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Nr. 562

(TIMMERMANS T. MEYSMANS P.V.B.A.)
ARREST

1'

KAMER -

1 juni 1984

1° VORDERING IN RECHTE -

VORDERING TOT VERGOEDII\'G VAN SCHADE TEN GEVOLGE VA:--1 EEN MISDRIJF - VERJARING TERl\IIJNEN GESTELD IN DE VOORAFGAANDE
TITEL VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERI:\'G - TOEPASSING VAN DIE TERMIJXEN,
OOK AL IS DE VORDERING TERZELFDER TIJD
GEGROND OP EEN TEKORTKOMING AAN EEN
CONTRACTUELE VERBINTENIS.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN VORDERING TOT VERGOEDING VAN SCHADE
TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - VERJARING - TERMIJNEN GESTELD IN DE VOORAFGAANDE TITEL VAN HET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING - TOEPASSING VAN DIE
TERMIJNEN, OOK AL IS DE VORDERING TERZELFDER TIJD GEGROND OP EEN TEKORTKOl\IING VAN EEN CONTRACTUELE VERBINTENIS.

1o en 2o Een vordering tot vergoeding van
de schade ten gevolge van een misdrijf
is onderworpen aan de in de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering gestelde verjaringstermijnen;
de handeling of het verzuim blijft, als
oorzaak van de schade, immers strafbaar en het strafbaar kenmerk vervalt
niet doordat de handeling of het verzuim terzelfder tijd een tekortkoming
aan een contractuele verbintenis oplevert; zolang de handeling of het verzuim niet gedekt zijn door de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering, bepaald in de wet van 17 april
1878, kunnen zij derhalve als grandslag dienen voor een burgerlijke
rechtsvordering ex delicto (1). (Artt. 3,
4, 26, 28 wet 17 april 1878; artt. 1382 en
vlg. B.W.)

-------------------1
(1) Zie Cass., 31 jan. 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 330) en de conclusie van de heer procureur-generaal Dumon, gepubliceerd in Bull. en
Pas., 1980, I, 623 en vlg.; Cass., 24 dec. 1981 en
28 juni 1982, A.R. nr. 6465 en A.R. nr. 3512
(A.C., 1981-82, nrs. 271 en 652), en het hierna
volgende arrest nr. 563.

(A.R. nr. 4096)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 tot 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, 3, 4, 26, 28 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 9 van de wet van 25 augustus 1891 betreffende de vervoerovereenkomst (titel Vllbis van het Wetboek
van Koophandel), 45.1, 2°, 4° en 5°, en
10.1, 1°, van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende het Wegverkeersreglement,
doordat het arrest - na vastgesteld te
hebben dat het tussen partijen gesloten
contract een vervoerovereenkomst was,
dat de aangestelde van verweerster « feiten gepleegd (had) die bij de strafwet
voorzien (waren) », namelijk een overtreding van de artikelen 45.1, 2°, 4o en 5°,
(slecht vastmaken van de lading) en 10.1,
1', (niet aangepaste snelheid) van het
Wegverkeersreglement, dat aan eiser of
zijn aangestelden geen fout verweten
kon worden - de door eiser ingestelde
rechtsvordering tot schadevergoeding gegrond op voormelde misdrijven verjaard
verklaart, en eiser veroordeelt tot drie
vierde van de gerechtskosten; op grond
van de overwegingen enerzijds dat de
vordering ex contractu verjaard was
« omdat (eiser) vanaf de dag waarop het
vervoer moest geschieden tot aan de inleidende citatie van 8 maart 1978 meer
dan zes maanden (had) laten verlopen ,,
en anderzijds dat eiser geen vordering
gebaseerd op artikelen 1382 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek kon instellen op grond dat: « om zich op (deze artikelen) te kunnen beroepen de fout van
(de aangestelde van verweerster) niet enkel een gebrekkige uitvoering van de
vervoerovereenkomst moet uitmaken,
maar ook een inbreuk op de algemene
plicht van voorzichtigheid, bovendien de
geleden schade niet louter contractueel
(mag) zijn, dit wil zeggen niet enkel
(mag) bestaan in het verlies van een
voordeel dat uitsluitend door het vervoercontract kon verschaft worden » en « dat
de overtreding door de aangestelde van
(verweerster) van de eerder vermelde
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voorschriften van het Wegverkeersreglement tevens een schending uitmaakt van
de op hem rustende algemene verplichting tot voorzichtigheid "• dat echter
« niet ernstig betwist (kan) worden dat
het recht op de schending waarvan (eiser) zich beroept, namelijk om de metaalschaar onbeschadigd en zonder averij bij zijn bestemmeling te brengen,
alleen aan het door partijen gesloten
contract zijn ontstaan te danken heeft »,
zodat « er in onderhavig geval geen keuzemogelijkheid voor (eiser) openstond en
hij zijn rechtsvordering tegen (verweerster) slechts (kon) stoelen op de tegenover hem begane contractuele fout; dat
immers het vastmaken van de metaalschaar en het behouden vervoer ervan
bij de bestemmeling deel uitmaken van
de contractuele verbintenissen van (verweerster) ''•

van de politie op het wegverkeer en van
artikel 9 van de wet van 25 augustus
1891 met betrekking tot de overeenkomst
van vervoer opgenomen als titel Vllbis
in het Wetboek van Koophandel;
tweede onderdeel, krachtens artikel 9
van de wet van 25 augustus 1891 de
rechtsvorderingen ontstaan uit de overeenkomst tot vervoer van goederen verjaren na zes maanden ter za).l:e van vervoer in het binnenland en na een jaar
ter zake van internationaal vervoer,
« met uitzondering van de vorderingen
die volgen uit een feit dat bij de strafwet
voorzien is »; deze bepaling derhalve inhoudt dat de (contractuele) rechtsvordering uit de vervoerovereenkomst niet
aan deze korte verjaringstermijnen onderworpen is wanneer zij - zoals ten
deze - volgt uit een feit dat bij de strafwet voorzien is; zodat het arrest, door te
beslissen dat de contractuele rechtsvorterwijl, eerste onderdeel, wanneer het dering van eiser door verjaring van zes
niet-nakomen van een verbintenis die uit maanden uitgedoofd was, schending ineen overeenkomst voortspruit, tevens houdt van artikel 9 van de wet van 25
een misdrijf is of het gevolg is van een augustus 1981 met betrekking tot de
misdrijf, de wederpartij, krachtens de ar- overeenkomst van vervoer, opgenomen
tikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk als titel Vllbis in het Wetboek van KoopWetboek en 3 en 4 van de wet van 17 handel, en van de artikelen 26 en 28 van
april 1878 houdende de voorafgaande ti- de wet van 17 april 1878 houdende de
tel van het Wetboek van Strafvordering, voorafgaande titel van het Wetboek van
haar rechtsvordering tot schadevergoe- Strafvordering :
ding kan doen steunen op het misdrijf;
ten deze uit het arrest blijkt dat eisers
Wat het eerste onderdeel betreft:
vordering steunde op door het arrest beOverwegende dat het arrest vastwezen verklaarde overtredingen van het·
Wegverkeersreglement, namelijk overtre- stelt dat, bij het vervoer van een
dingen van de artikelen 45.1, 2", 4" en 5", metaalschaar van eiser met een
en 10.1, 1", van dit reglement; de burger- vrachtwagen bestuurd door een aanlijke rechtsvordering die uit deze mis- gestelde van verweerster, de vrachtdrijven volgt, met toepassing van de arti- wagen kantelde en de metaalschaar
kelen 26 en 28 van de wet van 17 april zwaar beschadigd werd;
1878 en 9 van de wet van 25 augustus
Overwegende dat het arrest oor1891, verjaart door verloop van vijf jaren
te rekenen van de dag waarop het mis- deelt dat, opdat eiser, die met verdrijf is gepleegd, zonder echter te kun- weerster een vervoerovereenkomst
nen verjaren v66r de strafvordering; zo- had gesloten, zich voor zijn eis tot
dat het arrest, door op grond van de in schadeloosstelling kan beroepen op
het middel aangehaalde consideransen te de artikelen 1382 en volgende van
oordelen dat eiser zijn rechtsvordering
alleen op het tussen hem en verweerster het Burgerlijk Wetboek, de fout van
bestaande contract kon doen steunen, en de aangestelde een inbreuk op de aldoor met toepassing van artikel 9 van de gemene plicht van voorzichtigheid
wet van 25 augustus 1891 deze contrac- moet uitmaken, en bovendien de
tuele rechtsvordering van eiser verjaard · door de eiser geleden schade niet
te verklaren, schending inhoudt van de louter contractueel mag zijn;
artikelen 1382 tot 1384 van het BurgerOverwegende dat het arrest vastlijk Wetboek, 3, 4, 26 en 28 van de wet
van 17 april 1878 houdende de vooraf- stelt dat aan de eerste voorwaarde
gaande titel van het Wetboek van Straf- is voldaan, daar de aangestelde van
vordering, 45.1, 2", 4" en 5", en 10.1, 1", verweerster de artikelen 10.1, 1•, en
van het koninklijk besluit van 1 decem- 45.1, 2•, 3• en 4•, van het Wegverber 1975 houdende algemeen reglement· keersreglement heeft overtreden;
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Overwegende dat het arrest aldus
vaststelt dat de inbreuk op de algemene plicht van voorzichtigheid,
welke inbreuk een vereiste is voor
de toepassing van de artikelen 1382
en volgende van het Burgerlijk Wethoek, ten deze bestond in misdrijven van verweersters aangestelde;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17
april 1878 en de artikelen 1382, 1383
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
de burgerlijke rechtsvordering tot
herstel van schade, door een misdrijf veroorzaakt, niet alleen terzelf-'
der tijd en voor dezelfde rechters
kan worden vervolgd als de strafvordering, maar ook afzonderlijk voor
de burgerlijke rechter kan worden
vervolgd door hen die schade geleden hebben; dat het arrest derhalve,
nu het vaststelt dat de schade van
eiser voortvloeit uit misdrijven, de
evenvermelde wetsbepalingen en de
artikelen 26 en 28 van de wet van 17
april 1878 schendt door te beslissen
dat eiser niet beschikte over een
rechtsvordering op grond van die
misdrijven, en door daaruit af te leiden dat op zijn vordering tot schadeloosstelling niet de wettelijke bepalingen betreffende de verjaring
van uit een misdrijf voortvloeiende
burgerlijke rechtsvorderingen toepasselijk zijn; dat daaraan niet afdoet de omstandigheid dat de door
eiser geleden schade een '' louter
contractuele » schade is;
Dat het onderdeel gegrond is;

tenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
1 juni 1984 - 1• kamer - Voorzitter :
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
De Gryse en Biitzler.

Nr. 563

1•

KAMER -

1 juni 1984

1° VORDERING IN RECHTE -

VORDERING TOT VERGOEDING VAN SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - VERJARING TERMIJNEN GESTELD IN DE VOORAFGAANDE
TITEL VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING - TOEPASSING VAN DIE TERMIJNEN,
OOK AL IS DE VORDERING TERZELFDER TIJD
GEGROND OP EEN TEKORTKOMING AAN EEN
CONTRACTUELE VERBINTENIS.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN VORDERING IN RECHTE - VORDERING TOT
VERGOEDING VAN SCHADE TEN GEVOLGE
VAN EEN MISDRIJF- VERJARING- TERMIJNEN GESTELD IN DE VOORAFGAANDE TITEL
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING TOEPASSING VAN DIE TERMIJNEN, OOK AL IS
DE VORDERING TERZELFDER TIJD GEGROND
OP EEN TEKORTKOMING AAN EEN CONTRACTUELE VERBINTENIS.

en 2° Een vordering tot vergoeding van
Om die redenen, vernietigt het be- 1o de
schade ten gevolge van een misdrijf
streden arrest, doch enkel in zoveris onderworpen aan de in de wet van
re het de beroepen vonnissen van 21
17 april 1878 houdende de voorafgaannovember 1978 en 3 juni 1980 met
de titel van het Wetboek van Strafvorbetrekking tot de rechtsvordering
dering gestelde verjaringstermijnen,
van eiser tenietdoet, zelf over die
oak al is zij niet gegrond op dat misdrijf maar wei op een tekortkoming
rechtsvordering beslist en eiser veraan een contractuele verbintenis; de
oordeelt in drie vierde van de koshandeling of het verzuim blijft, als oorten; beveelt dat van dit arrest melzaak van de schade, immers strafbaar
ding zal worden gemaakt op de kant
en het strafbaar kenmerk vervalt niet
van het gedeeltelijk vernietigde ardoordat de handeling of het verzuim
rest; houdt de kosten aan en laat de
terzelfder tijd een tekortkoming aan
beslissing daaromtrent aan de feieen contractuele verbintenis oplevert
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(1). (Artt. 3, 4, 26 wet 17 april 1878;
artt. 1382 en vlg. B.W.)

(VAN HAESEBROUCKE T. CONDOR N.V.,
DE BELGISCHE BIJSTAND N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4160)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 oktober 1981 (2)
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de &chending van de artikelen 26 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 418, 419, 420 van het Strafwetboek,
1142, 1146, 1147, 1148, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep het hager
beroep van eerste verweerster ontvankelijk verklaart en, alvorens verder te beslissen, eerste verweerster toelaat te concluderen omtrent de punten die onder
nr. 5 van het arrest worden bepaald, op
grand van de volgende overwegingen :
enerzijds, « (eerste verweerster) heeft tegen (eiser) een vordering ingesteld tot terugbetaling van de vergoeding die zij, als
verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid voor de motorvoertuigen van
Roobrouck Leon, uitgekeerd heeft aan de
slachtoffers van een verkeersongeval dat
zich op 27 mei 1966 heeft voorgedaan en
waarvoor Oroir Roger, aangestelde van
Roobrouck Leon en bestuurder van de
bij het ongeval betrokken vrachtwagen
Austin van laatstgenoemde, bij in kracht
van gewijsde getreden vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Doornik van

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

(1) Cass., 31 jan 1980 (A.C., 1979-80, nr. 330)
en de conclusie van de heer procureur-generaal Dumon, gepubliceerd in Bull. en
Pas., 1980, I, 623 en vlg., en 24 dec. 1981, A.R.
nrs. 6402 en 6465 (A.C., 1981-82, nr. 271), alsmede 28 juni 1982, A.R. nr. 3512 (A.C., nr. 652).
Kon i.e. de verjaringstermijn van de burgerlijke rechtsvordering niet worden geschorst of
gestuit, hij kon niettemin worden verlengd totdat de verjaringstermijn van de strafvordering
was verstreken; deze termijn kon echter we!
worden geschorst of gestuit.
Zie ook het hiervoren vermelde arrest nr.
562
(2) Het cassatieberoep werd pas ingesteld op
27 juli 1983.

15 juni 1967 als aansprakelijke en Roobrouck Leon als burgerrechtelijk aansprakelijke veroordeeld werden. Op zijn
beurt heeft (eiser) een vordering tot tussenkomst en vrijwaring ingesteld tegen.
zijn verzekeraar "burgerlijke aansprakelijkheid uitbating ", zijnde de (tweede
verweerster). (Eerste verweerster) treedt
daarbij op als gesubrogeerde in de rechten van de verzekerde krachtens artikel
22 van de wet van 11 juni 1874. Zij
steunde oorspronkelijk haar vordering
op de artikelen 1382 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, doch heeft bij voor
de eerste rechter regelmatig genomen
conclusies de rechtsgrond van haar vordering gewijzigd door (eiser) aan te spreken op grond van diens contractuele aansprakelijkheid als verkoper en garagist
belast met het onderhoud en de herstelling van de bewuste vrachtwagen, voor
het defect van de reminrichting, hetwelk,
blijkens de conclusie van de gerechtelijke expert De Waele, bijgedragen heeft
tot het veroorzaken van het ongeval.
Aannemend dat (eerste verweerster) als
wettelijk
gesubrogeerde
verzekeraar
over geen andere rechten tegen (eiser)
beschikt dan die ex delicto van de slachtoffers, heeft de eerste rechter de verdering, zoals ze gewijzigd ~erd, als.~iet .gegrond afgewezen en de e1s tot vrlJwarmg
als zonder voorwerp beschouwd », anderzijds « (Eiser) betwist tevergeefs dat hij
de o~derhouds- en herstellingswerken in
kwestie slecht zou uitgevoerd hebben.
Desaangaande zijn er vold6ende overtuigende gegevens aanwezig in het expertiseverslag van professor Marcel De Waele, die daartoe in het raam van het
gerechtelijk onderzoek tegen Oroir door
de onderzoeksrechter te Doornik werd
aangesteld. Dat verslag is regelmatig opgesteld in de taal van de strafrechtspleging voor de Correctionele Rechtbank te
Doornik. Om het als bewijsmateriaal in
de onderhavige burgerlijke procedure te
Iaten gelden, hoeft het niet in de taal
van deze laatste procedure gesteld te
zijn. Daartoe is evenmin vereist dat de
expertise tegensprekelijk plaatsgehad
heeft. Professor De Waele heeft duidelijk
kunnen uitmaken, enerzijds, dat het ongeval zijn oorsprong heeft in een breuk
van de bij het onderhoud en de herstelling van de reminrichting in de garage
van (eiser) onvakkundig geplaatste remleiding van de vrachtwagen Austin en,
anderzijds, dat het niet doeltreffend werken van de handrem van de vrachtwagen verhinderd heeft dat het voertuig in
extremis nog tot stilstand kon gebracht
worden en alsnog het ongeval te vermij-
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den. Anderzijds staat het vast dat een offers van een verkeersongeval dat zich
achttal dagen v66r het ongeval (eiser) op 27 mei 1966 voordeed en dat eiser
nog belast geweest was met het nazicht door de onvakkundige uitvoering van de
en het regelen van de reminrichting, zo- hem opgedragen werken noodzakelijk
dat er redelijkerwijze geen twijfel kan tot het veroorzaken van het ongeval
bestaan dat de onvakkundige uitvoering heeft bijgedragen, anderzijds uit de stukvan de aan (eiser) opgedragen werken ken van het dossier, die door het Hof in
noodzakelijk bijgedragen heeft tot het aanmerking kunnen worden genomen
veroorzaken van het ongeval ''•
(namelijk de dagvaarding en de conclusie van eerste verweerster), blijkt dat
terwijl de wet, door de burgerlijke het ongeval dat zich op 27 mei 1966 voorrechtsvordering te onderwerpen aan de deed, lichamelijke schade veroorzaakte
verjaringstermijn bepaald in de wet hou- aan de bestuurder en een inzittende van
dende de voorafgaande titel van het Wet- een bij dit ongeval betrokken voertuig
hoek van Strafvordering, wil beletten en dat de vordering van eerste verweerdat, in prive-belang, strafbare feiten ge- ster tegen eiser pas bij dagvaarding van
rechtelijk kunnen worden vastgesteld na 3 augustus 1973 werd ingeleid, het hof
het verstrijken van de door de wet voor- van beroep, zonder vast te stellen dat de
geschreven termijn en daartoe, overeen- verjaringstermijn van vijf jaar ten aankomstig artikel 26 van de voorafgaande zien van eiser werd gestuit of geschorst,
titel van het Wetboek van Strafvorde- niet zonder miskenning van alle in het
ring, bepaalt dat de burgerlijke rechts- cassatiemiddel ingeroepen wetsbepalinvordering volgend uit een misdrijf door gen kon beslissen dat het hoger beroep
verloop van vijf jaren verjaart, te reke- van eerste verweerster ontvankelijk was
nen van de dag waarop het misdrijf is en dat laatstgenoemde diende te besluigepleegd, zonder echter een einde te ten met betrekking tot de door het hof
kunnen nemen v66r de verjaring van de van beroep bepaalde punten inzake constrafvordering en die wettelijke regeling, tractuele aansprakelijkheid, vermits tusom de redenen van openbare orde die er- sen het ogenblik waarop het ongeval
aan ten grondslag liggen, zelfs van toe- zich voordeed (27 mei 1966), waardoor lipassing zijn ingeval de vergoeding van chamelijke schade werd veroorzaakt die,
de schade ten gevolge van een door de na door eerste verweerster aan de
wet als misdrijf gekwalificeerd feit slachtoffers te zijn betaald, thans van eikrachtens de regels van een contract ser wordt teruggevorderd, en de datum
wordt gevorderd, en de lichtste fout van dagvaarding van 3 augustus 1973,
waardoor aan een ander persoon onop- waardoor eerste verweerster laat gelden
zettelijk lichamelijke schade wordt be- dat eiser door een gebrek aan voorzichrokkend, krachtens de artikelen 418 en tigheid of voorzorg tot het ongeval van
420 van het Strafwetboek, een misdrijf is 27 mei 1966 heeft bijgedragen, meer dan
en ieder burgerlijke vordering, hetzij ex vijf jaren zijn verstreken (schending van
contractu overeenkomstig de artikelen de artikelen 26 van de wet van 17 april
1142, 1146, 1147 en 1148 van het Burger- 1878 houdende de voorafgaande titel van
lijk Wetboek, hetzij ex delicto op grond het Wetboek van Strafvordering, 418,
van de artikelen 1382 en 1383 van het 419, 420 van het Strafwetboek, 1142,
Burgerlijk Wetboek tegen de aansprake- 1146, 1147, 1148, 1382 en 1383 van het
lijken verjaart door verloop van vijf ja- Burgerlijk Wetboek):
ren, te rekenen vanaf de dag waarop het
misdrijf is gepleegd, zonder een einde te
Overwegende dat het arrest onder
kunnen nemen v66r de verj aring van de
meer vaststelt : de vordering strekt
strafvordering, zodra vaststaat dat de
burgerlijke rechter, om uitspraak te tot verhaal op eiser, garagist, van de
moeten doen over het aanhangige ge- sommen die eerste verweerster als
schil, het bestaan van een schadeverwek- verzekeraar heeft uitgekeerd tot
kend feit dient vast te stellen dat als het vergoeding van de slachtoffers van
misdrijf van het door gebrek aan voor- een ongeval op 27 mei 1966 veroorzfchtigheid of voorzorg onopzettelijk toe- zaakt door zekere Oroir, die daarbrengen van slagen en verwondingen voor door de correctionele rechtmoet worden beschouwd en aan de ver- bank is veroordeeld en voor wie
weerder moet worden toegerekend; zodat
nu, enerzijds, door het hof van beroep zekere · Roobrouck, verzekerde van
werd vastgesteld dat eerste verweerster eerste verweerster, burgerrechtelijk
van eiser vergoeding vorderde van de aansprakelijk is gesteld; eerste versommen die zij betaalde aan de slacht- weerster heeft aanvankelijk haar
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vordering ingesteld op grond van
aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad, maar heeft de rechtsgrond
van haar vordering gewijzigd in
aansprakelijkheid uit een overeenkomst, te weten die tot herstelling
van de remmen van het betrokken
motorvoertuig; de vordering blijft
niettemin op dezelfde feiten gegrond; het bewijs van de onvakkundige herstelling is te vinden in het
deskundigenonderzoek, waarvan het
besluit is dat zij « noodzakelijk bijgedragen heeft tot het veroorzaken
van het ongeval »;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat eerste verweerster,
getreden in de rechten van Roobrouck, hoewel zij zich ook beriep
op uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, haar vordering
liet steunen op haar uitkering van
schadevergoeding wegens lichamelijk letsel, mede veroorzaakt door de
gestelde tekortkoming van eiser als
garagist, die volgens de rechters
hetzelfde feit uitmaakte als het oorspronkelijk aangevoerde misdrijf
van onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg;

geven, de evengemelde wetsbepaling
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
1 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
De Gryse en Biitzler.

