geen tegenspraak hebben gevoerd Begrip.
941

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Openbare terechtzitting
- Vaststelling.
1042

Strafzaken - Getuigen, deskundigen, tolken
- Nietigheid betreffende de door hen af te
leggen eed - Latere beslissing op tegenspraak, die geen beslissing van inwendige
aard is - Nietigheid gedekt.
868

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Gerechtelijk Wetboek, art. 774,
tweede lid- Wettelijke bepaling die niet van
toepassing is.
1278

Voorlopige hechtenis
Hoger beroep van de verdachte tegen de
beschikking tot handhaving van de voorlopige
hechtenis na een maand - Beschikking onregelmatig - Bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingste!ling om het bevel tot
aanhouding te bevestigen.
998

Voorlopige hechtenis
Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Datum van de uitspraak
- Vaststelling.
1042

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 774, tweede lid - Verplichting voor de
rechter de heropening van de debatten te
bevelen alvorens de vordering af te wijzen op
grond van een exceptie die de partijen voor
hem niet hadden ingeroepen - Exceptie Begrip - Gevolg.
1065

Vonnissen en arresten
Verbetering- Miskenning - Begrip.

1070

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 774, tweede lid - Verp!ichting van de
rechter de heropening van de debatten te
bevelen alvorens de vordering af te wijzen op
grond van een exceptie die partijen voor hem
niet hadden opgeworpen Exceptie Begrip.
1125

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Vordering waarvan de
mededeling aan het openbaar ministerie is
vereist - Geen mededeling - Nietigheid die
niet kan worden gedekt.
1202

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Natuurlijk kind Rechtsvordering tot uitkering van onderhoucl
- Vordering tot het betalen van levensonderhoud - Burgerlijk Wetboek, art. 340b Mededeling aan het openbaar ministerie Geen vereiste.
1202

Vonnissen en arresten
Vermeldingen van het vonnis - Vermelding
van de kamer van de rechtbank die het vonnis
heeft gewezen, niet vereist.
1222

Handhaving van de voorlopige hechtenis Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling over de handhaving van de voorlopige
hechtenis - Conclusie van de verdachte
waarin een verschoningsgrond wordt aangevoerd - Geen verplichting voor de rechter
daarop te antwoorden.
1006

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis- Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redenen.
1006

Voorlopige hechtenis
Verlenging van de inobservatiestelling van
een verdachte - Zonder gevolg voor de
handhaving van de voorlopige hechtenis. 1110

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de voorlopige hechtenis Conclusie ten betoge dat de redelijke termijn
zou overschreden worden indien de hechtenis
van de verdachte wordt gehandhaafd Antwoord.
1283

Voorlopige hechtenis
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij handhaving van de voorlopige
hechtenis wordt bevolen - Cassatieberoep
van de verdachte - Latere invrijheidstelling
op borgtocht - Cassatieberoep doelloos Niet ontvankelijk cassatieberoep.
1106

Voorlopige hechtenis
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doende over een betwisting in
verband met de invrijheidstelling op borgtocht - Cassatieberoep van de verdachte Invrijheidstelling van de verdachte na betaling van de geldsom - Cassatieberoep doelloos - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 1107

Voorlopige hechtenis
Douane en accijnzen - Dagvaarding van de
verdachte voor de correctionele rechtbank
binnen veertien dagen na de aanhouding -
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dagvaarding - Gevolg.

Tweede
854

Voorlopige hechtenis
Wet Voorlopige Hechtenis - Niet toepasselijk
op de bestraffing van het bedrog inzake
douane en accijnzen.
854

Voorrechten en hypotheken
Voorrechten - Samenloop van bevoorrechte
schuldeisers - Voorrecht van de commissionair-expediteur en van de pandhoudende
schuldeiser - Rang.
1234

Voorziening in cassatie
Termijn - Directe gemeente- en provinciebelastingen - Voorziening, op straffe van
verval, in te dienen binnen een maand na
betekening van de bestreden beslissing. 1251

Voorziening in cassatie
Vorm Directe gemeentebelastingen
Beslissing van de bestendige deputatie
Betekening van de voorziening aan de partij
tegen wie zij is gericht, binnen een termijn
van tien dagen
Ontvankelijkheid
Vereiste.
1212

Voorziening in cassatie
Vorm Directe gemeentebelastingen
Beslissing van de bestendige deputatie
Betekening van de voorziening aan de partij
tegen wie zij is gericht - Vorm van de betekening.
1212

Voorziening in cassatie
Grond van niet-ontvankelijkheid - Burgerlijke zaken - Enig middel niet ontvankelijk
of niet gegrond - Geen invloed op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
1008

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Rechtsbijstand - Bes!issing waarbij
uitspraak wordt gedaan over een aanvraag
om rechtsbijstand - Procureur-generaal bij
het hof van beroep aileen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien tegen zodanige beslissing.
1028

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Strafzaken - Cassatieberoep van de
burgerlijke partij - Cassatieberoep gericht
tegen de beslissing op de strafvordering Ontvankelijk cassatieberoep - Grenzen. 1022