Nr. 564
1'

KAMER -

1 juni 1984

CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE

ZAKEN - MIDDEL AFGELE!D UIT DE SCHENOverwegende dat de enkele aanDING VAN EEN WETSBEPALING DOOR HET
voering dat de bedoelde gedraging
ENKEL FElT DAT DE RECHTER DIE DE BEv~n eiser ook een tekortkoming aan
DOELDE WETSBEPALING TOEPASSELIJK VERzijn contractuele verplichtingen is
KLAART, NIET VASTSTELT DAT DE VOORgeweest, niet tot gevolg kan hebben
WAARDEN VOOR DE TOEPASSING ZIJN VERdat de rechter mag voorbijgaan aan
VULD - NIET ONTVANKELIJK M!DDEL.
het feit dat de vordering in werkelijkheid mede op een misdrijf is ge- Niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken,
is het middel dat aanvoert dat een
grond, en aan de regel van de vijfjawetsbepaling is geschonden door het
rige verjaring, door artikel 26 van
enkel feit dat de rechter die de bedoelde voorafgaande titel van het Wetde wetsbepaling toepasselijk verklaart,
hoek van Strafvordering bepaald
niet vaststelt dat aile voorwaarden
voor de burgerlijke rechtsvordering
voor de toepassing zijn vervuld.
volgend uit een misdrijf;

Dat het arrest, nu het de op 3 au- (HET VLAAMS VERBOND DER KATHOLIEKE
gustus 1973 ingestelde vordering, ge- SCOUTS V.Z.W. T. VAN DAMME EN FEYS, Q.Q.)
grond op een op 27 mei 1966 gepleegd misdrijf, toelaatbaar verARREST
klaart zonder naar recht enig ander
(A.R.
nr. 4203)
vertrekpunt voor de verjaringstermijn van vijf jaar te bepalen, noch
HET HOF; -· Gelet op het bestreenige wettige reden van schorsing
of stuiting van die termijn aan te den arrest, op 22 februari 1983 door

-

1297 -

het Hof van Beroep te Gent gewe- het arrest niet wettig heeft kunnen beslissen op basis van de aangehaalde rezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
in solidum met vier scoutsleidsters, om
aan de verweerders, in hun hoedanigheid van ouders en wettige beheerders
van de goederen van hun minderjarige
zoon, te betalen als schadevergoeding
drie vierde van 1.208.000 frank, zijnde
906.000 frank, meer de vergoedende interesten vanaf 28 februari 1976 tot aan de
uitspraak van het arrest, en de gerechtelijke interesten vanaf de uitspraak van
het arrest, en eiseres veroordeelt tot drie
vierde van de kosten van het geding, en
zulks om de reden dat: « Jeugdgroeperingen die aanvaarden het toezicht te
verzekeren over de hun toevertrouwde
kinderen, moeten evenwel aansprakelijk
gesteld worden voor elke fout in de uitoefening van deze toezichtsplicht, en zij
zijn, als aanstellers, aansprakelijk voor
de fouten van hun !eiders in de uitoefening van hun taak. Oorspronkelijke eisers hadden hun eisen tegen (eiseres) gesteld op grond van de artikelen 1382,
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wethoek. Een fout lastens de organisatie
komt niet bewezen voor. We! is (eiseres),
als aansteller, aansprakelijk voor de bewezen fouten van zijn leidsters in de uitoefening van hun opdracht »,
terwijl, eerste onderdeel, aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt dat de aangestelde die een fout
heeft begaan aan de basis van de schade, op het ogenblik van het begaan van
zijn fout onder het gezag van een aansteller staat, en dat deze laatste aan de
aangestelde bevelen kan geven bij het
uitvoeren van zijn taak; uit de aangehaalde motieven van het arrest, noch uit
enige andere beschouwing blijkt dat de
scoutsleidsters op het ogenblik waarop
ze aan hun toezichtsverplichting tekort
zijn geschoten, onder het gezag van eiseres zouden hebben gestaan, en het !outer
feit dat de scoutsleidsters een toezicht
zouden hebben uitgeoefend over de hun
toevertrouwde !eden van eiseres niet toelaat te besluiten dat de scoutsleidsters
hun taak hebben uitgevoerd onder bevel
van eiseres en het daarentegen zeer
waarschijnlijk is dat de scoutsleidsters
handelen in valle onafhankelijkheid zonder door enige band van ondergeschiktheid met eiseres te zijn verbonden; zodat

denen dat eiseres in haar hoedanigheid
van aansteller verantwoordelijk moet
worden gesteld voor de fouten begaan
door de scoutsleidsters (schending van
artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de band van ondergeschiktheid, nodig voor de toepassing
van artikel 1384, derde lid, in concreto
moet worden beoordeeld, en de feitenrechter zich er niet toe kan beperken op
algemene wijze voorop te stellen dat
jeugdleiders steeds door een band van
ondergeschiktheid met hun jeugdvereniging zijn verbonden, maar daarentegen
moet nagaan of op het ogenblik van het
ongeval de voor de schade aansprakelijke dader zich concreet onder het gezag
en het toezicht van de jeugdvereniging
bevond; de rechters zich ten deze beperken tot het naar voor schuiven van de algemene regel dat jeugdgroeperingen die
aanvaarden het toezicht uit te oefenen
over de hen toevertrouwde kinderen,
steeds als aanstellers aansprakelijk zijn
voor de fouten begaan door de !eiders in
de uitoefening van hun taak, en enkel
uit deze algemene stelling afleiden dat
eiseres aansprakelijk moet worden gesteld voor de hier door de scoutsleidsters
gemaakte fouten; zodat de beslissing van
het arrest dat eiseres als aansteller aansprakelijk is voor de bewezen fouten van
haar leidsters in de uitoefening van hun
taak, zonder de tussen hen bestaande
rechtsband in concreto te onderzoeken,
niet wettig is genomen (schending van
artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat een wetsbepaling niet geschonden wordt door het
enkele feit dat de rechter die de bedoelde wetsbepaling toepasselijk
verklaart, niet vaststelt dat alle vereisten voor de toepassing vervuld
zijn, onverminderd 's rechters verplichting te antwoorden op conclusies;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechters in
het concrete geval vaststellen dat de
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leidsters aangestelden waren van eiseres;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

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

ten gunste van sommige personeelsleden van ... verenigingen van gemeenten ... , voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen overkomen op de weg naar
en van het werk.)
(ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE
BESTUREN - O.M.O.B. T. VOGLAIRE)
ARREST ( vertaJing)

1 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter :
(A.R. nr. 7040)
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - GedeelHET HOF; - Gelet op het bestretelijk gelijkluidende conclusie (1) van de
h. Tillekaerts, advocaat-generaai - Ad- den arrest, op 22 oktober 1982 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
vocaten : mrs. De Bruyn en De Gryse.

Nr. 565
3'

KAMER -

4 juni 1984

1° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSSECTOR - PERSONEELSLEDEN VAN EEN VERENIGING VAN GEMEENTEN - VERGOEDINGEN
WEGENS ARBEIDSONGEVALLEN TEN LASTE
VAN DIE VERENIGING.

2° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSSECTOR - PERSONEELSLEDEN VAN EEN VERENIGING VAN GEMEENTEN - GEEN RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE GETROFFENE
TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE GENOEMDE VERENIGING.

1• en 2• De last van de vergoedingen en
renten welke aan een personeelslid
van een vereniging van gemeenten bij
een arbeidsongeval worden toegekend,
komt ten bezware van die vereniging,
zonder dat de getroffene een rechtstreekse vordering tegen haar verzekeraar heeft. (Artt. 26 en 27 K.B. 13 juli
1970 betreffende de schadevergoeding,

------------------1
(1) Het openbaar ministerie was van oordeel
dat. zoals door de verweerders aangevoerd, het
middel nieuw en derhalve niet ontvankelijk
was (Cass., 3 maart 1983, A.R. nr. 6748, A.C.,
1982-83, nr. 367). Immers, het bestreden arrest
stelt vast dat de verweerders hun eis hadden
gegrond op, onder meer, art. 1384 B.W., en in
conclusie in hoger beroep hadden de verweerders gesteld dat de leidsters personeelsleden
van eiseres waren en door haar waren aangesteld, wat eiseres niet had betwist.

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 16 van de wet van 3 juli
1967 betreffende de schadevergoeding
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen
op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector,
van artikel 3, inzonderheid 1•, van het
koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste
van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand en openbare kassen van lening,
intercommunale diensten en inrichtingen
van openbare onderstand, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk,
als gewijzigd bij artikel 1, § 3, van het
koninklijk besluit van 1 maart 1974, van
artikel 26, inzonderheid § 1, van het
voornoemd koninklijk besluit van 13 juli
1970, als gewijzigd bij artikel 8 van het
koninklijk besluit van 2 april 1974, en
voor zoveel nodig van dat artikel 8, van
artikel 27 van voornoemd koninklijk besluit van 13 juli 1970, als gewijzigd bij
artikel 5 van het koninklijk besluit van
25 augustus 1971 waarbij de tekst van
sommige wets- en verordeningsbepalingen in overeenstemming wordt gebracht
met de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, en voor zoveel nodig van de artikelen 811 en 1138,
2•, van het Gerechtelijk Wetboek en van
het algemeen beginsel van gerechtelijk
recht dat de leiding van het proces bij de
partijen berust en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest beslist dat eiseres
niet buiten het geding mag worden gesteld, na te hebben herinnerd aan de inhoud van artikel 16 van de wet van 3 juli
1967 en van de artikelen 3, 1•, en 27 van
het kfl::linklijk besluit van 13 juli 1970 en
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te hebben vastgesteld dat de « Intercommunale liegeoise des Eaux » bij verweerster een verzekeringsovereenkomst heeft
gesloten en dat verweerder eiseres heeft
gedagvaard tot vergoeding van de gevolgen van zijn ongeval, op grond dat :
« hoewel het strikt juridisch buiten kijf
staat dat de getroffene zich op grond van
de bovenvermelde teksten tot zijn werkgever moest wenden, men gemakkelijk
kan begrijpen dat de gewonde zich
wendt tot de verzekering waarmee hij
via haar geneeskundige diensten in feite
contact heeft. Dat ook de verzekering
rechtstreeks bij de zaak is betrokken
door de erkenning van een eventuele
blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de getroffene en dat de medische adviseur van O.M.O.B. (eiseres)
meer dan waarschijnlijk het geval op
medisch vlak zal moeten volgen, met name in geval van deskundigenonderzoek
·of van herziening wegens het hervallen.
(Eiseres) derhalve niet buiten het geding
mag worden gesteld aangezien zij rechtstreeks betrokken is bij de lopende
rechtspleging : in geval van blijvende ongeschiktheid zal O.M.O.B. (eiseres) en
niet de C.I.E. de renten moeten betalen;
zij heeft er dus alle belang bij de deskundigenonderzoeken te volgen door in
het geding te blijven >>;
en doordat het arrest verder zegt « dat
het vanzelfsprekend is dat de verzekeraar, door de vergoedingen te betalen
krachtens een overeenkomst die volgens
de wettelijke voorschriften is gesloten,
voor rekening en in plaats van zijn verzekerde heeft gehandeld : hij trad in zijn
plaats en identificeerde zich met hem >>,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, dat eiseres niet buiten het geding moet worden gesteld omdat zij rechtstreeks betrokken is bij de lopende rechtpleging en
zij in geval van blijvende ongeschiktheid
de renten zal moeten betalen, en, anderzijds, dat eiseres door de vergoedingen
te betalen, voor rekening en in plaats
van haar verzekerde heeft gehandeld,
door zich in zijn plaats te stellen en zich
met hem te identificeren; zodat het arrest, dat op grond van tegenstrijdige motieven beslist dat eiseres niet buiten het
geding mag worden gesteld, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) en
evenmin naar recht is verantwoord
(schending van aile in het middel aangewezen bepalingen);
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is
te beslissen, enerzijds, dat op zuiver juri-

disch vlak verweerder zich tot zijn werkgever moest wenden, en anderzijds te
weigeren in te gaan op de vordering van
eiseres buiten het geding te worden gesteld; zodat het arrest dat aan tegenstrijdigheid lijdt, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) of althans niet naar
recht is verantwoord (schending van de
artikelen 16 van de wet van 3 juli 1967
en 3, 1°, en 27 van het koninklijk besluit
van 13 juli 1970);
derde onderdeel, naar luid van artikel
26, § 1, van het koninklijk besluit van
13 juli 1970, de vergoedingen en renten,
welke bij toepassing van dit besluit aan
het slachtoffer worden toegekend, door
het bestuur of de instelling, waarbij hij
op dat ogenblik in dienst was, rechtstreeks aan hem worden uitbetaald; zodat het arrest, dat beslist dat eiseres niet
buiten de zaak mag worden gesteld omdat zij, en niet de << Compagnie liegeoise
des Eaux >>, in geval van blijvende ongeschiktheid, de renten zal moeten betalen,
de in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen en inzonderheid artikel 26,
§ 1, van het koninklijk besluit van 13 juli
1970 schendt;
vierde onderdeel, het personeel van
een intercommunale geen rechtstreekse
vordering heeft tot betaling van de vergoedingen tegen de verzekeraar van
laatstgenoemde; zodat het arrest dat, na
te hebben vastgesteld dat verweerder eiseres rechtstreeks heeft gedagvaard tot
betaling van vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid, aanneemt dat die
rechtsvordering ontvankelijk is, de in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt en inzonderheid artikel
16 van de wet van 3 juli 1967 en de artikelen 3, 1°, 26, § 1, en 27 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 waarin de
rechtspersonen of instellingen worden
omschreven die belast zijn met de betaling van de renten en vergoedingen;
vijfde onderdeel, de hoven en rechtbanken ambtshalve niet kunnen bevelen
dat een partij in het geding wordt betrokken en evenmin dat een partij die
niet regelmatig is tussengekomen bij de
zaak betrokken blijft wanneer de rechtsvordering tegen haar wettelijk niet ontvankelijk is; zodat het arrest dat, om
niet in te gaan op de vordering van eiseres om buiten het geding te worden gesteld, hierop steunt dat zij in werkelijkheid rechtstreeks betrokken is bij de
lopende rechtspleging, de artikelen 811
en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt en ook het algemeen beginsel
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rust :
de door hem te dragen lasten geheel
of gedeeltelijk te dekken;
W at betreft het derde en het vierDat noch die wettelijke bepaling
de onderdeel :
noch enig andere aan de getroffene
Overwegende dat uit de vaststel- door een arbeidsongeval, die ingelingen van het arrest volgt dat de volge voornoemd artikel 26 schuldeivordering die tegen eiseres is inge- ser is van het bestuur of de instelsteld en die door het arbeidshof ont- ling, een eigen recht verlenen tegen
vankelijk is verklaard, steunt op de de verzekeraar van zijn schuldenaar
wet van 3 juli 1967 betreffende de en hem derhalve een rechtstreekse
schadevergoeding voor arbeidsonge- vordering tegen die verzekeraar gevallen, voor ongevallen op de weg ven;
naar en van het werk en voor beDat die onderdelen gegrond zijn;
roepsziekten in de overheidssector,
en op het koninklijk besluit van
13 juli 1970, waarbij het stelsel van
de genoemde wet toepasselijk is geOm die redenen, vernietigt het bemaakt op de in zijn artikel 1 bedoelstreden arrest; beveelt dat van dit
de besturen en instellingen;
Overwegende dat artikel 26, § 1, arrest melding zal worden gemaakt
van voornoemd koninklijk besluit, op de kant van het vernietigd arrest;
ter uitvoering van artikel 16 van de houdt de kosten aan en laat de uitwet van 3 juli 1967, bepaalt dat de spraak daaromtrent aan de feitenlast van de vergoedingen en renten, rechter over; verklaart dit arrest
welke bij toepassing van dit besluit bindend voor de cooperatieve venaan het slachtoffer van een arbeids- nootschap « Intercommunale lieongeval worden toegekend, ten be- geoise des Eaux »; verwijst de zaak
zware komt van het bestuur of van naar het Arbeidshof te BrusseL
de instelling waarbij dat slachtoffer
4 juni 1984 - 3' kamer - Voorzitter:
op het ogenblik van het ongeval in de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verdienst was en dat de vergoedingen slaggever : de h. Marchal - Gelijkluien renten door dat bestuur of die in- dende conclusie van de h. Duchatelet,
stelling rechtstreeks aan het slacht- eerste advocaat-generaal - Advocaat:
offer worden uitbetaald, onvermin- mr. Simont.
derd artikel 3 van de wet van 3 juli
1967;
Dat uit die bepaling volgt dat de
schuldenaar van de getroffene door
een arbeidsongeval, die ingevolge
het koninklijk besluit van 13 juli Nr. 566
1970 onder toepassing van het stel3" KAMER - 4 juni 1984
sel van de wet van 3 juli 1967 valt,
het bestuur of de instelling is waarbij hij op het ogenblik van het onge- MINDER-VALIDEN - AANVULLENDE TEval in dienst was;
GEMOETKOMING BEDRAG VERSCHIL
TUSSEN RET BEDRAG VAN DE GEWONE TEGEOverwegende dat artikel 27 van
MOETKOMING OF DE BIJZONDERE TEGEhetzelfde koninklijk besluit bepaalt
MOETKOMING WAAROP EEN MINDER-VALIDE
dat het bestuur of de instelling van
RECHT ZOU HEBBEN EN RET BEDRAG VAN
een verzekeringsovereenkomst kan
RET RUSTPENSIOEN VAN DE ECHTGENOOT
sluiten, hetzij met een erkende verVAN DIE MINDER-VALIDE - BEGRIP.
zekeringsmaatschappij tegen vaste
premie, hetzij met een erkende ge- Het bedrag van de aanvullende tegemeenschappelijke verzekeringskas,
moetkoming die de gewone tegemoet-
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koming van de minder-valide vervangt
op de dag dat zijn echtgenoot een
recht kan doen gelden op een overlevingspensioen, is gelijk aan het verschil tussen, enerzijds, het bedrag van
de gewone tegemoetkoming waarop
die minder-valide recht zou hebben indien zijn echtgenoot dat pensioen niet
ontving en, anderzijds, het bedrag van
dat pensioen, zonder dat laatstgenoemd bedrag in aanmerking kan worden genomen om de bestaansmiddelen
van die minder-valide te berekenen en
het bedrag van de gewone toelage op
basis van die bestaansmiddelen vast te
stellen (1). (Artt. 6 en 8 wet 27 juni
1969.)

van 24 december 1974 betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen
aan de minder-validen, het tweede artikel als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 december 1975, tot wijziging
van het koninklijk besluit van 24 december 1974 betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen, en voor zoveel nodig van
artikel 4 van dat koninklijk besluit van
24 december 1975; van artikel 97 van de
Grondwet;
doordat het arrest van 10 december
1981, met wijziging van het beroepen
vonnis, de op 4 april 1980 door verweerder ter kennis gebrachte administratieve
beslissing in beginsel bevestigt, en beslist dat rekening moet worden gehouden met het aan de echtgenoot van eise(DUPAGNE T. BELG!SCHE STAAT - MIN. VAN SO- res toegekende rustpensioen bij het beCIALE ZAKEN EN INSTITUTIONELE HERVORMIN- rekenen van haar behoeften en doordat
het arrest van 13 mei 1981 de adminisGEN)
tratieve beslissing bevestigt, op grond
van de in het eerste arrest uitgedrukte
ARREST ( vertaling)
motieven dat : « alvorens de aanvullende
vergoeding te berekenen, de toestand
(A.R. nr. 7042)
moet vastgelegd worden op grond van de
wettelijke bepalingen inzake bijzondere
HET HOF; - Gelet op de bestre- of gewone tegemoetkoming (... ) Dat § 2
ien arresten, op 10 december 1981 (van artikel 9 van het koninklijk besluit
en 13 mei 1982 door het Arbeidshof van 24 december 1974) de bijslagen en
te Luik, afdeling Namen, gewezen; voordelen vermeldt waarmee geen rekening wordt gehouden bij het berekenen
Over het middel, afgeleid uit de scherr- van de bestaansmiddelen; dat daarin
ding van van de artikelen 4, inzonder- geen gewag wordt gemaakt van het rustheid 5°, 6, 7, 8, inzonderheid § 1, van de pensioen; dat daaruit volgt dat het penwet van 27 juni 1969 betreffende het toe- sioen van de echtgenoot een bestaanskennen van tegemoetkomingen aan de middel is waarmee rekening moet worminder-validen, de drie laatstgenoemde den gehouden bij de berekening van de
artikelen gewijzigd bij de wet van 6 juli gewone tegemoetkoming; dat artikel 38,
1973 tot verbetering van de wetgeving 1", van het koninklijk· besluit van 24 debetreffende het toekennen van de tege- cember 1974 de artikelen 9 tot 25 van het
moetkomingen aan de minder-validen, koninklijk besluit van 17 november 1969
en voor zoveel nodig van de artikelen 2, heeft opgeheven en dat sedert 1 januari
3 en 4 van de voornoemde wet van 6 juli 1975 de berekening van de bestaansmid1973, van artikel 39, inzonderheid § 2, delen voor de gewone tegemoetkoming
van het koninklijk besluit van 17 novem- enkel gebeurt op grond van de artikeber 1969 houdende algemeen reglement len 9 tot 32 van het koninklijk besluit
betreffende het toekennen van tegemoet- van 24 december 1974; dat in de huidige
komingen aan de minder-validen, gewij- stand van de wetgeving de formele en
zigd bij artikel 1 van het koninklijk be- meer recente bepaling van artikel 9 van
sluit van 9 juli 1973 tot versoepeling van het koninklijk besluit van 24 december
de berekeningsmodaliteiten van de aan 1974 vereist dat bij het berekenen van de
minder-validen toegekende aanvullende gewone tegemoetkoming rekening wordt
tegemoetkoming, en voor zoveel nodig gehouden met het pensioen van de echtvan artikel 1 van dat koninklijk besluit genoot "•
van 9 juli 1973, van de artikelen 5, 9, interwijl het bedrag van de gewone tegezonderheid § 1, tweede lid, en 38, inzon- moetkoming, op grond waarvan de aanderheid 1", van het koninklijk besluit van vullende tegemoetkoming van de min-------------------I der-valide wordt vastgesteld, afhangt van
(1) Cass., 4 okt. 1982, A.R. nr. 6594 zijn bestaansmiddelen; weliswaar noch
(A.C., 1982-83, nr. 82).
de bepalingen van artikel 9, § 2, van het
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minder-validen in artikel 6 bepaalt
dat de gewone tegemoetkoming, of
de bijzondere tegemoetkoming, door
een aanvullende tegemoetkoming
wordt vervangen vanaf de eerste
dag van de maand volgend op de
zestigste of de vijfenzestigste verjaardag van de minder-valide, naargelang het een vrouw of een man
betreft; kan de minder-valide of de
echtgenoot van de minder-valide v66r
die leeftijd een recht doen gelden
op een Belgisch of buitenlands rustof overlevingspensioen, dan heeft
die vervanging plaats op de eerste
dag van de maand vanaf welke dit
recht kan ontstaan; dat artikel 8,
§ 1, eerste lid, bovendien bepaalt dat
het bedrag van de aanvullende tegemoetkoming gelijk is aan het verschil tussen het bedrag van de gewone of bijzondere tegemoetkoming
waarop de minder-valide recht zou
hebben en het bedrag van de in het
tweede lid bedoelde prestaties; dat
dit lid bepaalt dat, voor de toepassing van het eerste lid, met « prestaties » wordt bedoeld ... 2° het aan de
echtgenoot van de minder-valide
toegekend rustpensioen;
Overwegende dat het bedrag van
de gewone tegemoetkoming, op
grand waarvan de aanvullende tegemoetkoming
wordt
vastgesteld,
krachtens artikel 5 van voormelde
wet van 27 juni 1969, zelf afhangt
van de bestaansmiddelen van de
minder-valide;
Overwegende dat weliswaar noch
de bepalingen van artikel 9, § 1, van
het koninklijk besluit van 24 december 1974, noch enige ander tekst het
bedrag van de rust- en overlevingspensioenen uit de berekening van
die
bestaansmiddelen
uitsluiten,
doch daaruit niet valt af te leiden
dat het aan de minder-valide of aan
zijn echtgenoot toegekend pensioen
in zijn bestaansmiddelen moet worden meegerekend om de aanvullende tegemoetkoming vast te stellen;
Dat immers uit de hierboven
Overwegende dat de wet van weergegeven artikelen 6 en 8 volgt
27 juni 1969 betreffende het toeken- dat, vanaf het ogenblik dat de minnen van tegemoetkomingen aan de der-valide of zijn echtgenoot de in

koninklijk besluit van 24 december 1974
noch enige andere tekst het bedrag van
de rust- en overlevingspensioenen uit de
berekening van die bestaansmiddelen
uitsluiten, daaruit echter niet valt af te
leiden dat het aan de echtgenoot van de
minder-valide toegekend pensioen in die
bestaansmiddelen moet worden meegerekend om de aanvullende tegemoetkoming vast te stellen; immers uit de artikelen 6 en 8 van de wet van 27 juni 1969
volgt dat, vanaf het ogenblik dat de minder-valide de in artikel 8, § 1, tweede lid,
genoemde prestaties geniet, een nieuwe
regeling van aanvullende tegemoetkoming in de plaats komt van de gewone
tegemoetkoming, welke daardoor vanaf
dat ogenblik ophoudt te bestaan; aldus
de gewone tegemoetkoming die tot
grondslag moet dienen om het bedrag
van de aanvullende tegemoetkoming vast
te stellen, de tegemoetkoming is waarop
de minder-valide recht zou hebben indien zijn echtgenoot geen pensioen genoot, dat wil zeggen indien hij nog onderworpen was aan de regeling van de
gewone tegemoetkoming, hetgeen belet
dat dit pensioen in aanmerking wordt
genomen bij het berekenen van zijn bestaansmiddelen; het dienaangaande weinig belang heeft dat artikel 38, 1", van
het koninklijk besluit van 24 december
1974 de artikelen 9 tot 25 van het
koninklijk besluit van 17 november 1969
heeft opgeheven; zodat het arrest van 10
december 1981, door te beslissen dat het
bedrag van de gewone tegemoetkoming,
voor de vaststelling van het bedrag van
de aanvullende tegemoetkoming, moet
worden bepaald rekening houdend met
het pensioen van de echtgenoot van eiseres, en door derhalve de administratieve
beslissing van 4 april 1980 in beginsel te
bevestigen, de in het middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid de artikelen
6 en 8 van de wet van 27 juni 1969
schendt; die onwettigheid van het arrest
van 10 december 1981 derhalve moet leiden tot vernietiging van het arrest van
13 mei 1982 dat daarvan slechts het gevolg is; het bestreden arrest van 13 mei
1982 overigens intrinsiek met dezelfde
onwettigheid is behept in zoverre het de
administratieve beslissing van 4 april
1980 bevestigt en derhalve de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid de artikelen 6 en 8 van de wet van
27 juni 1969 schendt :
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artikel 8, § 1, tweede lid, genoemde
prestaties geniet, een nieuwe regeling van aanvullende tegemoetkoming in de plaats komt van die van
de gewone tegemoetkoming, welke
daardoor vanaf dat ogenblik ophoudt te bestaan;
Dat aldus de gewone tegemoetkoming die tot grondslag moet dienen
om het bedrag van de aanvullende
tegemoetkoming vast te stellen, de
tegemoetkoming is waarop de minder-valide recht zou hebben indien
hij of zijn echtgenoot het pensioen
niet genoot, dit wil zeggen indien
die minder-valide nog onderworpen
was aan de regeling van de gewone
tegemoetkoming, hetgeen belet dat
dit pensioen in aanmerking wordt
genomen bij de berekening van zijn
bestaansmiddelen;
Overwegende dat het arrest, derhalve, door te beslissen dat het theoretisch bedrag van de gewone tegemoetkoming, voor de vaststelling
van het bedrag van de aanvullende
tegemoetkoming, moet worden bepaald rekening houdend met het
aan de echtgenoot van eiseres toegekende pensioen, de artikelen 6 en 8
van de wet van 27 juni 1969 schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van het arrest van 10 december 1981
leidt tot vernietiging van het arrest
van 13 mei 1982 in zoverre het, door
de bevestiging van de administratieve beslissing van 4 april 1980, daarvan het gevolg is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten, behalve in zoverre
ze uitspraak doen over het incidenteel hoger beroep; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde arresten; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten; verwij st de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

4 juni 1984 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.

Nr. 567
3' KAMER - 4 juni 1984

ARBEIDSONGEVAL -

EIS TOT HERZIE·
NING GEGROND OP HET OVERLIJDEN VAN DE
GETROFFEKE AAN DE GEVOLGEN VAN HET
ONGEVAL- TERMIJN VAN DRIE JAAR- VER·
TREKPUNT.

De termijn van drie jaar voor de eis tot
herziening, gegrond op het overlijden
van de getroffene aan de gevolgen van
het ongeval, begint te lopen vanaf de
dag waarop het vonnis, dat heeft vastgesteld dat de arbeidsongeschiktheid
van de getroffene blijvend was geworden, in kracht van gewijsde is gegaan,
en niet vanaf de dag van de uitspraak
van dat vonnis. (Artt. 24 en 78 Arbeidsongevallenwet.)

(PREVOT T. ZURICH N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7107)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1983 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 24 en 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest om, met wijziging
van de beroepen beslissing, te zeggen
dat de rechtsvordering van eiseres ingesteld, bij dagvaarding van 6 april 1981,
tegen verweerster als arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever van wijlen Pierre Dubart, de echtgenoot van e!seres, d1e door een arbe1dsongeval was
getroffen en waarvoor de bhjvende ar-
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beidsongeschiktheid en de consolidatiedatum waren vastgesteld bij een op
tegenspraak gewezen vonnis van 15
maart 1978, waarvan de voormelde eis
van 6 april 1981 de herziening beoogde
wegens het overlijden van de getroffene
aan de gevolgen van het ongeval, niet
ontvankelijk is, beslist « dat bij ontstentenis van enige voorziening, hetzij v66r
hetzij na de betekening van het vonnis
(van 15 maart 1978), het (uitgesproken)
vonnis waarbij de consolidatie wordt
vastgesteld het vertrekpunt van de termijn van drie jaar uitmaakt >>,

middel
schendt

aangewezen

wetsbepalingen

Overwegende dat artikel 72 van
de Arbeidsongevallenwet van 10
april '1971 bepaalt dat de eis tot
herziening van de vergoedingen, gegrond zoals ten deze op het overlijden van de getroffene aan de gevolgen van het ongeval, kan worden
ingesteld binnen drie j aar volgend
op de datum van de in artikel 24
van de wet bedoelde beslissing; dat
dit artikel bepaalt dat de dag waarop de ongeschiktheid een bestendig
karakter vertoont, onder meer wordt
vastgesteld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing;
Overwegende dat naar luid van
artikel 28 van het Gerechtelijk Wethoek iedere beslissing in kracht van
gewijsde gaat zodra zij niet meer
voor verzet of hager beroep vatbaar
is, behoudens de uitzonderingen die
de wet bepaalt en onverminderd de
gevolgen van de buitengewone
rechtsmiddelen;
Overwegende dat uit die bepaling
volgt dat de termijn voor de eis tot
herziening pas begint te lopen vanaf
de dag waarop het vonnis dat vaststelt dat een arbeidsongeschiktheid
blijvend is geworden, in kracht van
gewijsde is gegaan;
Dat het arrest, door te beslissen
dat het vertrekpunt van die termijn
de dag van de uitspraak van bedoeld vonnis is, de in het midaangewezen
wetsbepalingen
, del
schendt;

terwijl artikel 24 van de wet van
10 april 1971 bepaalt dat « dit vertrekpunt wordt vastgesteld bij een overeenkomst tussen partijen of bij een in
kracht van gewijsde gegane belissing >>;
die regel, die eveneens geldt in het geval
van artikel 72 van de wet van 10 april
1971, naar artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek verwijst en zegt dat « iedere beslissing in kracht van gewijsde gaat
zodra zij niet meer voor verzet of hoger
beroep vatbaar is, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechtsmiddelen »; nu het op tegenspraak gewezen vonnis van 15 maart
1978 op verweersters verzoek op 2 juni
1978 aan wijlen Pierre Dubart is betekend, de termijn om tegen deze beslissing hoger beroep in te stellen op 2 juli
1978 is verstreken (welke termijn niet is
verlengd tot 15 september 1978 zoals het
arrest ten onrechte zegt op grond van artikel 55, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek v66r zijn wijziging bij de wet
van 24 juni 1970); derhalve het vonnis
van 15 maart 1978, bij ontstentenis van
instemming v66r laatstgenoemde datum,
door het verstrijken van de appeltermijn
in kracht van gewijsde is gegaan; het
vertrekpunt van de termijn van drie jaar
om te eisen dat het vonnis, waarbij de
blijvende arbeidsongeschiktheid en de
consolidatie wordt vastgesteld, wordt
herzien ten gevolge van het overlijden
van de getroffene aan de gevolgen van
Om die redenen, vernietigt het behet ongeval, derhalve 2 juli 1978 was; het streden arrest; beveelt dat van dit
arrest, door te zeggen dat de eis tot herziening van eiseres niet ontvankelijk arrest melding zal worden gemaakt
was omdat hij niet binnen drie jaar na op de kant van het vernietigd arrest;
de uitspraak van genoemd vonnis van 15 gelet op artikel 68 van de wet van
maart 1978 was ingesteld, terwijl die eis 10 april 1968, veroordeelt verweerwas ingesteld bij dagvaarding van 6 april ster in de kosten; verwijst de zaak
1981 en derhalve regelmatig was inge- naar het Arbeidshof te Brussel.
steld binnen de termijn van drie jaar die
was beginnen !open op 2 juli 1978, datum
4 juni 1984 - 3' kamer - Voorzitter :
waarop dit vonnis in kracht van gewijs- de h. Delva, afdelingsvoorzitter - Verde was gegaan, het geheel van de in het slaggever: de h. Helvetius - Gelijklui-

-

1305 -

dende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Dassesse en Van Ryn.

Nr. 568
3'

KAMER -

4 juni 1984

DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - HERKEURINGSRAAD - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLGE - BEGRIP.

ter Fresson, militair geneesheer,
dokter Desaedeleer, burgerlijk geneesheer, en Verniers, secretarisverslaggever, << in openbare zitting
van 29 februari en 7 maart 1982 " eisers dienstgeschiktheid heeft onderzocht, en, anderzijds, dat de anders
samengestelde herkeuringsraad de
beslissing heeft genomen eiser aan
te wijzen als geschikt voor de
dienst;
Dat de beslissing, waarin die andere samenstelling van de raad niet
wordt verduidelijkt en waarin evenmin wordt aangegeven of de raad in
die andere samenstelling de zaak
waarover uitspraak is gedaan, voiledig heeft onderzocht, het Hof niet in
staat stelt zijn toezicht op de regelmatigheid van de procedure uit te
oefenen;
Dat het middel gegrond is;

Nietig is de beslissing van de herkeuringsraad waarin de samenstelling van
die raad, op de dag waarop eisers geschiktheid is onderzocht, wordt aangegeven met de vermelding dat deze
raad anders was samengesteld bij de
uitspraak, zonder die nieuwe samenstelling te verduidelijken en zonder te
vermelden of de ]eden die uitspraak
hebben gedaan over de aanvraag om
vrijlating of voorlopige afkeuring, de
Om die redenen, vernietigt de bezaak volledig hebben onderzocht. (Art.
streden
beslisisng; beveelt dat van
38, § 1, Dienstplichtwet.)
(C ... )

ARREST ( vertaling)

dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
de Herkeuringsraad van de provincie Henegouwen.

4 juni 1984 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Delva, afdelingsvoorzitter - VerslBggever : de h. Bosly - Gelijkluidende
HET HOF; - Gelet op de bestre- conclusie van de h. Duchatelet, eerste
den beslissing, op 7 maart 1984 door advocaat-generaal.

(A.R. nr. M 361 N)

de Herkeuringsraad van de provincie Brabant gewezen;

Over het middel, hieruit afgeleid dat
de herkeuringsraad die op 7 maart 1984
uitspraak heeft gedaan, anders was sa- Nr. 569
mengesteld dan die welke op 29 februari
1982 is samengekomen, zitting waarop
de twee geneesheren van de raad eiser
2' KAMER - 5 juni 1984
met gesloten deuren hadden gekeurd,
terwijl dezelfde !eden van de raad op
straffe van nietigheid beide zittingen
WERKLOOSHEID MISDRIJF
hadden moeten bijwonen :

ONRECHTMATIGE AFSTEMPELING VAN DE CONTROLEKAART BEDRIEGLIJK OOGMERK
VEREIST.

Overwegende dat de bestreden beslissing vermeldt, enerzijds, dat de
Herkeuringsraad van de provincie De bepaling van artikel 261, 5', WerkloosBrabant bestaande uit de heren
heidsbesluit stelt het bedrieglijk oogD1erckx de Casterle, voorzitter, dokmerk wtdrukkelijk als vere1ste voor de
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toepasseli.fkheid van de in dat artikel
vastgestelde correctionele straffen op
de werknemer die krachtens de bepalingen van de artikelen 153, § 4, en 195,
derde lid, geacht wordt op onrechtmatige wi.fze zi.fn controlekaart te hebben
laten afstempelen.
(DE Sl\IET)

activiteit in de zin van artikel 126
van voornoemd koninklijk besluit
uitoefent, vooraf het overeenkomstig
vakje op zijn controlekaart te
schrappen, en, zo hij een activiteit
uitoefent voor rekening van een derde, de schrapping door deze te laten
paraferen alvorens zijn activiteit te
beginnen;
Dat het middel faalt naar recht;

ARREST

(A.R. nr. 8422)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1983 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 130, § 2, 1", b,
153, § 4, 195, 261, 5", van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 en 76, 15",
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964, en woordelijk gesteld als volgt:
doordat het arrest stelt dat het !outer
feit het vakje van zijn controlekaart niet
te schrappen op dagen waarop eiser
werkte, volstaat om de inbreuk op artikel 261, 5", van het koninklijk besluit van
20 december 1963 te weerhouden, onverschillig of al dan niet vooraf aangifte
werd gedaan,
terwijl artikel 75, 15", van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, genomen
ter uitvoering van het artikel 153 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963,
vrijstelling van stempelcontrole voorziet
voor werklozen bedoeld in artikel 130,
§ 2, 1•, b, van het koninklijk besluit van
20 december 1963, voor de dagen waarop
zij arbeidsprestaties verrichten :
Overwegende dat artikei 76 van
het ministerieel besluit van 4 juni
1964 inzake werkloosheid bepaalt
dat, in de gevallen in dat artikel omschreven, de werkloze ervan ontslagen wordt zich ter gemeentelijke
controle aan te bieden;
Overwegende dat hiermee niet afgeweken wordt van de bij artikel
153, § 4, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende
· ·
kl
h 'd
arbei d svoorZienmg
. h . en wer oos e1
b epaa ld
. e .verp l lC tmg voor de werkloze, d1e m de loop van de dag een

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 195 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963,
9, 97 en 107 van de Grondwet, en woordelijk gesteld als volgt :
doordat het arrest overweegt dat de
wetgever het verzuim, bestaande in het
niet-schrappen van het desbetreffende
vakje van de controlekaart, gelijkgesteld
heeft met het onrechtmatig behoud van
een reeds verkregen afstempeling en dat
uit de bewoordingen van artikel 261, 5",
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 op overtuigende wijze blijkt dat
de Koning strafbaar gesteld heeft een
aantal bewuste handelingen of bewuste
verzuimen die tot gevolg kunnen hebben
dat de werkloze in die hoedanigheid aanspraak zou kunnen maken op uitkeringen waarop hij geen recht heeft en die,
volgens de geest van de wet, noodzakelijk met opzet werden begaan, en doordat het arrest tevens stelt dat eiser noodzakelijk moest weten dat hij in overtreding was met de wet indien hij zich niet
overeenkomstig artikel 153, § 4, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
gedroeg en voor bewezen houdt dat eiser
met opzet naliet het vakje te schrappen
op hager vermelde dagen,
terwijl, eerste onderdeel, niet de wetgever, doch de Koning in artikel 195 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 het niet schrappen van een vakje
op een dag waarop arbeid wordt gepresteerd in de zin van artikel 126 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963,
gelijkstelt met onrechtmatige afstempeling;
tweede onderdeel, artikel 261, 5", van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 drie categorieen van werklozen
voorziet, nl. zij die bedrieglijk en op onrechtmatige wijze hun controlekaart laten afstempelen, ·de in artikel 195, derde
lid, bedoelde werknemer die geacht
· l"k
w ordt b e d neg
lJ
en op onrec ht rna t'1ge
wijze zijn controlekaart te hebben laten
( afstempelen en de werlmemer die we-
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tens en willens gebruik maakt van onjuiste stukken ten einde werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen waarop hij
geen recht heeft, waarbij voor de tweede
categorie wordt verwezen naar artikel
195, derde lid, van het koninklijk besluit
waarin de werkloze wordt bedoeld die
geacht wordt bedrieglijk en op onrechtmatige wijze zijn stempelkaart te hebben laten afstempelen, doordat hij zich
niet gedragen heeft overeenkomstig artikel 153, § 4, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, dat vereist dat de
werkloze die, in de loop van de dag een
activiteit in de zin van artikel 126 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 uitoefent, vooraf het overeenkomstig vakje van zijn controlekaart schrapt
en, zo hij deze activiteit uitoefent voor
rekening van een derde, de schrapping
door deze laat paraferen, alvorens te beginnen, zodat, waar voor de eerste en de
derde categorie een reeel bijzonder opzet
vereist is, voor de tweede categorie opzet
wordt vermoed, waardoor de Koning de
hem door de besluitwet van 28 december
1944 verleende bevoegdheid te buiten
gaat doordat artikel 7, § 4, van deze wet
enkel voorziet dat de Koning correctionele en politiestraffen kan bepalen toepasselijk op de werklozen die gebruik zullen
maken van bedrieglijke handelingen om
vergoedingen, waarop zij geen recht hebben, of hogere vergoedingen dan die
waarop zij mogen aanspraak maken, te
bekomen of pogen te bekomen, zodat de
hoven en rechtbanken verplicht zijn artikel 261, 5°, van het koninklijk besluit
slechts toe te passen voor wat de eerste
en derde categorie werklozen betreft;

· Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 20 december 1963 genamen werd ter uitvoering van het
niet opgeheven artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewijzigd bij de wet van 14 juli 1951;
Dat krachtens § 4 van evenvermeld artikel de Koning correctionele
en politiestraffen kan bepalen toepasselijk op de werklozen die gebruik zouden maken van bedrieglijke handelingen om vergoedingen,
waarop zij geen recht hebben of hogere vergoedingen dan die waarop
zij mogen aanspraak maken, te bekomen of pogen die te bekomen;
Overwegende dat artikel 153, § 4,
aan de werkloze die in de loop van
een dag een activiteit in de zin van
artikel 126 uitoefent, oplegt vooraf
het overeenkomstig vakje op zijn
controlekaart te schrappen en, zo
hij die activiteit uitoefent voor rekening van een derde, de schrapping
door deze te laten paraferen alvorens zijn activiteiten te beginnen;

Dat krachtens artikel 195, derde
lid, de werkloze die zich niet heeft
gedragen naar de bepaling van artikel 153, § 4, geacht wordt zijn conderde onderdeel, het hof van beroep . trolekaart ten onrechte te hebben
enkel bewuste handelingen weerhoudt, laten afstempelen;
zonder evenwel een reeel bedrieglijk opzet vast te tellen;

vierde onderdeel, de motivering van
het arrest tegenstrijdig is, daar enerzijds
wordt gesteld dat eiser noodzakelijk
moest weten dat hij in overtreding was
met de wet, anderzijds dat bewezen is
dat hij met opzet naliet het vakje op zijn
controlekaart te schrappen, waardoor het
arrest niet regelmatig gemotiveerd is :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het woord « wetgever » in het algemeen de overheid
aanwijst, bevoegd tot het uitvaardigen van een algemeen bindende
norm;

Overwegende dat de bepaling van
artikel 261, 5°, voor de toepasselijkheid van de in dat artikel vastgestelde correctionele straffen op de werk. nemer die krachtens de voormelde
bepalingen van artikel 153, § 4, en
195, derde lid, geacht wordt op onrechtmatige wijze zijn controlekaart
te hebben laten afstempelen, het bedrieglijk oogmerk uitdrukkelijk als
vereiste stelt;
Dat de Koning, bij het uitvaardigen van artikel 261, 5°, van het
koninklijk besluit van 20 december
1963 binnen de perken van de hem
verleende machten is gebleven;
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Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest oordeel : « Beklaagde houdt inderdaad
voor dat het niet blijkt dat hij door
zijn handelingen vergoedingen verkreeg waarop hij geen recht had en
dat hij hiertoe zelfs geen poging
deed. Alles zou tenslotte wijzen op
een vergissing vanwege het uitbetalingsorganisme, niet van hemzelf.
Beklaagde beweert immers dat niet
hij, maar het uitbetalingsorganisme,
zich telkens vergiste van data, niet
een keer, maar minstens een twintigmaal ... Die stelling is niet bewezen geworden. Zij is strijdig met het
strafdossier. Beklaagde kan niet
ontkennen dat (hij) op de dagen
waarop hij als kelner werkzaam
was in de dancing « The Ones », zoals hoger uitgebreid aangestipt, de
desbetreffende vakjes niet schrapte,
niettegenstaande hij moest geweten
hebben hoe hij zich als werkloze
moet gedragen, welke formulieren
hij moet invullen om zijn recht op
werkloosheidsuitkeringen te behou- ·
den en om niet te worden aangezien
als gepoogd te hebben deze voordelen onrechtmatig te verkrijgen of te
behouden. De controlekaarten geven
daartoe op duidelijke wijze onderrichtingen op welke wijze de werkloze het overeenkomend vakje moet
schrappen indien hij enige arbeid
verricht bedoeld bij artikel 126.
Hieruit volgt dat hij noodzakelijk
moet weten dat hij in overtreding is
met de wet indien hij hieraan tekort
komt. Beklaagde kan dus geen onwetendheid voorwenden. Het is bewezen dat hij naliet met opzet het
vakje te schrappen op de hoger vermelde dagen waarop hij als kelner
werkte tegen ongeveer 1.300 frank
per avond »;
Overwegende dat het arrest hiermede op omstandige wijze eisers bedrieglijk opzet dat voor doel had op
onrechtmatige wijze vergoedingen
te verkrijgen, omschrijft;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat geen tegenstrijdigheid af te leiden valt uit eens-

deels de considerans dat eiser noodzakelijk moet geweten hebben dat
hij in overtreding was met de wet
en anderdeels de vaststelling dat
het bewezen is dat hij met opzet naliet het vakje op zijn controlekaart
te schrappen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substan- ·
tiEHe 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.
5 juni 1984 _ 2• kamer _ Voorzitter:
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. De Peuter- Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. B. De
Lathauwer, Gent.