Voorziening in cassatie
Strafzaken
Cassatieberoep van de
beklaagde tegen de bes!issing op de vordering
tot tussenkomst en tot bindendverklaring van
het vonnis die hij tegen zijn verzekeraar heeft
ingesteld - Cassatieberoep niet betekend Niet ontvankelijk cassatieberoep.
1225

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat het
verzet van de verdachte tegen een beschikking tot verwijzing, in staat van aanhouding,
naar de correctionele rechtbank niet ontvankelijk verklaart - Arrest dat geen uitspraak
doet over een geschil inzake bevoegdheid van
de onderzoeksgerechten - Cassatieberoep
van de verdachte v66r de eindbeslissing Niet ontvankelijk cassatieberoep.
1107

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Voorziening ingesteld v66r de eindbes!issing - Niet ontvankelijke voorziening - Begrip.
1285

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burger!ijke rechtsvordering - Beslissing waarbij uitspraak
wordt gedaan over de verschillende bestanddelen van de schade, compensatoire en
gerechte!ijke interest wordt toegekend, de
beklaagde in de kosten wordt veroordeeld en
de uitspraak wordt aangehouden m.b.t. het
bedrag van de bij de aankoop van een vervangingsvoertuig te betalen belasting over de
toegevoegde waarde - Eindbeslissing, in de
zin van art. 416 Sv. - Ontvankelijk cassatieberoep.
1036

Voorziening in cassati.e
Vorm - Strafzaken - Bescherming van de
maatschappij - Geen vermelding van de
bestreden beslissing - Niet ontvankelijke
voorziening.
1113

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Indienen van een
memorie - Verzoekschrift door de eiser,
beklaagde, ingediend ter griffie van het
gerecht dat de bestreden beslissing heeft
gewezen - Indiening na het verstrijken van
de bij art. 422 Sv. gestelde termijn Verzoekschrift overgezonden aan de griffie
van het Hof - Vaststelling door de griffier
van het Hof houdende vermelding van de
ontvangst van het verzoekschrift v66r het
verstrijken van de bij art. 420 Sv. gestelde
termijn.
995

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Stukken tot staving
van een memorie - Indiening buiten de bij
art. 420bis, tweede lid, Sv. bepaalde termijn Door het Hof niet in aanmerking te nemen
stukken.
1063

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Cassatieberoep gericht tegen
het dossier >> - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
1119

<<
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Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Strafzaken - Beschikking van de raadkamer tot bevestiging,
binnen vijf dagen, van een bevel tot aanhouding- Niet ontvankelijk cassatieberoep. 1119

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Overlijden van de
beklaagde - Cassatieberoep zonder reden
van bestaan in zoverre het gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering.
842

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij handhaving van
de voorlopige hechtenis wordt bevolen Cassatieberoep van de verdachte - Latere
invrijheidstelling op borgtocht - Cassatieberoep doelloos - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
1106

Voorziening in cassatie
Bes!issing waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Cassatieberoep tegen een
arrest van de Raad van State - Arrest
waarbij uitspraak wordt gedaan over een
declinatoire exceptie volgens welke het
geschil tot de bevoegdheid van de « rechterlijke overheden , behoort
Ontvankelijk
cassatieberoep.
948

Vorderi.ng in rechte
Rechtsvordering betreffende een zakelijk
recht - Hervatting van geding door de
nieuwe eigenaar van het lijdend erf Termijn.
827

Vordering in rechte
Be grip.

w

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doende over
,een betwisting in verband met de invrijheidstelling op borgtocht - Cassatieberoep van
de verdachte - Invrijheidstelling van de
verdachte na betaling van de geldsom Cassatieberoep doelloos
Niet ontvankelijk
cassatieberoep.
1107

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de
voorlopige hechtenis -- Onttrekking v-an de
zaak aan de rechter die het bevel tot aanhouding heeft verleend, waarop dat arrest betrekking heeft - Nieuw bevel tot aanhouding
tegen de verdachte, wegens dezelfde feiten,
verleend door de onderzoeksrechter van een
ander arrondissement - Voorziening tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige
hechtenis waarop het eerste bevel betrekking
heeft- Voorziening doelloos.
1141

Voorziening in cassatie
Strafzaken
Cassatieberoep van de
beklaagde tegen de beslissing op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering Afstand hierop gegrond dat de beslissing geen
eindbeslissing is, in de zin van art. 416 Sv. Afstand die niet als een berusting kan worden
uitgelegd - Gevolg.
1036

Voorziening in cassatie

1117

Wegverkeer
Overtreding van art. 30, eerste lid, 2", K.B. van
16 maart 1968 - Bestanddelen.
911

Wegverkeer
Wegverkeerswet, art. 32 - Bewering van de
beklaagde dat hij niet wist dat de persoon aan
wie hij zijn voertuig had toevertrouwd, niet
voorzien was van het voor het besturen van
dat voertuig vereiste rijbewijs - Beslissing
van de rechter dat de onwetendheid waarop
de beklaagde zich beriep niet verschoonbaar
was - Veroordeling- Wettigheid.
1286

Wegverkeer
Vluchtmisdrijf - Begrip.