Nr. 570
2" KAMER - 5

juni 1984

1° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN
HANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN VASTSTELLING VAN DE RECHTSTREEKSE ME·
DEWERKING AAN DE UITVOERING VAN HET
MISDRIJF - VEROORDELING REGELMATIG
MET REDENEN OMKLEED EN NAAR RECHT
VERANTWOORD.

2° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN - BE·
TWISTING VAN DE FElTEN DOOR DE BE·
KLAAGDE - DRAAGWIJDTE - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN - BETWISTING VAN DE FElTEN
DOOR DE BEKLAAGDE - DRAAGWIJDTE ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
RECHTER.
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1309 Dat het middel niet kan worden
naar recht verantwoord is de beslis- aangenomen;

1" Regelmatig met redenen omkleed en

sing waarbij de beklaagde wegens
handel in verdovende middelen wordt
veroordeeld als mededader in de zin
van artikel 66, tweede lid, Sw., wanneer erin wordt omschreven door welke positieve daad de beklaagde aan
die handel rechtstreeks heeft medegewerkt. (Art. 66 Sw.) (1)
2" en 3" Het recht van de beklaagde de
ten laste gelegde feiten te ontkennen,
houdt geen verband met de oprechtheid van die ontkenning, nu die antkenning op onaantastbare wijze door
de rechter in feite wordt beoordeeld.
(VANPETEGHEM)
ARREST

(A.R. nr. 8671)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 januari 1984 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het derde middel, hieruit afgele~d
dat eiser tijdens het vooronderzoek en
het onderzoek ter terechtzitting voor de
correctionele rechtbank en het hof van
beroep steeds de hem ten laste gelegde
feiten heeft ontkend; een beklaagde dit
recht heeft zonder dat dit hem ten kwade kan geduid worden; de inhoud van
het strafdossier bovendien duidelijk aantoont dat Van Vessem, door herhaaldelijk van stelling te veranderen, de waarachtigheid van de stelling van eiser
bevestigt; door uitsluitend geloof te hechten aan de versie van Van Vessem om
eiser te veroordelen, het recht van beklaagde om bepaalde telastleggingen te
ontkennen, wordt miskend :

Overwegende dat het recht van de
beklaagde om de hem ten laste gelegde feiten te ontkennen, niets uitstaande heeft met de geloofwaardigheid van de ontkenning, waarover
de feitenrechter op onaantastbare
wijze, in feite, oordeelt;

----------------1
(1) Zie Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 653);
.20 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 541).

Over het vierde middel, hieruit afgeleid dat het arrest ten onrechte stelt dat
de mededaderschap in hoofde van eiser
ter voldoening van recht bewezen is; opnieuw uisluitend de verklaring van Van
Vessem desbetreffend als enig element
naar voren wordt gebracht; nochtans
nergens uit het strafdossier blijkt dat eiser enige positieve tussenkomst zou gesteld hebben ten einde het misdrijf mogelijk te maken; uit geen element blijkt
dat eiser iets zou gedaan of gesteld hebben zonder dewelke het misdrijf van
Van Vessem onmogelijk zou geweest
zijn; het arrest dus ten onrechte tot mededaderschap in hoofde van eiser besluit;
het arrest desbetreffend de conclusie van
eiser niet beantwoordt, dienvolgens onvoldoende gemotiveerd is en artikel 97
van de Grondwet schendt :

Overwegende dat eiser vervolgd
werd ter zake van te Meer, gemeente Hoogstraten, op 5 augustus 1983,
om hetzij de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de
uitvoering rechtstreeks te hebben
meegewerkt, hetzij door enige daad
tot de uitvoering zodanige hulp te
hebben verleend dat de misdaad of
het wanbedrijf zonder zijn bijstand
niet had kunnen worden gepleegd,
verdovende middelen, namelijk coca'inum, zonder voorafgaande vergunning van de minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid ingevoerd te hebben en onder
bezwarende titel of om niet vervaardigd, voor de verkoop in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben,
en dit buiten elke aankoop of bezit
krachtens geneeskundig voorschrift;
Overwegende dat het arrest zegt
dat voldoende vaststaat dat Van
Vessem de betreffende hoeveelheid
coca'ine op verzoek van Vanpeteghem zich aanschafte en in Belgie
invoerde om ze af te leveren aan
tweede beklaagde (eiser) die voor de
verdere verkoop zou zorgen, mits
gelijke winstdeling (... ); dat dergelijke bestelling en toegezegde medewer king door tweede beklaagde de
positieve daad van deelneming uit«

- 1310 maakt, zoals bepaald bij artikel 66,
VAN DE REGERING BIJ TOEPASSING VAN ARTIKELEN 22 OF 23 - BIJ ARTIKEL 26 BEPAALalinea 1, Strafwetboek, met name
DE RECHTSPLEGING TOT ONTHEFFING VAN
een rechtstreekse medewerking aan
DE GEVOLGEN VAN DIE STRAFMAATREGELde uitvoering »; dat de verwijzing
NIET IN STRIJD MET ARTIKEL 5.4 VERDRAG
naar de rechtstreekse medewerking
RECHTEN VAN DE MENS.
aan de uitvoering aantoont dat door
de vermelding « artikel 66, alinea 1 »
duidelijk << artikel 66, alinea 2 » 2° RECHTEN VAN DE MENS - VERwordt bedoeld;
DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ARTIKEL 5.4
Overwegende dat de appelrech- WET TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- TERBESCH!KKINGSTELLING VAN
ters, door vast te stellen dat eiser het
DE REGERING, BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEinitiatief nam tot de aankoop en de
LEN 22 OF 23 VAN DIE WET- BIJ ARTIKEL 26
invoer in Belgie van verdovende
BEPAALDE RECHTSPLEGING TOT ONTHEFmiddelen en aan de tussenpersoon
FING VAN DE GEVOLGEN VAN DIE STRAFVan Vessem beloofde voor de tegelMAATREGEL - NIET IN STRIJD MET ARTIKEL
demaking ervan te zorgen, en de
5.4 VAN GENOEMD VERDRAG.
winst tussen hen te verdelen, te
kennen geven dat eiser de sluikhandel in verdovende middelen 3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
heeft georganiseerd; dat zij aldus ei- STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP TEsers conclusie beantwoorden en de
GEN HET ARREST WAARBIJ EISERS VERZOEK
strafbare deelneming van eiser aan
TOT ONTHEFFING VAN DE GEVOLGEN VAN DE
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGEhet misdrijf in de zin van artikel 66,
RING WORDT VERWORPEN - MIDDEL DAT
tweede lid, van het Strafwetboek
EROP NEERKOMT DE GELDIGHEID VAN DE
naar recht verantwoorden;
DEFINITIEVE BESLISSING VAN TERBESCHIKDat het middel niet kan worden
KINGSTELLING VAN DE REGERING TE BEaangenomen;
TWISTEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid 1• en 2" Noch de terbeschikkingstelling
voorgeschreven rechtsvormen in
van de regering, in de gevallen bepaald bij de Wet Bescherming Maatacht zijn genomen en de beslissing
schappij, noch de bij die wet bepaalde
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

regels van de rechtspleging betreffende de ontheffing van de gevolgen van
die strafmaatregel zijn strijdig met artikel 5.4 Verdrag Rechten van de
Mens. (Artt. 22, 23 en 26 Wet Bescherming Maatschappij.) (1)

5 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter : 3" Niet ontvankelijk is het middel tot
de h. Boon, waarnemend voorzitter staving van een cassatieberoep tegen
Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijkde beslissing tot verwerping van het
door de eiser overeenkomstig artikel
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad26 Wet Bescherming Maatschappij
vocaat-generaal - Advocaat: mr. J. De
ingestelde verzoek tot ontheffing van
Man, Antwerpen.
de gevolgen van de terbeschikkingstelling van de regerling, in zoverre dat
middel aanvoert dat die maatregel
onwettig is, daar zulks erop neerkomt
de geldigheid van de definitieve beslisNr. 571
2'

KAMER -

5 juni 1984

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING

(1) Cass., 4 april 1978 (A.C., 1978, 884); Europees Hof van de Rechten van de Mens, arrest
van 24 juni 1982, Publ. van het Hoi, serie A,
vol. 50 (1982); zie LEMMENS P., « De terbeschikkingstelling van de regering van recidivisten
en gewoontemisdadigers (arrest Van Droogenbroeck) », R. W., 1982-1983, kol. 1072.

-

1311 -

sing van terbeschikkingstelling -van de Hof van Beroep te Gent te betwisregering te betwisten (2).
ten; dat deze beslissing evenwel de(VAN DE VOORDE)
ARREST

(A.R. nr. 8740)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1984 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

finitief is geworden doordat een
door eiser ingestelde voorziening
verworpen werd bij arrest van het
Hof van 14 december 1976; dat ingevolge de kracht van het rechterlijk
gewijsde verbonden aan de voormelde in strafzaken gewezen beslissing,
het middel in zoverre derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige,
dat de terbeschikkingstelling van de
regering in de gevallen bepaald bij
de wet van 9 april 1930, vervangen
door de wet van 1 juli 1964, en de
regels van de rechtspleging betreffende de ontheffing van de gevolgen
van die strafmaatregel, bepaald bij
artikel 26 van die wet, niet strijdig
zijn met artikel 5.4 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten
van de Mens;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 5.4 van dit verdrag, een ieder
die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd het
recht heeft voorziening te vragen bij
de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van
zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding onrechtmatig is; dat
deze verdragsbepaling niet vereist
dat degene die van zijn vrijheid is
beroofd voorziening zou kunnen vragen bij een hogere rechter;

Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat de terbeschikkingstelling van de
regering, bepaald bij de wet van 9 april
1930, zoals vervangen bij artikel 1 van de
wet van 1 juli 1964, strijdig is met artikel
5.4 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens, hetwelk bepaalt dat eenieder die van zijn vrijheid
wordt beroofd in de mogelijkheid moet
zijn zich te voorzien bij een hogere rechter die zal oordelen over de legaliteit van
de detentie; inzake heropneming van
veroordeelden tot terbeschikkingstelling
van de regering bestaat de mogelijkheid
niet van verhaal bij een hogere rechter;
het hof van beroep had dienen vast te
stellen dat terbeschikkingstelling van de
regering onwettig is en dat geen toepassing kan worden gemaakt van de wet
van 9 april 1930, zoals vervangen bij de
wet van 1 juli 1964 en mocht niet dulden
dat voor eiser de nadelige gevolgen van
de terbeschikkingstelling van de regering zouden blijven voortduren; het hof
van beroep kan dus niet wettig beslissen
Overwegende dat, naar luid van
dat de terbeschikkingstelling van de regering verantwoord blijft :
artikel 26 van de wet van 9 april

Overwegende dat het middel, in
zoverre het aanvoert dat het hof van
beroep een einde moest stellen aan
de voor eiser nadelige gevolgen van
de te zijnen laste uitgesproken terbeschikkingstelling van de regering
om reden dat die maatregel onwettig is, erop neerkomt de geldigheid
van de beslissing van terbeschikkingstelling van de regering uitgesproken ten laste van eiser bij het
arrest van 5 oktober 1976 van het

1930, vervangen door de wet van 1
juli 1964, over de aanvragen om te
worden ontheven van de gevolgen
van de terbeschikkingstelling van de
regering uitspraak wordt gedaan
door het hof van beroep bij een met
redenen omkleed arrest, na de betrokkene in het bijzijn van zijn advocaat te hebben gehoord;

Overwegende dat eiser, overeenkomstig artikel 26 van voormelde
wet, verzocht heeft om te worden
------------------------------~ ontheven van de gevolgen van de
(2) Cass., 15 feb. 1977 (A.C., 1977, 658), 11 terbeschikkingstelling van de regeapril 1979 (ibid., 1978-79, 974).
ring; dat deze rechtspleging inhoudt

-
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dat het hof van beroep onderzoekt
of de gevolgen van de terbeschikkingstelling van de regering op het
ogenblik waarop het uitspraak doet,
dienen gehandhaafd te worden;
Overwegende dat het arrest dat,
met inachtneming van voormeld artikel 26, eisers aanvraag verwerpt
om de redenen die het vermeldt, artikel 5.4 van het Verdrag tot Be-·
scherming van de Rechten van de
Mens niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 26 van de wet van
9 april 1930, zoals vervangen bij artikel 1
van de wet van 1 juli 1964, en luidend als
volgt : het hof van beroep verwerpt eisers aanvraag om te worden ontheven
van de gevolgen van de terbeschikkingstelling van de regering en laat die beslissing steunen op volgende considerans : « dat de gedragingen van (eiser)
bij een voorwaardelijke invrijheidstelling
niet gewijzigd zijn (... ); er zijn geen voldoende waarborgen dat een ongecontroleerde opheffing van de terbeschikkingstelling van de regering de verzoeker en
de maatschappij zullen beveiligen tegen
hervalling en het plegen van misdrijven »; hieruit blijkt dat het hof van beroep de opheffing van de terbeschikkingstelling van de regering wil afhankelijk stellen van bepaalde voorwaarden,
van bepaalde controle; dit is strijdig met
artikel 26 van de wet; het hof van beroep
mag niet doen uitschijnen dat de opheffing van de terbeschikkingstelling van de
regering dient afhankelijk te worden gesteld van bepaalde vomwaarden of een
bepaalde controle :

Overwegende dat de ontheffing
van de gevolgen van de terbeschikkingstelling van de regering inhoudt
dat een eventuele vrijheidsbene.ming ter uitvoering van die strafmaatregel vervalt; dat het hof van
beroep ter zake zijn beslissing niet
afhankelijk kan stellen van bepaalde voorwaarden of controlemaatregelen;
Overwegende dat het arrest eisers
aanvraag verwerpt op grond dat :
« uit het ( ... ) vonnis van de Politierechtbank te Turnhout van 19 februari 1982 blijkt dat (eiser) ter be-

schikking van de regering werd
gesteld voor de duur van twee jaar
wegens landloperij; het hof (van beroep) besluit daaruit dat de gedragingen van (eiser) bij een voorwaardelijke invrijheidstelling niet gewijzigd zijn sedert het arrest van 13
oktober 1980 waarbij de aanvraag
van (eiser) tot opheffing van de terbeschikkingstelling (namelijk deze
bevolen bij arrest van 5 oktober
1976) ongegrond werd verklaard; er
zijn geen voldoende waarborgen dat
een ongecontroleerde opheffing van
de terbeschikkingstelling van de regering de verzoeker en de maatschappij voldoende zullen beveiligen
tegen hervalling en het plegen van
misdrijven. De terbeschikkingstelling van de regering blijft dus verantwoord »;
Overwegende dat uit die consideransen niet blijkt, zoals in het middel wordt betoogd, dat het hof van
beroep de ontheffing van de gevolgen van de terbeschikkingstelling
van de regering afhankelijk zou willen stellen van bepaalde voorwaarden of controlemaatregelen; dat het
arrest met deze redengeving enkel
te kennen geeft dat, nu de ontheffing van de gevolgen van de terbeschikkingstelling van de regering
wettelijk niet kan worden afhankelijk gesteld van bepaalde voorwaarden of controlemaatregelen, er geen
voldoende waarborgen zijn om eisers verzoek in te willigen;
Dat het middel, dat op een verkeerde lezing van het arrest berust,
feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiEHe 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.
5 juni 1984 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge-
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lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.
VanDamme, Gent.

Nr. 572
2" KAMER - 6 juni 1984

1° BEWIJS-

STRAFZAKEN- VERBOD VOOR
DE RECHTER ZIJN BESLISSING TE GRONDEN
OP EEN PERSOONLIJKE INLICHTING - BEGRIP.

2° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP RADIOVERBINDINGEN - RADARDETECTOREN
- BEZIT EN GEBRUIK - VEREISTEN.

1• De rechter die uitspraak doet op
grand van feiten die hem regelmatig
zijn voorgelegd en van algemeen bekende gegevens, steunt zijn beslissing
niet op een persoonlijke inlichting (1).

z•

Gelet op het arrest van het Hof
van 18 augustus 1983;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het bestreden vermeldt « dat de
radardetector waarmee beklaagde zijn
wagen had uitgerust, diende voor het bepalen van de plaats van opstelling van
het toestel " Multanova " dat onder meer
door de politiediensten en de rijkswacht
wordt gebruikt voor het opsporen van
voertuigen die de snelheidsbeperkingen
overschrijden; dat de " Multanova" een
zendontvangtoestel is (dat) seinen uitzendt die door een bewegend deel worden teruggekaatst en vervolgens worden
opgevangen, dat de door beklaagde gebruikte detector een ontvangtoestel is
dat de door de " Multanova " uitgezonden
seinen ontvangt en zodoende de autobestuurder in staat stelt te weten of hij in
het oog wordt gehouden ''•
terwijl, eerste onderdeel, nergens in
het tegen eiser aangelegde dossier van
de rechtspleging met een woord wordt
gerept over dat " Multanova "-toestel en
daarvan evenmin sprake is in een proces-verbaal, een deskundigenverslag of
in een technische nota die hieraan tijdens de debatten zou zijn toegevoegd, zodat het hof van beroep de veroordeling
van eiser heeft gegrond op een persoonlijke wetenschap waarop eiser dus niet
heeft kunnen antwoorden;
tweede onderdeel, het hof van beroep
niet heeft nagegaan of het toestel dat in
het bezit was van eiser, werkte en of het
wel geschikt was, zoals het bestreden ar:
rest stelt, om ermee de door de " Multanova " uitgezonden seinen op te vangen :

Verboden zijn het bezit en het gebruik van een zend- en ontvangtoestel
voor radioverbinding zonder de schriftelijke, persoonlijke en herroepbare
vergunning van de minister die de telegrafie en de telefonie onder zijn
bevoegdheid heeft, met name het
bezit en het gebruik van elk toestel gebouwd voor het opvangen of trachten
op te vangen van de radio-elektrische
golven die door detectoren van de
politie of de rijkswacht worden uitgeW at het eerste onderdeel betreft :
zonden. Artt. 3, § 1, en 4, c, wet 30 juli
Overwegende dat het arrest vast1979 betreffende de radioberichtstelt dat eiser op 29 juli 1980 door
geving.)
de rijkswacht werd betrapt in zijn
wagen waarin hij, op het instrumentenbord, een '' radarverklikker » had
(THOMAES)
gemonteerd die hij had aangesloten
op de sigarenaansteker;
ARREST ( vertaJing)
Dat het op grond van gegevens
(A.R. nr. 3493)
van algemene bekendheid erop wij st
dat die « radardetector » moest dieRET HOF; - Gelet op het bestre- nen voor het bepalen van de plaats
den arrest, op 29 december 1983 op van opstelling van het « Multanoverwijzing gewezen door het Hof va »-toestel dat door politie en rijksvan Beroep te Bergen;
wacht wordt gebruikt voor het opsporen van voertuigen die zich niet
aan de snelheidsbeperkingen hou(1) Cass., 23 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 306). den en" dat de autobestuurder aldus

-----------------l
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dank zij die detector te weten kon
komen of hij in het oog werd gehouden;
Dat eiser in zijn ter zitting van
het hof van beroep neergelegde conclusie overigens uitdrukkelijk had
toegegeven dat zodanig toestel
moest dienen « om op de een of andere marrier gewaarschuwd te worden voor de door de politie gebruikte radartoestellen bestemd voor controle op de snelheid van de voertuigen >>;
Dat het hof van beroep, door uitspraak te doen zoals het heeft gedaan, de beslissing niet laat steunen
op een persoonlijke wetenschap;
Dat het eerste onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser is veroordeeld wegens de misdrijven die zijn
omschreven in de artikelen 3, § 1,
en 4, c, van de wet van 30 juli 1979
betreffende de radioberichtgeving;
Overwegende dat uit die twee teksten blijkt dat de daarin omschreven misdrijven bewezen zijn, zodra
iemand in het Rijk een zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding
houdt zonder de schriftelijke, persoonlijke en herroepbare vergunning van de minister die de telegrafie en de telefonie onder zijn
bevoegdheid heeft en radioverbindingen die niet voor hem bestemd
waren, heeft opgevangen of trachten
op te vangen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor de
feitenrechter heeft betoogd dat het
door hem gehouden toestel niet
werkte; dat het hof van beroep derhalve niet hoefde na te gaan of het
toestel werkte;
Dat het tweede onderdeel niet
kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het arrest in algemene bewoordingen vermeldt « dat het bezit en het
gebruik van elk toestel, gebouwd voor
het ontvangen of het trachten op te van-

gen van radio-elektrische golven die door
een detector van de politie of de rijkswacht worden uitgezonden, verboden
zijn krachtens de artikelen 3, § 1, en 4, c,
van de wet van 30 juli 1979 »,
terwijl de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving die bewoordingen nergens gebruikt :

Overwegende dat het krachtens
de artikelen 3, § 1, en 4, c, van de
wet van 30 juli 1979 strafbaar is in
het Rijk, zonder de schriftelijke vergunning van de minister die de telegrafie en de telefonie onder zijn
bevoegdheid heeft, een zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding te
houden en radioverbindingen die
niet voor de dader bestemd zijn, op
te vangen of trachten op te vangen;
dat artikel 1, 3°, van die wet het begrip << radioverbinding » omschrijft
als << elke overbrenging, door middel
van radio-elektrische golven, van inlichtingen van alle aard, inzonderheid van klanken, teksten, beelden,
overeengekomen tekens, numerieke
of analoge uitdrukkingen, seinen
voor afstandbc:diening, seinen bestemd voor de opsporing of voor de
bepaling van de plaats of de beweging van voorwerpen »; dat artikel 1,
4°, van genoemde wet, het begrip
<< zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding » omschrijft als << iedere
generator of ontvanger van elektromagnetische trillingen gebouwd om
radioberichten uit te zenden of te
ontvangen, met uitzondering van de
toestellen die uitsluitend voor de
ontvangst van de klank- en televisieomroepuitzendingen bestemd zijn »;
Overwegende dat het hof van beroep, door te vermelden dat << het
bezit en het gebruik van elk toestel
gebouwd voor het opvangen of
trachten op te vangen van de radioelektrische golven die door een detector van de politie of de rijkswacht worden uitgezonden », die
bepalingen niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het arrest vermeldt dat de wetgever
zich met de wet van 30 juli 1979 « de liberalisering van het radioverkeer » tot
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hoofddoel heeft gesteld, zonder te ver- schikking inzake wegverkeer de montamelden op welk ogenblik de wetgever tij- ge noch het gebruik van radardetectors
dens de parlementaire voorbereiding van verbiedt », eiser verwijt de wettekst
de wet en tijdens de besprekingen in de waarnaar de bevoegde minister in zijn
Kamer van Volksvertegenwoordigers of antwoord verwees, niet aandachtig te
de Senaat een bijkomstig doel, zoals het hebben gelezen,
verbod op radarverklikkers, heeft beterwijl het formele antwoord van de
oogd,
bevoegde minister op die parlementaire
terwijl eiser in zijn ter zitting van het vraag waarin hij onderstreepte dat geen
hof van beroep neergelegde conclusie enkele wetsbepaling de montage en het
aan de hand van uittreksels uit de debat- gebruik van radardetectors verbood, een
ten in de Kamer van Volksvertegen- impliciete afkeuring inhield van de houwoordigers had betoogd dat uit de gehele ding van de rijkswacht en impliceerde
parlementaire voorbereiding van de wet dat de rijkswacht een wet toepaste die
van 30 juli 1979 bleek dat de wetgever geen betrekking had op die toestellen;
geen ander doel dan de liberalisering hieruit ontegensprekelijk kan worden afvan het radioverkeer heeft beoogd; het geleid dat eiser regelrecht op een dwaalarrest niet antwoordt op die conclusie spoor kon zijn gebracht:
van eiser:

Overwegende dat het arrest vermeldt << dat de wetgever zich met
die nieuwe kaderwet de liberalisering van het radioverkeer tot hoofddoel heeft gesteld, doch tevens verstoringen in de ontvangst van de
klank- en televisieomroepuitzendingen heeft willen bestrijden ... ; dat
het bezit van detectors zoals het
door beklaagde gebruikte toestel
niet uitdrukkelijk wordt verboden;
dat nochtans, na vergelijking van de
§§ 3° en 4° van artikel 1 van voormelde wet, geen twijfel mogelijk is omtrent de algemene strekking van het
verbod op het bezit van zend- of ontvangtoestellen voor radioverbinding,
van welke aard ook, met uitzondering van de toestellen die uitsluitend
voor de ontvangst van de klank- en
televisieomroepuitzendingen
bestemd zijn >>;
Dat het aldus antwoordt op de in
het middel aangegeven conclusie;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het vierde middel, hieruit afgeleid dat het arrest, ofschoon het gewag
maakt van het antwoord van de vice-eerste minister en van de minister van Verkeerswezen op een schriftelijke parlementaire vraag die de heer Harmegnies
heeft gesteld op 31 juli 1980, dat is na de
afkondiging van de wet van 30 juli 1979,
en ofschoon het toegeeft dat. de vice-eerste minister en de minister van Verkeerswezen « hebben geantwoord dat tot
op heden geen enkele reglementaire be-

Overwegende dat het arrest enerzijds beslist dat het bezit en het gebruik van elk toestel, ontworpen
voor het opvangen of trachten op te
vangen van de radio-elektrische golven die door een detector van de politie of de rijkswacht worden uitgezonden, verboden zijn krachtens de
artikelen 3, § 1, en 4, c, van de wet
van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, en anderzijds vaststelt dat het antwoord van de bevoegde minister op de door de heer
Harmegnies gestelde parlementaire
vraag eiser niet op een dwaalspoor
heeft kunnen brengen, daar aandachtige lezing van de wettekst hem
duidelijk had kunnen maken dat
een verbod rustte op het bezit en
het gebruik van de << radardetector >>
waarmee zijn voertuig was uitgerust;
0...-erwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat het
hof van beroep met de weergave
van het antwoord van de minister
op die parlementaire vraag niet
'heeft will en verklaren dat volgens
de mening van die minister geen enkele wettelijke bepaling de montage
of het gebruik van « radardetectors >> verbood; dat het erop heeft
gewezen dat, naar de mening van de
minister, geen enkele reglementaire
bepaling inzake wegverkeer een dergelijk verbod inhield en dat de processen-verbaal van de rrjkswacht
waren opgemaakt op grond van de
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wet betreffende de radioberichtgeving;
Overwegende dat het hof van beroep uit die consideransen wettig
heeft kunnen afleiden dat eiser niet
verkeerde in een onoverkomelijke
dwaling die de hem ten laste gelegde misdrijven zou uitsluiten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

6 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - GelijkluiOver het vijfde middel, hieruit afgeleid dende · conclusie van de h. Piret, advodat het arrest eiser veroordeelt wegens caat-generaal - Advocaat: mr. Bruno
de twee hem ten laste gelegde misrlrij- Godaert, Brussel.
ven, zonder te antwoorden op diens conclusie ten betoge dat de bewoordingen
van de strafwetten in hun gebruikelijke
en gewone betekenis moeten worden opgevat, dat de strafwet voor iedereen
geldt en reeds bij eerste lezing 'lloet 'Nr. 573
kunnen worden begrepen, dat ze tevens
strikt moet worden uitgelegd en dat ge2' KAMER - 6 juni 1984
let hierop de wil van de wetgever van
groat belang is :

Overwegende dat het arrest in de VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFredengeving van de beslissing vastZAKEN - PLAATSOPNEMING DOOR DE EERstelt dat krachtens de artikelen 3,
STE RECHTER- INACHTNEMING VAN DE RE§ 1, en 4, c, van de wet van 30 juli
GELS INZAKE DE OPENBAARHEID VAN DE
TERECHTZITTINGEN NIET VASTGESTELD 1979 het bezit en het gebruik van
BESLISSING VAN DE APPELRECHTER GEelk toestel, gebouwd voor het opvanGROND OP DE VASTSTELLINGEN BIJ DE
gen of trachten op te vangen van de
PLAATSOPNEMING - NIETIGHEID.
radio-elektrische golven die door
een detector van de politie of de Wanneer in strafzaken de eerste rechter
rijkswacht worden uitgezonden, verzich ter plaatse heeft begeven, maar
boden zijn, dat na vergelijking van
het proces-verbaal van die onderzoeksmaatregel noch het vonnis vaststellen
de §§ 3° en 4° van artikel 1 van die
dat de regels inzake de openbaarheid
wet geen twijfel mogelijk is omtrent
van de terechtzittingen in acht zijn gede algemene strekking van het vernomen, is het vonnis in hager beroep
bod op het houden van zend- of ontnietig als het beschikkende gedeelte
vangtoestellen voor radioverbinding,
daarvan met name gegrond is op de
van welke aard ook, met uitzondetijdens de plaatsopneming gedane
ring van de toestellen die uitsluitend
vaststellingen (1). (Art. 96 Gw.)
voor de ontvangst van de klanken televisieomroepuitzendingen be(PIRLET, ENTREPRISES BERNARD N.V.
stemd zijn en dat iedereen zich bij
T. DRAIZE, DEVILLE)
aandachtige lezing van de wettekst
hiervan kan overtuigen;
ARREST ( vertaJing)
Overwegende dat het hof van beroep derhalve niet nader hoefde te
(A.R. nr. 3547)
antwoorden op de in het middel uiteengezette conclusie van eiser;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het middel niet kan worden den vonnis, op 3 februari 1984 in hoaangenomen;
En overwegende dat de substan(1) Cass., 25 maart 1980 (A.C., 1979-80,
tiiHe of op straffe van nietigheid nr. 471) en 15 dec. 1982, A.R. nr 2539
voorgeschreven rechtsvormen in (ibid., 1982-83, nr. 227).

I
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ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne;
I. .. .
II. .. .
III. In zoverre de voorzieningen
van de beklaagde Pirlet en van de
burgerlijke partij naamloze vennootschap Entreprises Bernard respectievelijk gericht zijn tegen de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld
op de tegen hem ingestelde strafvordering en tegen de beslissing op de
door eiseres tegen de verweerder
Draize ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 153, 176, 190 van
het Wetboek van Strafvordering, 96 en
97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, waarbij
de beroepen beslissing gedeeltelijk wordt
gewijzigd, eiser veroordeelt tot een enkele geldboete van honderd frank wegens
het onopzettelijk toebrengen van verwondingen en wegens overtredingen van
het Wegverkeersreglement, de medebeklaagde Draize vrijspreekt en, bij de uitspraak over de rechtsvorderingen van de
burgerlijke partijen, beslist dat aileen eiser aansprakelijk is voor de door het ongeval veroorzaakte schade, dat de rechtbank zich niet bevoegd verklaart om
kennis te nemen van de door eiseres tegen de medebeklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
terwijl de eerste rechter zich naar de
plaats van het ongeval heeft begeven;
noch het naar aanleiding van die onderzoeksmaatregel opgemaakte proces-verbaal noch het vonnis dat daarop gevolgd
is evenwel vaststellen dat de regels betreffende de openbaarheid van de terechtzittingen in acht zijn genomen, zodat die rechtsvormen geacht moeten
worden niet te zijn nagekomen waardoor
de op 15 november 1983 door de eerste
rechter gewezen beslissing nietig is, en
het bestreden vonnis, nu het de tijdens
de plaatsopneming gedane vaststellingen
niet heeft geweerd, de onwettigheid van
de beroepen beslissing heeft overgenomen en zelf ook nietig is :

Overwegende dat noch het op die
datum opgemaakte proces-verbaal
noch het beroepen vonnis van 15 november 1983 vaststellen dat bij de
plaatsopneming de behandeling van
de zaak in het openbaar is geschied;
Overwegende dat die substantii:~le
rechtsvorm derhalve moet worden geacht niet te zijn nageleefd en dat
het ontbreken ervan de nietigheid
tot gevolg heeft van de tijdens die
plaatopneming verrichte daden van
onderzoek;
Dat hieruit volgt dat het bestreden vonnis, nu het de door de eerste
rechter naar aanleiding van die
plaatsopneming gedane vaststellingen niet weert uit de gegevens die
dienen tot overtuiging van de appelrechters, nietig is;
Dat het middel gegrond is;
IV ....

v.

000

VI. ...

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen, in zoverre ze gericht zijn tegen
de beslissingen op de door de verweerders Draize en Deville tegen de
eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het Pirlet
veroordeelt op de tegen hem ingestelde strafvordering en op de door
de verweerders Draize en Deville tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, en in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van de naamloze
vennootschap Entreprises Bernard
tegen de verweerder Draize; verwerpt voor het overige de voorziening van Pirlet; verwerpt voor het
overige de voorziening van de naamloze vennootschap Entreprises Bernard; zegt evenwel dat de beslissingen op de rechtsvordering van het
openbaar ministerie tegen eiseres
Overwegende dat de politierecht- en op de door de litisconsorten Draibank bij vonnis van 21 juni 1983 een ze-Deville tegen haar ingestelde burplaatsopneming heeft bevolen die op gerlijke rechtsvorderingen geen re6 september 1983 is uitgevoerd;
den van bestaan hebben: beveelt dat
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van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
Pirlet in de helft van de kosten van
zijn voorziening; veroordeelt de
naamloze vennootschap Entreprises
Bernard in drie vierde van de kosten van haar voorziening; laat de
overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbak te Neufchateau, zitting houdende in hoger beroep.
6 juni 1984 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

klaagde ten laste gelegde feiten en
gelijkaardige feiten waarvoor hij vroeger is veroordeeld, niet een enkel
strafbaar feit vormen, enkel erop wijst
dat, in de vorige zaak, een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
had vastgesteld dat de overwegingen
van openbare veiligheid die ten grandslag lagen aan het tegen beklaagde in
de voormelde zaak uitgevaardigde aanhoudingsbevel, niet meer aanwezig
waren, en daaruit afleidt dat de beklaagde, op de datum van het voormeld arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, niet meer het bedrieglijk opzet had om misdrijven te
plegen en dat, derhalve, de feiten van
de tweede zaak, die na die vaststelling
werden gepleegd, en die van de eerste
zaak, niet de uitvoering waren van dezelfde strafbare opzet. (Art. 65 Sw.)
(DEKNUYT
T. ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS E.A.)
ARREST ( vertaJing)

Nr. 574

(A.R. nr. 3643)
2'

KAMER -

6 juni 1984

1° VOORLOPIGE HECHTENIS

BESLISSING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT
DAT DE HANDHAVING VAN DE HECHTENIS
NIET MEER VERANTWOORD IS DOOR ERNSTIGE EN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN
DIE DE OPENBARE VEILIGHEID RAKEN
DRAAGWIJDTE VAN DIE BESLISSING.

2° MISDRIJF -

VERSCHILLENDE FElTENONTBREKEN VAN EEN ENKELE STRAFBARE
OPZET AFGELEID UIT EEN OVERWEGING DIE
EEN ONWETTIGE DRAAGWIJDTE VERLEENT
AAN EEN BESLISSING VAN EEN ONDERZOEKSGERECHT IN EEN ANDERE ZAAK - ARREST
NIET NAAR RECHT VERANTWOORD.

1• en 2• Een beslissing van een onderzoeksgerecht die, inzake voorlopige
hechtenis, verklaart dat de handhaving
van die hechtenis niet meer verantwoord is door ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare
veiligheid raken, stelt, daardoor alleen,
niet vast dat de verdachte op de datum
van die beslissing niet meer het bedrieglijk opzet had om misdrijven te
plegen (art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis); onwettig is derhalve het arrest
dat, om te beslissen dat de aan de be-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 maart 1984 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissingen op de tegen Delforge en Pruvost ingestelde
strafvordering :
Overwegende dat eiser, beklaagde, geen hoedanigheid heeft om zich
in cassatie te voorzien tegen de beslissingen op de tegen medebeklaagden ingestelde strafvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser op de tegen hem ingestelde
strafvordering vrijgesproken wordt
van de telastlegging dat hij heeft
deel uitgemaakt van een vereniging
van boosdoeners :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk 1s bij gebrek aan
be lang;
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aan het op 15 mei 1979 gewezen ar•rest van het hof van beroep, kamer
van inbeschuldigingstelling, en door
daaruit het ontbreken van een enkel
strafbaar opzet af te leiden, niet
naar recht is verantwoord;
Over het ambtshalve aangevoerde mid-

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

del, afgeleid uit de schending van de artikelen 65 van het Strafwetboek en 5,
IV. In zoverre de voorziening geeerste lid, van de wet van 20 april 1874
richt is tegen de beslissingen op de
op de voorlopige hechtenis :

tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :

Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat de aan eiser ten laste gelegde feiten die tussen 4 november 1979 en 25 april 1983 zijn gepleegd, niet een enkel strafbaar feit
vormen met de gelijkaardige feiten
die tussen 14 maart 1973 en 21 mei
1978 zijn gepleegd en waarvoor eiser is gestraft bij een op 9 juni 1983
gewezen beslissing van de correctionele rechtbank, zich ertoe beperkt
te vermelden dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij arrest van
15 mei 1979 heeft vastgesteld dat
« de overwegingen van openbare
veiligheid » die ten grondslag lagen
aan het tegen eiser in de vorige
rechtspleging uitgevaardigde aanhoudingsbevel, niet meer voorhanden waren, « dat met andere woorden » beklaagde op die dag << niet
langer dan het bedrieglijk opzet had
om misdrijven te begaan >>, dat, nu
de onderhavige feiten zijn gepleegd
na die invrijheidstelling « en dus na
die vaststelling », ze niet een enkel
strafbaar feit vormden met de vorige feiten en dat de vervolgingen dus
ontvankelijk waren;

Overwegende dat de op de voorziening van eiser, beklaagde, uitgesproken vernietiging van de beslissing waarbij hij veroordeeld wordt
op de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt
van de beslissingen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen die er het gevolg van
zijn;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
middelen van eiser die niet kunnen
leiden tot ruimere cassatie of tot
cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre
het eiser veroordeelt op de tegen
hem ingestelde strafvordering en
uitspraak doet over de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsyor_deringen; verwerpt de voorz1enm_g
voor het overige; beveelt dat van d1t
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeelteli~k v~r
nietigde arrest; veroordeelt e1ser . ~n
een derde van de kosten van ZIJn
voorziening; laat de overige kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.

Overwegende dat een beslissing
inzake voorlopige hechtenis door het
enkele feit dat ze verklaart dat de
handhaving van die hechtenis niet
meer verantwoord is door ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden
die de openbare veiligheid raken,
niet vaststelt dat verdachte op de
dag van die beslissing niet meer het
6 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
bedrieglijk opzet had om misdrijven de h. Screvens, afdelingsvoorzitter
te plegen;
Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advo-

Dat het bestreden arrest, door een caat-generaal - Advocaat: mr. Frederic
dergelijke draagwijdte te verlenen Steghers, Brussel

1320 Nr. 575
1' KAMER - 7 juni 1984

INKOMSTENBELASTINGEN

v66R

HET W.I.B. GELDENDE STELSELS - BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN, WINSTEN EN EATEN BEPALING VAN DE BELASTBARE
WIN ST.

Overeenkomstig artikel 10 van de wet
van 16 oktober 1945 tot invoering van
een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, moeten de inkomsten,
getaxeerd in de speciale belasting,
worden afgetrokken van de belastbare
winst en niet enkel van de eflectief belaste winst.
(DE JONCKHEERE
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1156 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 mei 1983 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

vestigde ( ... ); dat zij echter geenszins
werd vernietigd wat hetreft de vaststelling van de bedrijfswinsten van verzoeker (8.993.303 frank voor de oorlogsj.aren)
die in principe helasthaar waren m de
extrahelasting; dat zij evenmin werd vernietigd wat betreft de vaststelling van de
inkomsten onderhevig aan de speciale
helasting (4.918.956 frank) ( ... ); dat de inkomsten vatbaar voor speciale helasting
op 4.918.956 frank werden hepaald; dat
de in heginsel voor extrabelasting vathare inkomsten, gelet op het totaal bedrag
van de hedrijfswinsten uit de oorlogsjaren (8.993.303 frank) ruim het totaal bedrag overschreden waarop een geldige
aanslag in de extrabelasting werd geheven; dat voor de toepassing van ( ... ) artikel 10 (van de wet van 16 oktoher 1945)
uitsluitend moet rekening gehouden wor-.
den met de in de extrahelasting helasthare winst en niet met de effectief helaste winst; dat de machtsoverschrijding
hegaan door de directeur wat de aanslag
hetreft, de deshetreffende inkomsten niet
uitsluit uit de belasthare winst die in
principe onderhevig is aan de extra~el.as
ting; dat derhalve er geen aanle1dmg
was tot vaststelling van dubbel gebruik,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
van het Hof van Beroep van Brussel van
3 april 1974, door de heslissing van de directeur van 17 april 1952 die een supplement in de extrabelasting had gevestigd,
te vernietigen wegens machtsmisbruik,
noodzakelijkerwijze de motieven teniet
heeft gedaan die deze heslissing rechtvaardigden, te weten onder meer de vermeerdering van de helastbare grondslag;
gezegd arrest onder meer preciseert
« dat de directeur niet wettelijk gevat
was door de ingediende bezwaarschriften
van de aanslagen die hij, door de vestiging van de litigieuze, heeft verbeterd en
opgevoerd », waaruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat voormeld arrest de hepalingen van de directoriale beslissing hetreffende de belasthare grondslag in de extrahelasting
in hun geheel gelaten had, het gezag verschuldigd aan dit arrest schendt door het
een hetekenis te geven die onverenigbaar is met zijn bepalingen (schending
van de artikelen 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek) en het gezag van
gewijsde miskent dat aan dit arrest gehecht was (schending van de artikelen
1350 en 1352 van het Burgerlijk Wethoek, 23 en 25 van het Gerechtelijk Wethoek);

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1350,
inzonderheid 3°, en 1352 van het Burgerlijk Wethoek, 23, 25 van het Gerechtelijk
Wethoek en 10, inzonderheid § 1, eerste
lid, van de wet van 16 oktoher 1945 die
een extrahelasting invoert,
doordat het hestreden arrest, nadat eiser had doen gelden dat, krachtens artikel 10 van de wet van 16 oktoher 1945,
de helasthare winst in de speciale helasting - zij 4.918.956 frank - van de helasthare winst in de extrahelasting onder
artikel 22 van het aanslagj aar 1946 - zij
771.185 frank - moest afgetrokken worden, hetgeen de helastbare grondslag
van deze laatste aanslag tot niets terughracht, dewelke vandaar in zijn geheel,
moest vernietigd worden, deze eis verwerpt op grand : dat, ten gevolge van het
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 3 april 1974, de bijkomende aanslag - artikel 1265ex - in de extrahelasting is komen te vervallen ( ... ); dat de
directoriale beslissing van 1952 slechts in
die mate werd vernietigd, waarin zij een
tweede onderdeel, voor de toepassing
hijkomende aanslag in de extrabelasting van artikel 10 van de wet van 16 oktoher
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1945, het is van de grondslag door de ad- sie van de h. Krings, advocaat-generaal
ministratie aan de extrabelasting onderAdvocaten: mrs. Jean Wilmart, Brusworpen, dat men de inkomsten ge- sel, en Claeys Bouuaert.
taxeerd in de speciale belasting moet
aftrekken en niet, zoals het bestreden arrest het beslist, van de inkomsten die
niet daadwerkelijk aan deze belasting
werden onderworpen (schending van de- Nr. 576
ze bepaling) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
1' KAMER - 7 juni 1984
Overwegende dat het arrest van 3
april 1974 van het Hof van Beroep
te Brussel beslist dat de directeur 1° VORDERING IN RECHTE - VOORWAARDEN VAN DE RECHTSVORDERING - BEzijn macht had overschreden bij het
LANG - BEGRIP.
vestigen van de aanslag in extrabelasting; dat hetzelfde arrest echter
niet beslist dat geen oorlogswinsten 2° VORDERING IN RECHTE - VOORWAARDEN VAN DE RECHTSVORDERING- BEbestonden die aanleiding konden geROEPSVERENIGING - HANDELSPRAKTIJKEN
ven tot extrabelasting;
- VORDERING TOT STAKEN - BELANG VAN
Overwegende dat het bestreden
EEN BEROEPSVERENIGING - BEGRIP.
arrest de bewijskracht noch het gezag van het arrest van 3 april 1974 1° Een vordering in rechte ingesteld voor
een natuurlijke of rechtspersoon kan
miskent;
niet worden toegelaten indien de eiser
Dat het onderdeel feitelijke granddaarbij geen eigen persoonlijk en
slag mist;
rechtstreeks belang heeft (1). (GerechW at het tweede onderdeel betelijk Wetboek, art. 17.)
treft :
Overwegende dat § 1, tweede zin, 2o De door een beroepsgroepering op
grand van art. 55 Handelspraktijkenvan artikel 10 van de wet van 16 okwet ingediende vordering tot staking
tober 1945 tot invoering van een exvan een tekortkoming is, overeentrabelasting op de in oorlogstijd bekomstig artikel 57, eerste lid, van dehaalde exceptionele inkomsten, winzelfde wet, enkel toelaatbaar indien de
sten en baten luidt : << De belastbare
handelaars en ambachtslui die gewinst wordt evenwel verminderd
schaad worden, of die men tracht te
met de inkomsten vatbaar voor de
schaden, leden zijn van de groepering
speciale belasting op de winsten uit
en het ondergane of dreigende nadeel
de door de groepering behartigde beleveringen en prestaties aan den vijlangen aantast.
and »;
Dat hieruit blijkt dat de inkomsten getaxeerd in de speciale belas- (DESIMPELAERE T. HET NATIONAAL COMITE
ting moeten afgetrokken worden DER JUWELIERS, UURWERKMAKERS, GOUD- EN
van de belastbare winst en niet en- ZILVERSMEDEN, MEDAILLES EN ERETEKENS,
EDELE METALEN EN AANVERWANTE BEROEPEN
kel van de effectief belaste winst;
V.Z.W.)
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
ARREST

(A.R. nr. 4107)

Om die redenen, verwerpt de
HET HOF; - Gelet op het bestrevoorziening; veroordeelt eiser in de den arrest, op 4 januari 1983 door
kosten.
7 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter
(1) Zie Cass., 19 nov 1982 (A.C., 1982-83,
en verslaggever . de h. Janssens, afde- nr. 172) en de conclusie van het openbaar mllingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- msterie.
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het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