1281

Wegverkeer
Overtreding art. 34, 4", K.B. van 16 maart 1968
- Bestanddelen.
911

Wegverkeer
Art. 42 Wegverkeerswet- Ontzetting van het
recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid
Beveiligingsmaatregel
Internering van de verdachte - Toepasselijkheid.
902

Wegverkeer
Feit bestaande uit twee overtredingen van het
Wegverkeersreglement
Vervolgingen
wegens een enkel misdrijf - Omstandigheid
zonder invloed op de beoordeling van dat
misdrijf.
1270

Vorm - Verkiezingen - Verzoekschrift bij
het Hof van Cassatie ingediend - VoorafWegverkeer
gaande betekening aan de verweerders Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, artt. 2.6 en
Vorm op straffe van nietigheid voorgeschreven.
1284__
12.3.1.b - Aardeweg - Begrip.
996

-24Wegverkeer
Plaats op de rijbaan - Verplichting voor de
bestuurder om zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan te blijven - Draagwijdte van die verplichting.
990

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975. art. 10.1.3"
Te voorziene hindernis Plotseling
stoppen van de voorligger Beslissing
volgens welke de achterligger in aile omstandigheden moet kunnen stoppen - Onwettige
beslissing.
939

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 12.4 Voorrang - Verplichting voor de bestuurder
die een maneuver wil uitvoeren om de andere
weggebruikers te Iaten voorgaan - Omvang.
946

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloos
wegens omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil - Begrip.
1056

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloze
zonder loon Opzeggingsvergoeding Verschuldigde vergoeding slechts gedeeltelijk
uitbetaald.
1183

Werkloosheid
Recht op uitkering - Gepensioneerde Recht op pensioen afhankelijk van de voorwaarde geen andere dan toegelaten arbeid te
verrichten - Geen recht op werkloosheidsuitkering.
1252

Werkstaking, uitsluiting
Recht van uitsluiting (lock-out) - Begrip.
1161

Wegverkeer
Voorrang - Bestuurder die zijn voertuig
opnieuw in beweging brengt na te zijn gestopt
- Verlies van voorrang - Begrip.
1100

Wetten, decreten, besluiten
Strijdigheid tussen een wet en een decreet Prejudiciele vraag - Arbitragehof.
1186

Wraking

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 12.3.1
- Voorrang- Omvang.
1198

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 12 Oprijden van de voorrangsweg door een voorrangsschuldige bestuurder- Vereisten. 1198

Strafzaken- Rechtspleging.

1113

Wraking
Strafzaken - Verplichting voor de rechter
zich van de zaak te onthouden
Ogenblik
waarop die verplichting ontstaat.
1139

Wegverkeer
Richtingsverandering - Bestuurder die naar
rechts wil afslaan - Wegverkeersreglement,
art. 19.2, 2", eerste lid - Verplichting zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te
blijven - Verplichting die moet worden
beoordeeld, rekening houdende met de
omstandigheden.
934

z

Wegverkeer
Richtingsverandering - Bestuurder die links
wil afslaan op een kruispunt - Toepasselijke
regels.
1276

Wegverkeer
Vluchtmisdrijf - Begrip.

1215

Wegverkeer
Wegverkeersongeval - Botsing tussen twee
voertuigen- Gezag van gewijsde- Begrip.
941

Wegverkeer
Besturen van een voertuig in staat van alcoholintoxicatie - Besturen mogelijk mede
oorzaak van foutief rijgedrag.
990

Werkloosheid
Recht
op
werkloosheidsuitkering
Werkloosheid door eigen schuld of toedoen Werkverlating zonder wettige reden
Begrip.
1054 I

.Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Uitkering voor begrafeniskosten waarden van toekenning.

Voor891

.Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Benadeling door gebruik van een niet geldentificeerd of niet verzekerd motorvoertuig Benadeelde in het genot van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering - eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling die prestaties aan de benadeelde heeft verleend, tegen
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
Verjaring van die rechtsvordering Termijn.
1156

.Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Benadeling door gebruik van een niet geldentificeerd of niet verzekerd motorrijtuig Benadeelde in het genot van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering - Eigen rechtsvorde-
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ring van de verzekeringsinstelling die prestahetzij door de verzekeringsinstelling zelf. 1156
ties aan de benadeelde heeft verleend, tegen
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Ziekte- en invaliditeitsverzekering
- Aangifte van het ongeval bij en ingebrekeUitkering wegens arbeidsongeschiktheid stelling van dat fonds verplicht, op straffe van
Verzekeringsinstelling belast met de berekeverval van de rechtsvordering - Koninklijk
ning en de betaling van die uitkeringen besluit van 5 jan. 1957, art. 5 - Aangifte en
Verplichting - Omvang.
1020
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