14 juli 1971, en van het algemeen rechtsbeginsel) :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 17 van het Gerechtelijk Wethoek, 57 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, en van
het algemeen rechtsbeginsel « fraus omnia corrumpit »,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot staking van elke publiciteit waarbij
wordt medegedeeld dat 500 frank zal betaald worden per gram goud van oude,
niet meer gedragen juwelen, ringen,
armbanden, kettingen, enz., al dan niet
met aanduiding in kleine letters dat deze
prijs zal gehanteerd worden naargelang
het gehalte, zonder dat in feite de prijs
van 500 frank deze is welke betaald
wordt per gram juweel, ring, armband of
ketting, eiseres veroordeelt tot een
dwangsom van 100.000 frank voor elke
publiciteit die nog zou geschieden meer
dan zeven dagen na de betekening, en
verweerster machtigt de beslissing eenmaal te publiceren in de Vlan-editie, op
grond : dat eiseres vergeefs een argument poogt te putten uit het feit dat andere opkopers analoge praktijken er op
nahouden en gelijkaardige prijzen hieden, terwijl verweerster niet tegen hen
zou reageren; dat de onregelmatige praktijken van derden niet verantwoorden
dat eiseres zelf oneerlijke praktijken zou
handhaven; dat verweerster geenszins
haar recht zou hebben verwerkt door
niet te reageren tegen alle auteurs van
onrechtmatige reclame,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar akte van hager beroep uitdrukkelijk staande hield daf verweerster misbruik maakte van de ingestelde verdering daar zij, op verzoek van enkele
harer aangesloten !eden die in de omgeving van eiseres woonden, deze verdering tegen eiseres als niet aangesloten
handelaar had ingesteld om aan een concurrent moeilijkheden te berokkenen
(zie akte van beroep, bladzijde 2, laatste
lid, en bladzijde 3, lid 1); het arrest op
dit verweer niet antwoordt (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, verweerster, die de
vordering tot staking van de publiciteit
tegen eiseres had ingesteld om deze als
niet aangesloten handelaar en concurrent van haar !eden moeilijkheden te bezorgen, misbruik maakt van de procedure en haar vordering niet ontvankelijk is
(schending van de artikelen 17 van het
Gerechtelijk Wetboek, 57 van de wet van

Overwegende dat het verweer van
eiseres luidde : « Derhalve dient in
de eerste plaats te worden nagegaan
of het wel degelijk de bedoeling van
(verweerster) was en is een met de
eerlijke handelspraktijken strijdige
daad te verbieden, of tracht zij aileen maar op verzoek van een of
meerdere van haar leden welke in
de omgeving van de handel van (eiseres) wonen, een niet aangesloten
concurrent moeilijkheden aan te
doen. (Eiseres) weet met zekerheid
dat (verweerster) het artikel 54 van
de wet op de handelspraktijken misbruikt voor andere doeleinden »;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster een << reklame
... wenst te horen verbieden » die
<< misleidend » is omdat de doorsneelezer niet zal inzien dat de prijs afhankelijk is van het gehalte aan
gaud en dat << ringen, kettingen en
dergelijke nooit of zeer zelden uit
fijn gaud bestaan »; dat het arrest
tevens
beslist
dat
verweerster
<< geenszins haar recht zou hebben
(verbeurd) door niet te reageren tegen alle auteurs van onrechtmatige
reclame »;
Dat het arrest aldus impliciet
doch zeker oordeelt dat het er verweerster om te doen was, zonder
misbruik van recht, een met de eerlijke
handelsgebruiken
strijdige
daad te doen ophouden;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 54, 55, 57
van de wet van 14 juli 1971 betreffende
de handelspraktijken, 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot staking van elke publiciteit waarbij
wordt medegedeeld dat 500 frank zal betaald worden per gram goud van oude,
niet meer gedragen juwelen, ringen,
armbanden, kettingen, enz., al dan niet
met aanduiding in kleine letters dat deze
prijs zal gehanteerd worden naargelang
het gehalte, zonder dat in feite de prijs
van 500 frank deze is welke betaald
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wordt per gram juweel, ring, armband of
ketting, en eiseres veroordeelt tot een
dwangsom van 100.000 frank voor elke
publiciteit die nog zou geschieden meer
dan zeven dagen na de betekening, en
verweerster machtigt de beslissing eenmaal te publiceren in de Vlan-editie, op
grond : dat verweerster alle vorderingen
mag instellen voorzien in artikel 55 van
de wet van 14 juli 1971; dat dit slaat zowel op de vorderingen gestoeld op artikel 20, 1°, als op de vorderingen gestoeld
op artikel 54 dezer wet; dat dit laatste artikel geenszins vereist dat verweerster
een handelaar zou zijn; dat vereist wordt
doch volstaat dat een handelaar door
zijn oneerlijke praktijken schade zou
kunnen berokkenen aan een andere handelaar, die niet noodzakelijk de eisende
partij moet zijn; dat ten deze, mocht blijken dat de praktijk oneerlijk zou zijn, de
mededingers van eiseres hiervan een nadeel zouden ondervinden,
terwijl de vordering tot staking van
verweerster niet ontvankelijk is daar zij,
als vereniging zonder winstoogmerk,
geen handelaar is en geen handelsdaden
stelt, zodat zij door de handelingen van
eiseres geen nadeel kan ondergaan op
het stuk van artikel 54 van de wet van
14 juli 1971; het feit dat de belangen harer leden zouden kunnen geschaad worden, niet van aard is om de vordering
van verweerster zelf ontvankelijk te rnaken op grond van artikel 54 der wet,
daar deze alle eigen belang blijft missen
bij gebrek aan enig persoonlijk nadeel;
zodat het arrest de in het middel aangewezen bepalingen schendt :
Overwegende dat artikel 57, eerste lid, van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken
luidt : « de vordering op grond van
artikel 55 wordt ingediend op verzoek, hetzij van de belanghebbenden, hetzij van een belanghebbende
beroeps- of interprofessionele groepering met rechtspersoonlijkheid »;

indien de eiser geen persoonlijk en
rechtstreeks belang heeft, dit wil
zeggen een eigen belang;
Overwegende dat artikel 57, eerste lid, van de wet betreffende de
handelspraktijken de beroepsgroepering met rechtspersoonlijkheid
uitdrukkelijk toelaat de vordering
op grond van artikel 55 in te dienen;
Overwegende dat artikel 57, eerste lid, weliswaar voorschrijft dat de
eisende beroepsgroepering belanghebbend zou zijn;
Dat hiermee niet wordt bedoeld
dat ze een eigen belang moet hebben zoals « de belanghebbenden »
die de eis zouden inleiden, maar wel
dat niet gelijk welke beroepsgroepering de staking kan vorderen van
gelijk welke tekortkoming vermeld
in artikel 55;
Dat de vordering van de beroepsgroepering enkel toelaatbaar is
indien handelaars en ambachtslui
die geschaad worden of die men
tracht te schaden, leden zijn en het
ondergane of dreigende nadeel door
de groepering behartigde belangen
aantast;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
7 juni 1984
1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaten : mrs. Houtekier en Nelissen Grade.
·

Overwegende dat de rechtsvordering, naar luid van artikel 17 van Nr. 577
het Gerechtelijk Wetboek, niet kan
worden toegelaten indien de eiser
1' KAMER - 7 juni 1984
geen belang heeft om ze in te dienen; dat, tenzij de wet het anders
bepaalt, de rechtsvordering inge- OVEREENKOMST
VERBINDENDE
steld door een natuurlijke of rechtsKRACHT - BEDING STRIJDIG MET DE OPENpersoon niet kan worden toegelaten,
BARE ORDE - GEVOLG.
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Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
ten spijt, strekt een beding de contractanten niet tot wet wanneer het indruist tegen de openbare orde.

(GOVAERTS T. SCHURMANS, SMETS)
ARREST

(A.R. nr. 4251)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 februari 1983 in
hoger beroep door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Hasselt gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden vannis eisers
vordering die ertoe strekte te horen zeggen dat de huurprijs op 16 april 1981,
26.260 frank bedroeg, namelijk de contractueel voorziene basishuurprijs vaar
het tweede jaar of 25.000 frank vermeerderd met 6 pet. op 21.000 frank, zijnde de
contractueel voorziene basishuurprijs
vaar het eerste jaar, in toepassing van
artikel 2, § 1, van de wet van 23 december 1980 tot tijdelijke regeling van de
huur- en andere overeenkomsten die het
genot van een onroerend goed verlenen,
ongegrand verklaart en derhalve het hager beroep van verweerders gegrond verklaart ap grand van de overwegingen dat
« de huurprijsbepaling in artikel 3, alinea 1, van de huuravereenkomst tussen
partijen waarbij opeenvalgende hogere
basishuurprijzen werden vastgelegd en
dit over de gehele looptijd van het kontrakt (aangezien dient te worden) als een
(... ) systeem van periodieke huurprijsverhoging >> en dat « valgens artikel 2, § 1,
wet 23 december 1980, de huurprijs in
1981 niet hager (mag) zijn dan deze van
31 december 1980 vermeerderd met 6
pet., in casu is dit inderdaad 21.000 frank
+ 6 pet. of 22.260 frank >>,
terwijl luidens de uitdrukkelijke vaststellingen van het bestreden vonnis de
huurprijs, op grand van artikel 3 van de
tussen partijen gesloten huuravereenkomst, maandelijks 21.000 frank beloopt
voor het eerste jaar, 25.000 frank voor
het tweede jaar, 27.000 frank voor het
derde jaar, 30.000 frank vaor het vierde,
vijfde en zesde jaar en 36.000 frank voor
het zevende, achtste en negende jaar, en

terwijl derhalve de huurprijs op 16 april
1981, namelijk gedurende het tweede
jaar, cantractueel 25.000 frank bedroeg
vermeerderd met 6 pet. op 21.000 frank
of 26.260 frank; zodat het bestreden vonnis, door te stellen dat de contractuele
huurprijsbepaling zoals voarzien in artikel 3 van het huurcontract, dient aangezien te worden als << een (... ) systeem van
periodieke huurprijsverhaging >> en door
te stellen dat « volgens artikel 2, § 1, van
de wet van 23 december 1980 de huurprijs in 1981 niet hager (mag) zijn dan
deze van 31 december 1980 vermeerderd
met 6 pet., in casu is dit inderdaad 21.000
frank + 6 pet. of 22.260 frank >> en door
derhalve artikel 3 van het huurcontract
buiten werking te stellen, aan vaormeld
artikel van het huurcantract het gevolg
niet heeft willen toekennen dat zij wettelijk tussen partijen heeft, derhalve
schending inhaudt van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek:

Overwegende dat artikel 2, § 1,
van de wet van 23 december 1980
tot tijdelijke regeling van de huuren andere overeenkomsten die het
genot van een onroerend goed verlenen, bepaalt : « niettegenstaande elke wettelijk, reglementair of contractueel strijdige bepaling, mag het
bedrag van de huur, de cijns, de canon of de vergoeding betreffende de
verhuring en overeenkomsten, voor
de periode van 1 januari 1981 tot 31
december 1981, niet hoger zijn dan
het bedrag dat op 31 december 1980
wettelijk eisbaar is, verhoogd met 6

pet.

>>;

Dat de rechtbank oordeelt dat die
beperking « de wil van de partijen
om hogere motieven als inflatiebestrijding vleugellam heeft gemaakt »
wat in de context van het vonnis beduidt dat de bepaling van dat artikel
2, § 1, van openbare. orde is;
Dat eiser geen schending van bedoeld artikel 2, § 1, aanvoert;
Overwegende dat artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek ten spijt een
beding de contractanten niet tot wet
strekt wanneer het indruist tegen de
openbare orde;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de Rome op 4 november 1950 en goedgevoorziening; veroordeelt eiser in de keurd bij wet van 13 mei 1955,
kosten.
doordat het vonnis de vordering van
7 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaten : mrs. De Gryse en van
Heeke.

Nr. 578
1'

KAMER -

7 juni 1984

GENEESKUNDE REN -

ORDE DER GENEESHEBIJDRAGEN - WETIIGHEID.

Artikel 3, laatste lid, van het koninklijk
besluit van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren wordt
geschonden door het vonnis dat de
vordering tot betaling van bijdragen
ontoelaatbaar verklaart, op grand dat
de kwestie van niet-betaling van bijdragen, een tuchtrechtelijke aangelegenheid is en dat de Orde der Geneesheren in haar tuchtprocedure onwettig
handelt, omdat die procedure in strijd
is met een direct toepasselijke bepaling van internationaal recht.

(ORDE DER GENEESHEREN T. LEBEER)
ARREST

(A.R. nr. 4336)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 juli 1983 door de
Vrederechter van het tweede kanton
te Sint-Niklaas gewezen;

eiseres tot betaling van de bijdragen van
verweerder voor de jaren 1980, 1981 en
1982 ontoelaatbaar verklaart, op grond
onder meer : dat uit de arresten van het
Europees Hof voor de Rechten van de
Mens van 23 juni 1981 (in zake Le Compte, Van Leuven en De Meyere) en 10 februari 1983 (in zake Albert en Le Compte) volgt dat artikel 6.1 van het Europees
Verdrag over de Rechten van de Mens
toepasselijk is op de disciplinaire procedures, en dat dit artikel werd geschonden doordat de procedure niet publiek
werd gevoerd; dat derhalve dient aangenomen dat de Orde der Geneesheren in
haar tuchtprocedure onwettig, want in
strijd met een direkt toepasselijke bepaling van internationaal recht, handelt;
dat eiseres weliswaar opwerpt dat de
voorliggende procedure ter invordering
van een bijdrage niets te zien heeft met
een tuchtrechtelijk optreden van de Orde; dat artikel 18 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 echter
nog altijd in de mogelijkheid voorziet
van een tuchtrechtelijke sanctie bij nietbetaling van de bijdragen; dat de kwestie
van niet-betaling van de bijdragen, ondanks het mogelijke beroep op de burgerlijke rechter, derhalve een tuchtrechtelijke aangelegenheid blijft; dat de omstandigheid dat onder meer de Oostvlaamse en Antwerpse provinciale raden
van de Orde in deze aangelegenheid
(nog) geen tuchtrechtelijke procedures
hebben ondernomen, daaraan niets afdoet; dat er immers op gewezen dient te
worden dat artikel 6.1 van het Europees
Verdrag niet aileen geldt voor een reeds
begonnen procedure; dat deze bepaling
.ook kan ingeroepen worden door een ieder die meent dat een inmenging in de
uitoefening van zijn rechten met burgerlijk karakter onwettig is, en die zich erover beklaagt niet de gelegenheid te hebben gehad dergelijke « vaststelling »
(« contestation », « determination ») te
onderwerpen aan een rechtbank die aan
de vereisten van artikel 6.1 beantwoordt;·
dat derhalve ook in verband met de nietbetaling van de bijdragen een schending
van de internationale rechtsregel mogelijk blijft; dat het aan eiseres niet mag
toegelaten worden deze wettigheid te
omzeilen door via de gewone rechter te
doen afdwingen wat zij tuchtrechtelijk
niet wettig zou kunnen,

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 3, in het bijzonder
laatste lid, 6, 7°, 15, § 2, 4°, en 18 van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, 92 van de Grondwet en 6.1
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
terwijl artikel 3, laatste lid, van het
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem-
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ber 1967 bepaalt dat, « ten einde de Orde
(der Geneesheren) in staat te stellen
haar opdracht te vervullen, ... een jaarlijkse bijdrage van de op de lijst ingeschreven geneesheren (mag) geeist worden, ... vastgesteld overeenkomstig artikel 6, 7", en artikel 15, § 2, 4° »; eiseres
het recht heeft, onder meer op grand van
de artikelen 92 van de Grondwet en 6.1
van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens, om zich tot de rechtbanken van de rechterlijke orde te wenden, ten einde de afdwingbaarheid van
de betaling van de bijdrage te bekomen;
artikel 18 van het koninklijk besluit
nr. 79 weliswaar bepaalt dat niet-betaling van de bijdrage tuchtrechtelijk kan
bestraft worden, doch hieruit niet wettig
kan afgeleid worden dat de invordering
van de bijdrage via de rechtbanken zou
uitgesloten zijn, of dat een dergelijke invordering een « omzeiling , van een zogezegd onwettige - tuchtprocedure
zou uitmaken; de tuchtprocedure en de
procedure voor de rechtbanken van de
rechterlijke orde immers een verschillend voorwerp hebben; artikel 6.1 van
het Europees Verdrag over de Rechten
van de Mens verder weliswaar aan de
geneesheer het recht waarborgt dat een
geschil betreffende de invordering van
zijn bijdrage behandeld wordt door een
rechterlijke instantie, ten deze de vrederechter, doch hem geen exceptie verleent
tegen een vordering die enig verband
zou kunnen hebben met een eventueel in
te stellen tuchtvordering; het bestreden
vonnis in elk geval, uit de loutere vaststelling dat het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens ten aanzien van
een aantal klachten heeft geoordeed dat,
in die specifieke zaken en omstandigheden, het Europees Verdrag op het punt
van de openbaarheid van de behandeling
en van de uitspraak (artikel 6.1 van het
Verdrag) geschonden werd, niet wettig
kon afleiden dat ook in andere, toekomstige zaken en in het algemeen door de
tuchtorganen van de Orde een schending
van het verdrag zou begaan worden, en
dat bedoelde tuchtprocedure derhalve
« in se , en in het algemeen onwettig of
strijdig met artikel 6.1 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens zou zijn; zodat het bestreden vonnis, door de vordering van eiseres ontoelaatbaar te verklaren op
grond dat eiseres in haar tuchtprocedure
onwettig handelt en het haar niet mag
toegelaten worden die onwettigheid te
omzeilen door een vordering bij de gewone rechter, om die hierboven gepreciseerde redenen schending inhoudt van

aile in het middel ingeroepen bepalingen, en derhalve niet wettig verantwoord
is:

Overwegende dat eiseres geen
tuchtsanctie vordert, doch wel een
burgerlijke veroordeling tot betaling
van bijdragen;
Dat het vonnis niet oordeelt dat
de burgerlijke procedure op enig
punt onwettig zou zijn verlopen;
Dat de vraag of de weigering bijdragen te betalen aanleiding kan of
zal geven tot tuchtvervolgingen, zonder invloed is op de toelaatbaarheid
van de burgerlijke eis;
Overwegende dat de bijdragen
niet onwettig zijn om de enkele reden dat voordien tuchtzaken ten onrechte met gesloten deuren werden
behandeld; dat immers in iedere
tuchtzaak het gepaste verweer kan
worden gevoerd;
Overwegende dat het vonnis artikel 3, laatste lid, van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
schendt, door de vordering om de
vermelde redenen niet toelaatbaar
te heten;

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 Vrederechter van het kanton Hamme.
7 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaten: mrs. De Gryse en Butzler.
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen op voorziening van dezelfde eiseres
tegen een vonnis van dezelfde datum en van
dezelfde rechtbank in zake de Orde der Geneesheren tegen Stuer H.
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len tegen aile partijen die in hager beroep in het geding zijn, zelfs indien
het principaal beroep beperkt is (2).

Nr. 579
1'

KAMER -

8 juni 1984
5" De terugwerkende kracht van een ver-

1° VORDERING IN RECHTE-

BURGERLUKE ZAKEN - VERTEGENWOORDIGING IN
RECHTE VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE VAN DE GEMEENSCHAPPEN
EN GEWESTEN.

3° GEMEENSCHAP, GEWEST-

VERTE-

GENWOORDIGING IN RECHTE.

nietigingsarrest van de Raad van State
maakt geen algemeen rechtsbeginsel
uit.
6" en 7" Uit een arrest van de Raad van
State houdende vernietiging van een
koninklijk besluit dat de afzetting van
een ambtenaar bevestigt, volgt niet
noodzakelijk dat die ambtenaar recht
heeft op een wedde in plaats van een
schadevergoeding, nu het gezag van
gewijsde beperkt is tot wat de rechter
beslist heeft over een punt dat in betwisting was en tot wat de noodzakelijke grondslag van zijn beslissing uitmaakt (3).

4° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - PRINCIPAAL BEROEP BEPERKT - INCIDENTEEL BEROEP NIETTEMIN ONTVANKELIJK TEGEN ELKE PARTIJ IN HET GEDING
VOOR DE APPELRECHTER (ART. 1054 GER.W.)

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. RAMBOER; RAMBOER T. O.C.M.W. LICHTERVELDE, BELGISCHE
STAAT, VLAAMSE GEMEENSCHAP)
ARREST

5° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE)- TERUGWERKENDE KRACHT VAN EEN
VERNIETIGINGSARREST VAN DE RAAD VAN
STATE - GEEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.

6° RECHTERLIJK GEWIJSDE

- ARREST VAN DE RAAD VAN STATE TOT VERNIETIGING VAN EEN KONINKLIJK BESLUIT DAT
DE AFZETTING VAN EEN AMBTENAAR BEVESTIGT - GEVOLGEN M.B.T. DE RECHTEN VAN
DIE AMBTENAAR.

7° RAAD VAN STATE ARREST ZEN.

VERNIETIGINGSGEZAG VAN GEWIJSDE - GREN-

(A.R. nrs. 3973 en 4005)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze dienen te worden gevoegd;
I. Wat de voorziening van de
Vlaamse Gemeenschap betreft :

Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat
1", 2o en 3" Luidens artikel 82 bij;ondere de voorziening is ingesteld door de
wet 8 augustus 1980 tot hervorming Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoorder instellingen wordt de gemeenschap digd door de voorzitter van de Vlaamse
in rechte vertegenwoordigd en wordt Executieve :
in haar naam cassatieberoep ingesteld
Overwegende dat, hoewel, krachdoor haar Executieve en niet door detens de artikelen 702, 703 en 1042
zer voorzitter (1).
4" Ingevolge artikel 1054 Ger. W. mag de

(2) Zie Cass., 22 dec. 1978 (A. C. . 1978-79,

gei'ntimeerde incidenteel beroep instel- 480).

(1) Zie Cass., 15 dec. 1977 (A.C., 1978, 466).

(3) Zie Cass., 8 juni 1961 (Bull. en Pas., 1961,
I, 1092); 23 ~n 24 april 1981, A.R. nrs. 3128 en
2947 (A.C., t980-81, nrs. 482 en 483).

- 1328 van het Gerechtelijk Wetboek, de weerder niet « in het geding » waren
identiteit van rechtspersonen in ak- voor de rechter in hoger beroep, dan wei
te van rechtspleging voldoende op grond dat zij geen « gedaagden in hoberoep » waren; het arrest in
wordt omschreven door de opgave ger
laatstgenoemd geval een schending invan hun benaming, rechtskarakter houdt van artikel 1054, eerste lid, van
en maatschappelijke zetel, die per- het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetsonen slechts geldig in rechte optre- welk voor de ontvankelijkheid van een
den door hun bevoegde organen;
incidenteel beroep voldoende is dat het
Overwegende dat, ingevolge het gericht is tegen « partijen die in het gezijn voor de rechter in hoger bebepaalde in artikel 82 van de bijzon- ding
roep », zelfs indien deze door de appeldere wet van 8 augustus 1980 tot lant enkel in het geding werden betrokhervorming der instellingen, de Ge- ken. met het doel dat het in hoger beroep
meenschap in rechte wordt verte- te wijzen arrest hen zou kunnen worden
genwoordigd door haar Executieve, tegengeworpen; het arrest derhalve aanen dat de rechtsgedingen van de Ge- getast is door dubbelzinnigheid althans
meenschap, als eiser of verweerder, onduidelijkheid van de motieven en niet
namens de Executieve worden ge- regelmatig is gemotiveerd (schending
artikel 97 van de Grondwet); en, in
voerd ten verzoeke van het door van
zoverre het aan de toelaatbaarheid van
haar aangewezen lid;
het incidenteel beroep een voorwaarde
Overwegende
dat
het
ver- stelt die niet door de wet is gesteld, artizoekschrift tot cassatie en het ex- kel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek
ploot tot betekening ervan opge- schent en derhalve niet wettig is verantmaakt zijn ten name van de Vlaam- woord;
se Gemeenschap, « vertegenwoortweede onderdeel, de akte van hoger
digd door de heer voorzitter van de beroep door eerste verweerder, oorspronVlaamse Executieve, in de persoon kelijk appellant, ter griffie van het hof
van de gemeenschapsminister van van beroep neergelegd op 29 februari
Gezin- en Welzijnszorg, van wie de 1980, het verzoek van eerste verweerder
kantoren gevestigd zijn te Brussel, aan de griffie bevat om het bedoelde verzoekschrift « bij gerechtsbrief ter kennis
Wetstraat 56 »;
willen brengen van : 1. de heer Ramboer
Dat de voorziening derhalve niet Achiel (... ), 2. de Belgische Staat, verteuitgaat van het ter zake wettelijk genwoordigd door de heer minister van
Binnenlandse Zaken (... ), 3. de Belgische
bevoegde orgaan;
Dat de voorziening niet ontvanke- Staat, vertegenwoordigd door de heer
minister van Volksgezondheid en het Gelijk is;
zin (waarvoor derde verweerder in de
II. Wat de voorziening van Adiel loop van de procedure het geding hervat
heeft) ( ... ) »; het enerzijds onverenigbaar
Ramboer betreft :
is met de zin en de draagwijdte van de
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1054 en 1056
van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest het incidenteel beroep door eiser in de zaak A.R.
nr. 526/80, ingesteld tegen de tweede en
de derde verweerder (Belgische Staat respectievelijk Vlaamse Gemeenschap) onontvankelijk verklaart, op grond dat
tweede en derde verweerder « niet gei:ntimeerd werden >>,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest aldus in het onzekere laat of het hof van
beroep heeft willen beslissen dat het incidenteel beroep van eiser onontvankelijk is op grond dat tweede en derde ver-

akte van hoger beroep, te beslissen dat
tweede en derde verweerder geen partijen zouden zijn geweest in het geding
voor het hof van beroep; zodat het arrest, in zoverre het het incidenteel beroep van eiser onontvankelijk verklaart
op grond dat tweede en derde verweerder niet « in het geding waren » voor de
rechter in hager beroep, de bewijskracht
schendt, die toekomt aan de akte van hoger beroep door eiser ter griffie van het
hof van beroep neergelegd op 29 februari
1980 en derhalve de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
schendt; anderzijds, de beslissing, door
te oordelen dat tweede en derde verweerder geen partijen waren in het geding voor het hof van beroep, hoewel
overeenkomstig artikel 1056, 2", van het
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Gerechtelijk Wetboek door eerste verweerder een verzoekschrift werd neergelegd ter griffie van het hof van beroep in
zoveel exemplaren als er « betrokken
partijen , - « parties en cause '' - waren met verzoek aan de griffie dit verzoek bij gerechtsbrief ter kennis te brengen van eiser, tweede verweerder en de
Belgische Staat, vertegenwoordigd door
de minister van Volksgezondheid en het
Gezin (waarvoor derde verweerder het
geding hervatte) en deze partijen derhalve partijen waren geworden in het geding voor het hof van beroep, aan artikel
1056, 2", van het Gerechtelijk Wetboek
niet de rechtsgevolgen toekent die het
heeft en derhalve deze wetsbepaling
schendt:

A. In zoverre het middel gericht is
tegen de beslissing op eisers incidenteel beroep tegen derde verweerder:
Overwegende dat het arrest het
principaal hoger beroep van eiser tegen derde verweerder ontvankelijk
verklaart;
Dat, het middel mitsdien, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is in zoverre het gericht is tegen de
beslissing over de ontvankelijkheid
van eisers incidenteel hoger beroep
tegen dezelfde verweerder;

B. In zoverre het middel gericht is
tegen de beslissing op eisers incidenteel beroep tegen tweede verweerder:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de gedaagde in
hoger beroep, ingevolge artikel 1054,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek, te allen tijde incidenteel beroep vermag in te stellen tegen alle
partijen die in het geding zijn voor
de rechter in hoger beroep; dat hieruit volgt dat de gedaagde in hoger
beroep ten aanzien van de partijen
die voor de rechter in hoger beroep
in het geding zijn, alle beschikkingen waardoor hij zich gegriefd acht,
zonder onderscheid vermag aan te
vechten, zelfs indien het principaal"
hoger beroep beperkt is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het door eerste verweerder

ingestelde principaal hoger beroep
enkel tegen eiser was gericht;
Overwegende dat eerste verweerder in zijn akte van hoger beroep
van 29 februari 1980, benevens eiser,
ook tweede en derde verweerder als
op te roepen partijen heeft aangewezen, met aanzegging dat zij hun
verklaring van verschijning moeten
doen zoals bepaald bij de artikelen
1061 en 1062 van het Gerechtelijk
Wetboek;
Overwegende dat het arrest eisers
incidenteel beroep tegen tweede verweerder niet ontvankelijk verklaart
omdat deze << niet ge!ntimeerd
(werd) »; dat het daarmee bedoelt
dat tegen die verweerder geen principaal hoger beroep was gericht;
Dat het arrest, nu het niet vaststelt dat tweede verweerder, ondanks zijn oproeping voor de rechter in hoger beroep, geen partij in
het geding was, de beslissing dat eisers incidenteel beroep tegen die
verweerder niet ontvankelijk is, niet
wettelijk verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het beginsel volgens
hetwelk een vernietigingsarrest van de
Raad van State terugwerkende kracht
heeft erga omnes, van het beginsel van
het gezag van gewijsde verbonden aan
vernietigingsarresten van de Raad van
State en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eerste verweerder
buiten de zaak stelt, op grond : dat, ingevolge de vernietiging door de Raad van
State, bij arrest van 24 april 1974, van
het koninklijk besluit van 15 juni 1971,
waarbij de Koning het beroep verwierp
door Ramboer Adiel, ingesteld tegen de
goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen van de beslissing van de Commissie van Openbare Onderstand te Lichtervelde van 4 december 1947, tot ontzetting
van betrokkene uit zijn ambt van secretaris van deze commissie, definitief is
komen vast te staan dat de vereiste
goedkeuring vanwege de rijksoverheid
niet werd bekomen, met het gevolg dat
de beslissing van de Commissie van
Openbare Onderstand van Lichtervelde,
hoewel formeel nog bestaande, elke
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rechtskracht heeft verloren en Ramboer
geacht wordt nooit uit zijn ambt ontzet
te zijn geweest; dat een werknemer, behoudens afwijkende, wettelijke of contractuele regeling ter zake niet voorhanden, geen aanspraak heeft op loon voor
de periode gedurende dewelke hij, zelfs
door toedoen van zijn werkgever, geen
arbeid heeft verricht; dat echter aanspraak kan gemaakt worden op schadevergoeding in evenredigheid met het gederfde loon; (... ) dat de Raad van State
bij zijn hiervoren vermelde arrest van 24
april 1974, dat gezag van gewijsde heeft
« erga omnes ''• uitsluitend het koninklijk besluit van 15 juni 1971 heeft vernietigd waarbij het beroep niet werd ingewilligd dat Ramboer Adiel had ingesteld
tegen de goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van
West-Vlaanderen van de beslissing van
de Commissie van Openbare Onderstand
te Lichtervelde van 4 december 1947 tot
ontzetting van belanghebbende uit zijn
ambt van secretaris van die commissie;
dat zowel de Commissie van Openbare
Onderstand van Lichtervelde als de Bestendige Deputatie van de Provincieraad
van West-Vlaanderen buiten de zaak
werden gesteld op grand van de overwegingen dat Ramboer aileen de vernietiging van het koninklijk besluit van 15
juni 1971 had gevraagd en dat hij overigens noch de beslissing van de Commissie van Openbare Onderstand noch de
goedkeuring ervan door de bestendige
deputatie rechtstreeks voor de Raad van
State zou kunnen bestrijden; dat het litigieuze vernietigingsarrest stoelt op het
motief dat de Koning, door het stilzwijgen ten opzichte van het door Ramboer
Adiel ingesteld beroep te bewaren gedurende meer dan twintig jaar, de redelijke termijn voor uitspraak heeft laten
verstrijken, waaruit volgt dat de Koning
zijn goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van de beslissing van de Commissie
van Openbare Onderstand van Lichtervelde van 4 december 1947 had verloren
en hij derhalve op 15 juni 1971, datum
van het besluit, niet meer de vereiste
bevoegdheid had om als hogere toezichthoudende overheid ter zake op te treden;
dat de Belgische Staat - Ministerie van
Volksgezondheid - in verband met de
laattijdigheid van bedoeld koninklijk besluit had betoogd dat de beroepsakte van
Ramboer bij vergissing in een epuratiecommissie was terechtgekomen, doch dat
de verkeerde toezending van het dossier
naar de epuratiecommissie door de Raad
van State niet als een geval van overmacht werd beschouwd; dat het de Com-

missie van Openbare Onderstand van de
gemeente Lichtervelde niet kan ten kwade worden geduid haar beslissing van 4
december 1974 houdende ontzetting van
Ramboer Adiel uit zijn ambt van secretaris van de Commissie van Openbare Onderstand te hebben uitgevoerd; dat een
tuchtstraf bij voorraad uitvoerbaar is;
dat waar, zoals hiervoren gesteld, de
door de Commissie van Openbare Onderstand te Lichtervelde op 4 december 1974
getroffen beslissing tot ontzetting van
Ramboer Adiel uit zijn ambt van secretaris dezer commissie, hoewel zij elke
« rechtsmacht » verloren heeft, nog
steeds formeel bestaat, aan die commissie evenmin kan worden verweten na de
bcslissing van de Raad van State betrokkene niet weder in dienst te hebben genomen; dat het hof van beroep ten deze
de volledige aansprakelijkheid legt bij de
Belgische Staat - Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin -, waarvan de inertie bij het behandelen van
het door Ramboer ingestelde beroep aan
de basis ligt van het door de Raad van
State op 24 april 1974 uitgesproken vernietigingsarrest,
terwijl, eerste onderdeel, de nietigverklaring van een administratieve handeling door de Raad van State tot gevolg
heeft dat de handeling geacht wordt
nooit te hebben bestaan; de terugwerking van de nietigverklaring van het
koninklijk besluit van 15 juni 1971 ten
deze tot gevolg heeft, zoals het arrest terecht overweegt, dat eiser geacht wordt
nooit uit zijn ambt te zijn ontzet; eiser
derhalve recht heeft op de integrale uitbetaling van de wedde en de andere
voordelen waarop hij aanspraak kon rnaken in zijn hoedanigheid van secretaris
van de Commissie van Openbare Onderstand van Lichtervelde; aan dit recht
niets afdoet het feit dat eiser gedurende
een bepaalde periode geen effectieve
prestaties als secretaris van de Commissie van Openbare Onderstand zou hebben verricht; het voor het bestaan van
het recht bovendien irrelevant is of de
schuldenaar van de wedde, ten deze eerste verweerder, al dan niet een fout
heeft begaan; het arrest derhalve, door
te beslissen dat eiser geen recht heeft op
een « loon » of een wedde doch enkel op
een schadevergoeding niet wettig verantwoord is en het beginsel schendt volgens
hetwelk een vernietigingsarrest van de
Raad van State terugwerkende kracht
heeft erga omnes;

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie aanvoerde dat eerste verweerder on-
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rechtmatig gehandeld had, enerzijds bij
het nemen van het afzettingsbesluit van
4 december 1947, waarvan eiser betoogde
dat het zonder « de nodige sereniteit en
voorzichtigheid "• doch integendeel « volledig ab irato » werd genomen, en anderzijds bij de afhandeling van de zaak bij
de Koning, waarbij eiser betoogde dat
eerste verweerder zich gedurende vierentwintig jaar niets had aangetrokken van
het lot van eiser, en aldus te kort gekomen was aan zijn verplichting tot voorlichting en begeleiding; het arrest met
geen woord rept over beide door eiser
aangevoerde aansprakelij kheidsgronden;
zodat het arrest niet antwoordt op bij
conclusie aangevoerde middelen, en derhalve niet regelmatig is gemotiveerd
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
derde onderdeel, de nietigverklaring
van een administratieve handeling door
de Raad van State tot gevolg heeft dat
de handeling geacht wordt nooit te hebben bestaan; de administratieve overheid, ingevolge het gezag van gewijsde
dat aan de vernietigingsarresten van de
Raad van State toekomt, de plicht heeft
het nodige te doen om de onwet.tigheid
die door de Raad van State is vastgesteld, te herstellen; de terugwerking van
de nietigverklaring van het koninklijk
besluit van 15 juni 1971 ten deze tot gevolg heeft, zoals het arrest overweegt,
dat het afzettingsbesluit van 4 december
1947, hoewel formeel nog bestaande, retroactief elke rechtskracht heeft verloren; de administratieve overheid, waaronder eerste verweerder, de plicht heeft
het nodige te doen om de gevolgen van
de afzetting, zodra het verlies van
rechtskracht ervan vaststaat, ongedaan
te maken; het arrest derhalve, door te
beslissen dat aan eerste verweerder niet
kan worden verweten na de beslissing
van de Raad van State eiser niet opnieuw in dienst te hebben genomen, de
verplichting miskent die ingevolge het
annulatiearrest van 24 april 1974 op eerste verweerder rustte, en derhalve het
beginsel schendt volgens hetwelk een
vernietiginsarrest van de Raad van State
terugwerkende kracht heeft erga omnes,
alsmede het beginsel van het gezag van
het gewijsde verbonden aan vernietigingsarresten van de Raad van State :

rest van de Raad van State geen algemeen rechtsbeginsel uitmaakt;
Overwegende dat het gezag van
het rechterlijk gewijsde beperkt is
tot wat de rechter beslist heeft over
een punt dat in betwisting was en
tot wat, om reden van het geschil
dat voor de rechter was gebracht en
waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag van de beslissing
uitmaakt;
Overwegende dat een arrest het
gezag van het gewij sde van een
vroeger gewezen arrest niet miskent
wanneer het voorwerp en de oorzaak van de vorderingen waarover
elk van die arresten uitspraak doet,
niet dezelfde zijn en het laatstgewezen arrest niet overenigbaar is met
het eerste;
Overwegende dat het arrest van
de Raad van State van 24 april 1974
het koninklijk besluit van 15 juni
1971, waarbij de Koning het beroep
niet inwilligde dat eiser had ingesteld tegen de goedkeuring, door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen, van
het besluit van de Commissie van
Openbare Onderstand te Lichtervelde tot ontzetting van eiser uit zijn
ambt van secretaris van die commissie, vernietigde om de reden « dat
de Koning, door het stilzwijgen ten
opzichte van dit beroep te bewaren
gedurende meer dan twintig jaar, de
redelijke termijn voor uitspraak
(had) laten verstrijken » en « zijn
goedkeuringsbevoegdheid » had verloren;

Overwegende dat uit het gezag
van het gewijsde van het vernietigingsarrest van de Raad van State
niet noodzakelijk volgt dat eiser
voor de periode dat hij het ambt
van secretaris van de commissie
van openbare onderstand niet heeft
mogen vervullen, recht heeft op een
wedde in plaats van de schadeverW at het eerste en het derde on- goeding in evenredigheid met het
derdeel betreft :
gederfde « loon ,, die het bestreden
Overwegende dat de terugwerken- arrest hem toekent, noch dat eerste
de kracht van een vernietigingsar- verweerder
noodzakelijk
foutief
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heeft gehandeld door eiser niet opnieuw in dienst te nemen;
Dat de onderdelen falen naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser primair
aanspraak maakte op achterstallige
wedden, onder andere omdat eerste
verweerder het besluit tot afzetting
zonder de nodige sereniteit en voorzichtigheid zou hebben genomen;
Dat het arrest die conclusie beantwoordt door de overweging « dat
een werknemer geen aanspraak
heeft op loon voor de periode gedurende dewelke hij, zelfs door toedoen van zijn werkgever, geen arbeid heeft verricht »;
Overwegende dat eiser aan eerste
verweerder bovendien een gebrek
aan voorlichting en begeleiding, na
zijn afzetting, verweet;
Dat het arrest oordeelt dat het de
eerste verweerder « niet kan ten
kwade geduid worden (zijn) beslissing van 4 december 1974 houdende
afzetting van (eiser) uit zijn ambt
van secretaris van de commissie
van openbare onderstand te hebben
uitgevoerd; dat een tuchtstraf bij
voorraad uitvoerbaar is; dat .. het
hof (van beroep) in casu de volledige verantwoordelijkheid van de Belgische Staat
Ministerie van
Volksgezondheid en van het Gezin
- weerhoudt, waarvan de inertie bij
bet behandelen van het door (eiser)
ingestelde beroep aan de basis ligt
van het ... vernietigingsarrest »; dat
bet arrest aldus de conclusie van eiser beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

streden arrest in zoverre dit het incidenteel beroep van Adiel Ramboer
tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, niet ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt Ramboer in
een derde van de kosten van zijn
voorziening; houdt de overige kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.
8 juni 1984 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en Nelissen Grade.

Nr. 580
2•

KAMER -

1° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN.

2° STRAFVORDERING -

OP GANG BRENGEN - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING PERSOONLIJKE BENADELING WORDT NIET
AANGEVOERD STRAFVORDERING NIET
GELDIG INGESTELD.

3° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - VR!JWILLIGE VERSCHIJNING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
- BEGRIP.

4° CASSATIE-

Om die redenen, voegt de voorzieningen onder de nrs. 3973 en 4005
van de algemene rol; verwerpt de
voorziening van de Vlaamse Gemeenschap en veroordeelt haar in
de kosten ervan; vernietigt het be-
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NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING EN STRAFVORDERING - BESLISSING
IN HOGER BEROEP VERNIETIGD OMDAT DE
RECHTER IN EERSTE AANLEG KENNIS HEEFT.
GENOMEN VAN EEN RECHTSVORDERING DIE
NIET BIJ HEM AANHANGIG WAS GEMAAKTVERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

ging van de beslissing op de de strafvordering uitgesproken op een ambtshalve opgeworpen middel (4).

5o Wanneer een in hager beroep genamen beslissing wordt vernietigd omdat
de rechter in eerste aanleg heeft kennis genomen van een strafvordering
(5) en een burgerlijke rechtsvordering
1o en 2o Om zich burgerlijke partij te
(6) die niet regelmatig aanhangig zijn
kunnen stellen, en met name om de
gemaakt, gebeurt de vernietiging zonzaak door rechtstreekse dagvaarding
der verwijzing.
bij het strafgerecht aanhangig te maken, moet de partij aantonen dat zij
persoonlijk door het misdrijf bena- (INTERCOM N.V. T. VAN DEN BERGHE, DE COCK;
deeld is kunnen worden (1); de partij AFASI T. VAN DEN BERGHE, DE COCK, VANDER
die niet beweert schade te hebben ge- STOELEN, INTERCOM N.V., STAD SINT-NIKLAAS)
leden en derhalve geen vergoeding
eist, is niet bevoegd om de strafvordeARREST
ring op gang te brengen door zich burgerlijke partij te stellen.
(A.R. nr. 7887)
3° Uit het enkel feit dat een beklaagde
zich zonder voorbehoud heeft verdeHET HOF; - Gelet op het bestredigd, zowel voor de correctionele recht- den arrest, op 21 december 1982
bank als voor het hof van beroep, kan door het Hof van Beroep te Gent geniet worden afgeleid dat hij vrijwillig wezen;
is verschenen, in de zin van artikel 15
wet 15 juni 1849, en dat de strafvordering regelmatig op gang werd gebracht
I. Op de voorziening van de naam(2).
loze vennootschap Intercom :
4" Vernietiging, op het niet beperkte cas-

satieberoep van de beklaagde, van de
beslissing op de strafvordering brengt
vernietiging mede van de eindbeslissing op de tegen die beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering die
het gevolg is van de eerstbedoelde beslissing (3), ook al wordt de vernieti-

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 niet ontvankelijk is;

(1) Cass., 9 dec. 1957 (Bull. en Pas., 1958, I,
375) en 24 nov. 1982 A.R. nr. 2237
(A.C., 1982-83, nr. 186) en de cone!. van adv.gen. J. Velu, in Bull. en Pas., 1983, I, 361. Zie
Cass., 16 april 1934 (ibid., 1934, I, 240) en de
noten P.L., en ook de cone!. van proc-gen.
Leon Cornil, toen adv.-gen. (Rev. gtm. ass.
resp., 1934, nr. 1545).

II. Op de voorziening van Khalil
Afasi:

(2) Zie Cass., 13 april 1965 (Bull. en
Pas., 1964, I, 857). Over het feit dat de zaak
aanhangig wordt gemaakt door de vrijwillige
verschijning, overeenkomstig art. 147 Sv. en
art. 15 wet 15 juni 1849, respectievelijk bij de
politierechtbank en de correctionele rechtbank, zie Cass., 20 sept. 1971 (A.C., 1972, 65);
30 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 612); 22 jan. 1980
(ibid., 1979-80, nr. 305); 12 nov. 1980, A.R.
nr. 1089 (ibid., 1980-81, nr. 158) en 9 sept. 1981,
A.R. nr. 1916 (ibid., 1981-82, nr. 23).

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 63, 64,
tweede lid, 66, 145, 182 van het Wetboek
van Strafvordering, 1, 3, 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Straf-

(3) Cass., 6 sept.
(A.C., 1983-84, nr. 4).

1983,

A.R.

nr.

7947

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

1-----------------(4) Cass., 16 maart 1982, A.R.
(A.C., 1981-82, nr. 415).

nr.

7055

(5) Zie Cass., 30 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 612).
(6) Cass., 9 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1073).
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vordering en 15 van de wet van 1 juni
1849:

Overwegende dat het hof van beroep, met hervorming van het beroepen vonnis, met eenparige stemmen
van zijn leden eiser veroordeelt, op
de rechtstreekse dagvaarding van
Marcel De Cock en Marc De Cock
tot een geldboete van 50 frank te;
zake van overtreding van artikel 10.1, 1o en 3°, van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 182 van het Wetboek van
Strafvordering, de zaken die tot de
bevoegdheid behoren van de correctionele rechtbank bij haar aanhangig worden gemaakt onder meer
door de dagvaarding rechtstreeks
aan de verdachte gedaan door de
burgerlijke partij; dat evenwel de
rechtstreekse dagvaarding door de
burgerlijke partij de strafvordering
enkel op gang brengt, terwijl de uitoefening ervan aileen aan het openbaar ministerie behoort;
Overwegende dat, ingevolge artikel 63 van het Wetboek van Straf-·
vordering, de hoedanigheid van burgerlijke partij in het strafgeding
aileen toekomt aan degene die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld; dat hieruit volgt dat aileen degene die beweert door een misdrijf
be~adeeld te zijn in de hoedanigheid van burgerlijke partij door de
rechtstreekse dagvaarding de strafvordering op gang kan brengen; dat
derhalve, opdat de rechtstreekse
dagvaarding ontvankelijk zou zijn
en tot gevolg zou hebben de strafvordering op gang te brengen vereist is dat degene van wie de ~echt
streekse d~gvaarding uitgaat, minstens daarm laat gelden dat hij
benadeeld werd door het aangeklaagde misdrijf waarvoor hij de
strafvordering op gang wil brengen,
ook al heeft hij niet de verplichting
om ook reeds in de rechtstreekse
dagvaarding zelf zijn eis tot schadevergoeding te omschrijven;

Overwegende dat ten deze Marcel
De Cock, als beklaagde, en Marc De
Cock, als civielrechtelijk aansprakelijke partij, door het openbaar ministerie gedagvaard werden ter zake
van onopzettelijke slagen aan eiser
dat zij op hun beurt eiser, wegen~
daarmee samenhangende verkeersovertredingen hebben gedagvaard
voor de correctionele rechtbank dat
die rechtstreekse dagvaarding ~r aileen toe strekt : « Toepassing te rnaken van de strafwet tegenover de
hiervoren rechtstreeks gedaagde (eiser); ... (hem) te veroordelen tot al
de kosten van het geding, hierin begrepen de door de wet voorziene
rechtsplegingsvergoeding »;
Overwegende dat in de rechtstreekse dagvaarding, zoals zij is ges.~eld, ~e rechtstreeks dagende partlJen met alleen geen schade-eis formuleren, maar zelfs niet beweren
dat zij door de verkeersovertredingen die zij aan eiser ten laste leggen en waarvoor zij zijn veroordeling tot straf vorderen, enige schade
hebben geleden; dat het arrest constateert dat zij geen vordering tot
schadevergoeding hebben geformuleerd en overigens geen enkele
schade hebben geleden;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de rechtstreekse dagvaarding niet
ontvankelijk was, nu zij uitging van
personen die niet bevoegd waren
om de hoedanigheid van burgerlijke
partij in het strafgeding aan te nemen en er alleen toe strekte eiser te
doen veroordelen tot een straf, hetgeen - naar luid van artikel 1 van
de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering - aileen
behoort aan het openbaar ministerie; dat derhalve, nu die rechtstreekse dagvaarding niet ontvankelijk
was en aldus de strafvordering niet
rechtsgeldig op gang kon brengen,
het openbaar ministerie ze evenmin
op rechtsgeldige wijze kon uitoefenen;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging niet blijkt dat
eiser als beklaagde vrijwillig voor
de correctionele rechtbank zou ver-
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schenen zijn, overeenkomstig artikel
15 van de wet van 1 juni 1849; dat
ten deze de omstandigheid dat hij
zich zonder voorbehoud verdedigd
heeft, zowel voor de correctionele
rechtbank als voor het hof van beroep, op zichzelf niet voor gevolg
heeft dat de strafvordering regelmatig werd ingesteld;
Dat het hof van beroep, nu de
strafvordering tegen eiser niet op
rechtsgeldige wijze bij de correctionele rechtbank aanhangig was gemaakt, hem niet tot straf kon veroordelen;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van
Leopold Van Der Stoelen en van
de naamloze vennootschap Intercom
tegen eiser :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt, in solidum met de erfgenamen van wijlen Marcel de Cock
(oorspronkelijke beklaagde), tot het
betalen van schadevergoeding, rente
en kosten aan voornoemde burgerlijke partijen;
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging, op de niet beperkte voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing op de te
zijnen laste ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt van
de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen jegens hem, die
het gevolg zijn van de eerste beslissing, ook al wordt de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering ambtshalve uitgesproken;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen de erfgenamen van wijlen
Marcel De Cock :
Overwegende dat eiser verklaart
afstand te doen van de voorziening
doch enkel en aileen in zoverre het
arrest over zijn civielrechtelijke vordering, gericht tegen de consorten
De Cock-Van den Berghe, heeft geoordeeld, om reden dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin

van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en onder het uitdrukkelijk voorbehoud zich opnieuw in
cassatie te voorzien na de eindbeslissing omtrent die vordering;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben beslist dat eiser zelf aansprakelijk is voor 3/4 van de door
hem geleden schade, de verweerders
veroordeelt om hem als schadevergoeding te betalen 1/4 van: 1 frank
wegens morele schade voor tijdelijke werkongeschiktheid,
10.000
frank voor esthetische schade,
297.600 frank voor verlies van zijn
wagen; 2.500 frank gebruiksderving,
met rente en kosten; dat het arrest
voorts aan eiser voorbehoud verleent voor het opvorderen van de
B.T.W.;
Overwegende dat, nu de appelrechters niets aanhouden waarover
zij later uitspraak zullen doen, al
die beslissingen eindbeslissingen
zijn in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering, zodat er geen redenen zijn om akte te
verlenen van die afstand, nu deze,
gelet op het gemaakte voorbehoud,
niet kan worden gei:nterpreteerd als
een berusting;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grrmdwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest op strafgebied eiser
ter zake van overtreding van artikel 10.1,
1" en 3", van het Wegverkeersreglement
veroordeelt tot een geldboete van 50
frank, en op burger!ijk gebied De Cock
Marcel voor 1/4 en eiser Afasi voor 3/4
aansprakelijk verklaart voor de schadelijke gevolgen van het ongeval en dientengevolge enerzijds de verweerders Van
den Berghe Mariette en De Cock Marc,
ieder tot beloop van hun erfdeel in de
nalatenschap van wijlen De Cock Marcel, veroordeelt om 77.77 5 frank aan eiser te betalen, aan eiser voorbehoud verleent tot het opvorderen van de B.T.W.
en het overige van zijn vordering verwerpt, en anderzijds Afasi veroordeelt
om te betalen 6.848 frank aan Van der
Stoelen en 91.665 frank aan de naamloze
vennootschap Intercom, op de gronden
dat het verkeersongeval, ziJnde de aanrijding van de elektrrcrtertspaal door de
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wagen van eiser Afasi, en de erdoor veroorzaakte schade, te wijten is aan de samenloop van de foutieve rijgedraging
van de beide bestuurders. Deze van de
bestuurder De Cock Marcel die erin
heeft bestaan na stilgehouden te hebben
en dienvolgens zijn voorrang te hebben
verloren, het kruispunt te hebben opgereden wanneer de bestuurder Afasi naderde, terwijl de niet aangepaste snelheid van deze laatste de foutieve gedraging van deze bestuurder uitmaakt. Het
is echter duidelijk dat indien de bestuurder Afasi zijn snelheid had geregeld zoals vereist wegens de plaatsgesteldheid,
zijnde een kruispunt waar hij de van
rechts komende bestuurders moest laten
voorgaan, hij onbetwistbaar, na de wagen van de bestuurder De Cock te hebben ontweken, tijdig zijn voertuig had
tot stilstand kunnen brengen, en zeker
niet in voile hevigheid tegen een elektriciteitspaal zou zijn gereden, vermits, rekening houdend met de reactietijd gedurende dewelke Afasi bij 100 kilometer
per uur minstens nog 27 meter afgelegd
heeft vooraleer te remmen, op dat ogenblik het voertuig van de bestuurder De
Cock een 70-tal meter verwijderd was
van de plaats waar Afasi op de hindernis
heeft gereageerd. Onder die omstandigheden draagt Afasi de grootste schuld
voor de schade en moet de aansprakelijkheid verdeeld worden in 1/4 voor de
bestuurder Marcel De Cock en 3/4 voor
Afasi,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
eiser Afasi te snel gereden heeft aan het
kruispunt gevormd door de Lepelhoekstraat en de Nachtegaallaan omdat hij
aldaar de van rechts uit de Nachtegaallaan komende bestuurders diende te !aten voorgaan, een !outer theoretische
fout is, zonder enig verband met het ongeval, daar de enige voorranghebbende
bestuurder, die uit de Nachtegaallaan
kwam, namelijk verweerder Marcel De
Cock, stilgehouden had en daardoor zijn
voorrang verloren had; dat er derhalve
geen oorzakelijk verband is tussen deze
overtreding en het ongeval (schending
van artikelen 1382, 1383 van het Burger-·
lijk Wetboek);

tweede onderdeel, de motieven van het
bestreden arrest, waarop de verdeling
der aansprakelijkheid tussen beide voerders gesteund is, duister, dubbelzinnig
en tegenstrijdig zijn; dat inderdaad enerzijds het arrest beslist dat het voertuig,
van De Cock op een afstand van 70 meter was van de plaats van waarop eiser I
heeft gereageerd, maar anderzijds vast1

stelt dat de remsporen, die deze reactie
uitmaken, 40 meter belopen; dat derhalve niet uit te maken is of de reactietijd
al of niet in de afstand van 70 meter begrepen is (schending van artikel 97 van
de Grondwet), zodat het bestreden arrest
de in het middel aangewezen bepalingen
geschonden heeft :

Overwegende dat het hof van beroep beslist dat de schade door eiser
opgelopen voor 3/4 medeveroorzaakt
werd door de door hem begane overtreding van artikel 10.1, 1o en 3°, van
het Wegverkeersreglement; dat de
appelrechters, indien zij weliswaar
eiser wegens die overtreding niet tot
straf mochten veroordelen, niettemin bij de beoordeling van zijn civielrechtelijke vordering tegen de
verweerders vermochten te onderzoeken of hij een fout had begaan
in oorzakelijk verband met de door
hem geleden schade;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiser overtreding beging
van artikel 10.1, 1o en 3°, van het
Wegverkeersreglement en die beslissing laat steunen op volgende gronden: « Na meer dan 40 meter remsporen te hebben achtergelaten,
waarvan de ligging duidelijk aantoont dat tijdens het remmen de wagen een slingerende beweging
maakte, wat wijst op hoge snelheid,
heeft het voertuig van {eiser) Afasi
nog met dergelijke grote kracht een
betonnen elektriciteitspaal aangereden, dat de paal afknakte en het
voertuig volledig vernield werd. Dit
bewijst zeer duidelijk dat de genaamde Afasi een zeer hoge snelheid ontwikkelde, die zeker nog hoger moet zijn geweest dan 100
km/uur, zoals door (eiser) aan de
verbalisanten werd opgegeven. Bij
een dergelijke hoge snelheid een
kruispunt naderen waar voorrang
moet worden verleend aan bestuurders die van rechts komen, is niet
aileen flagrant in overtreding met
de bepalingen van artikel 10.1, 1° en
3°, van het Wegverkeersreglement,
maar tevens volkomen roekeloos.
De omstandigheid dat de bestuurde1
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Marcel De Cock had stilgehouden,
ontsloeg (eiser) Afasi immers niet
van de verplichting op het kruispunt
de andere van rechts komende weggebruikers te laten voorgaan, wat
volstrekt uitgesloten was bij een
dergelijke hoge snelheid. (... ) Het is
echter duidelijk dat indien de bestuurder Afasi (eiser) zijn snelheid
had geregeld zoals vereist wegens
de plaatsgesteldheid, zijnde een
kruispunt waar hij de van rechts komende bestuurders moest laten
voorgaan, hij onbetwistbaar, na de
wagen van de bestuurder De Cock
te hebben ontweken, tijdig zijn voertuig had tot stilstand kunnen brengen, en zeker niet in volle hevigheid
tegen een elektriciteitspaal zou zijn
gereden ... »;
Overwegende dat het arrest met
deze redengeving te kennen geeft
dat, naar het oordeel van de appelrechters, de snelheid van eisers
voertuig in de gegeven omstandigheden niet aangepast was aan de
plaatsgesteldheid en dat, mits een
aangepaste snelheid, de aanrijding
met de elektriciteitspaal ofwel niet
zou zijn gebeurd, ofwel alleszins
niet de schade zou hebben veroorzaakt zoals ze thans bestaat;
Overwegende dat de appelrechters
uit die vaststellingen, die onaantastbaar zijn in feite, wettig het bestaan
hebben kunnen afleiden van een
oorzakelijk verband tussen de fout
en de schade en derhalve hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters, zoals blijkt uit het antwoord op
het eerste onderdeel, oordelen dat
de fout van eiser in oorzakelijk verband staat met de schade en de redenen daarvoor vermelden; dat zij
ten overvloede en ter illustratie van
de onaangepaste snelheid en de roekeloosheid van eiser bovendien aanstippen dat « ( •.. ) rekening houdend

met de reaktietijd gedurende dewelke (eiser) Afasi bij 100 km/uur minstens nog 27 meter afgelegd heeft
vooraleer te remmen, op dat ogenblik het voertuig van de bestuurder
De Cock een 70-tal meter verwijderd
was van de plaats waar (eiser) op de
hindernis heeft gereageerd >>;
Dat het onderdeel, dat opkomt tegen een overtollige redengeving, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
D. In zoverre de voorziening werd
betekend aan de stad Sint-Niklaas:
Overwegende dat eiser tegen die
partij geen cassatieberoep heeft
ingesteld;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de strafvordering
tegen eiser en op de civielrechtelijke
vorderingen van Leopold Van der
Stoelen en de naamloze vennootschap Intercom tegen eiser en over
de kosten; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten van de betekening van de voorziening aan Leopold Van der Stoelen, de naamloze vennootschap Intercom en de stad Sint-Niklaas ten
laste van eiser; veroordeelt eiser in
een vierde van de overige kosten,
Mariette Van den Berghe en Marc
De Cock samen in de helft van die
kosten, Leopold Van der Stoelen en
de naamloze vennootschap Intercom
elk in een achtste van die kosten;
zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
12 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
,mr Houtekier

1338 terwijl, in dit geding, de dagvaarding
die het geding aanhangig maakte, de feiten als klachtmisdrij£ omschrijft en de
verbaliserende boswachter als klager
2" KA~IER
12 juni 1984
aanduidt, doch het hof van beroep door
interpretatie een andere omschrijving
RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - KWA- van het misdrijf in de plaats stelt van
die gegevens in de dagvaarding zonder
LIFICATIE VAN HET MISDRIJF- BESLISS!NG
dat eiser in de gelegenheid werd gesteld
DAT DE IN DE DAGVAARDING BEDOELDE
zich daarover te verdedigen; de rechter
KLACHT NIET WAS VEREIST - GEEN WIJZIdie inzake jacht op andermans grand de
GING VAN DE KWALIFICATIE VAN DE FElTEN.
klacht interpreteert als zijnde overbodig,
De kwalificatie van de feiten wordt niet door weglating, een element van de omgewijzigd door de rechter die beslist schrijving van de feiten wijzigt, zodat de
dat de in de dagvaarding aangewezen beklaagde daarvan in kennis moet worklacht niet was vereist, nu de vervol- den gesteld ten einde zich over de gewijging volgens de wet ambtshalve kan zigde omschrijving van de feiten te kunnen verdedigen :
geschieden (1).
Nr. 581

{VAXDERHOYDONCK)
ARREST

(A.R. nr. 8502)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 november 1983
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 182 van het Wethoek van Strafvordering, 4 en 26 van de
Jachtwet van 28 februari 1882,
doordat het arrest beslist dat de strafvordering tegen eiser toelaatbaar is op
de gronden dat : de vermelding in de telastlegging dat de Staat klacht doet bij
monde van boswachter Verbrakel overbodig is en geen onzekerheid schept omtrent de identiteit van de persoon aan
wie het jachtrecht op het staatsbos toebehoort; in de telastlegging duidelijk
staat dat de boswachter klacht doet namens de Staat, eigenaar van het jachtrecht, hij vaststellingen deed en procesverbaal opmaakte in de uitoefening van
zijn officiiHe functie en eiser zelf wist
dat het jachtrecht niet verpacht was,

(1) Er is evenmin wijziging van de kwalificatie van de feiten, die een voorafgaande verwittiging van de verdediging zou vereisen, wanneer de rechter de door het onderzoeksgerecht
aangenomen eenheid van opzet afwijst (Cass.,
20 juli 1976, A.C., 1976, 1232) of wanneer hij
een andere verjaringstuitende daad in aanmerking neemt (Cass., 7 april 1981, A.R. nr. 6336,
redenen, ibid., 1980-81, nr. 451).

Overwegende dat eiser vervolgd
werd ter zake van : zonder toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende gejaagd te hebben op een
stuk grand waarvan het jachtrecht
toebehoort aan de Belgische Staat
die tegen de overtreder klacht heeft
ingediend bij monde van boswachter
Lambert Verbrakel;
Overwegende dat de klacht, zelfs
in de gevallen waarin die door de
wet wordt vereist, geen bestanddeel
is van de wettelijke omschrijving
van het ten laste gelegde misdrijf,
doch enkel een voorwaarde van vervolgbaarheid ervan;
Overwegende dat het hof van beroep eiser schuldig verklaart aan
overtreding van artikel 4 van de
Jachtwet, misdrijf dat als dusdanig
omschreven was in de dagvaarding;
dat het arrest enkel releveert dat,
nu het bewezen verklaarde misdrijf
gepleegd werd op het domein van de
Staat waarvan de jacht niet verhuurd is, de strafvordering ingevolge artikel 26 van de Jachtwet ambtshalve wordt uitgeoefend en dat de
vermelding in de dagvaarding dat
de Staat klacht doet overbodig is,
doch geen afbreuk doet aan de toelaatbaarheid van de strafvordering;
Overwegende dat zodoende het arrest de wettelijke omschrijving van
het ten laste gelegde misdrijf niet
wijzigt, maar aileen constateert dat,
nu dit misdrijf zoals het in de dagvaarding is omschreven, ambtshalve
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vervolgbaar is, de overbodige vermelding dat de Staat klacht doet
zonder invloed blijft op de toelaatbaarheid van de strafvordering;

(DE LOOSE T. VLD!IXCKX, STEDIAXS :\'.,
STEDIAXS D., STEDIAXS ~1.. STEDIAXS G.)

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(A.R. nr. 8516)

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;

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

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1983
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 28 september 1982;
Overwegende dat het bestreden
arrest enkel uitspraak doet over de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 418, 420 (lees 419) van het Strafwet12 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter : boek, 19.4 en 19.5 van het WegverkeersBoon, waarnemend voorzitter - Verslag- reglement, 1382, 1383 van het Burgerlijk
gever : de h. D'Haenens - Gelijkluiden- Wetboek,
de conclusie van de h. Declercq, advodoordat het arrest eiser verantwoordecaat-generaal Advocaat: mr. Alofs, lijk stelt voor de litigieuze aanrijding,
Tongeren.
het in hoofde van het slachtoffer geen
enkele fout in oorzakelijk verband met
het ongeval bewezen acht en het eiser
dienvolgens veroordeelt tot het vergoeden van alle schade en kosten van de
burgerlijke partijen, dit alles op grond
van volgende overwegingen : « dat duideNr. 582
lijk blijkt en uit de schets opgesteld door
de verbalisanten, en gevoegd bij het oorspronkelijk proces-verbaal (stuk 2), en
uit de foto's neergelegd door beklaagde
2' KAMER
12 juni 1984
(stuk 25) dat het ongeval plaatsvond op
een kruispunt waar beklaagde, komend
uit Kapellen en rijdend op de KapelseWEGVERKEER
RICHTINGSVERANDEsteenweg, van richting veranderde en
RING - ARTIKELEN 19.4 EN 19.5 WEGVERnaar rechts afsloeg om de Bredabaan te
KEERSREGLE!VIENT 1975 - VERPL!CHTINGEN
berijden in de richting Merksem-CenVAN DE BESTUURDER.
trum; dat het feit van de richtingsverandering van beklaagde trouwens gei11usDe bestuurder die van richting veran- treerd wordt door de werking van de
dert, moet, overeenkosmtig artikel 19.4 verkeerslichten zoals destijds aangeWegverkeersreglement 1975, voorrang bracht op de Kapelsesteenweg, alwaar
verlenen aan de bestuurders en aan de een groene pijl naar rechts ging branden
voetgangers die de andere delen van en weggebruikers zoals De Loose toeliet
dezelfde openbare weg volgen en, over- reeds naar rechts af te slaan terwijl tereenkomstig artikel 19.5 van hetzelfde zelfder tijd het rood verkeerslicht bleef
reglement, aan de voetgangers die de branden voor andere weggebruikers van
rijbaan oversteken die hij gaat oprij- dezelfde Kapelsesteenweg; dat beklaagde
den; niet naar recht verantwoord is dan ook tevergeefs tracht voor te houden
's rechters beslissing die artikel 19.5 dat hij op het kruispunt niet van richting
toepast zonder vast te stellen dat de veranderde; dat, luidens de bepalingen
Petroffene, die door de bestuurder is van artikel 19.4 en 5 van de wegcode, beomvergereden op de rijbaan die hij klaagde, eens van richting veranderd en
ging oprijden, een voetganger was.
de Bredabaan opgereden, voorrang
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moest verlenen aan de bestuurders en
voetgangers die andere delen van deze
rijbaan volgende of die deze overstaken;
( ... ) dat de verbalisanten die het oorspronkelijk proces-verbaal opstelden,
vermelden dat het verkeerslicht ten behoeve van de gebruikers van de oversteekplaats overgaat van rood naar
groen op het ogenblik dat het volle groen
verkeerslicht verschijnt voor weggebruikers komende van de Kapelsesteenweg,
zoals beklaagde; dat de verbalisanten op
17 april 1980 nogmaals deze werking bevestigden (stuk 18); dat een van de verbalisanten, Degraeuwe, ter zitting van
het Hof van Beroep te Antwerpen op 4
februari 1982, onder eed verklaarde dat
zij vaststelden dat op het ogenblik dat
het verkeer komende uit de Kapelsesteenweg volledig groen Iicht had, de
lichten aan de voetgangersovergang (dit
is deze naast de oversteekplaats voor
fietsers, cfr. schets) over de beide rijbanen groen waren (stuk 18); dat deze hiervoren beschreven werking van de verkeerslichten verkozen moet worden hoven elke andere werking beschreven in
later voorgebrachte werkdiagrammen, a!
dan niet met drukknop; dat zij immers
steunt op vaststellingen en gegevens die
door de verbalisanten verzameld werden
onmiddelijk na - en ter plaatse van bet
ongeval en, derhalve, met de meeste zekerheid de werkelijke toestand ten tijde
van het ongeval weergeven; (... ) dat uit
voorgaande beschouwingen volgt dat ter
zake bewezen is dat het dodelijk slachtoffer Steemans de Bredabaan overstak
op de oversteekplaats voor fietsers toen
het verkeerslicht op groen stond in de
door hem gevolgde richting, en dat beklaagde de Kapelsesteenweg verliet, onder dekking ·van het groen verkeerslicht,
om vervolgens van richting te veranderen door naar rechts af te slaan om de
Bredabaan te berijden in de richting van
Merksem-Centrum; dat beklaagde, derhalve, gehouden was de voorrang te verlenen aan Steemans die een ander dee!
van de Bredabaan volgde; dat beklaagde
naliet deze voorrang te verlenen en bierdoor een fout beging die het ongeval veroorzaakte »,

van het ongeval deden en die derhalve
met de meeste zekerheid de werkelijke
toestand ten tijde van het ongeval weergaven, niet antwoordt op de conclusie
waarin eiser ingeroepen had dat hij dagelijks voorbij de plaats van bet ongeval
reed en dus zeer goed de toestand aldaar
kende zoals die uit het werkdiagram van
de verkeerslichten bleek en waarbij hij,
als hij groen had, op de oversteekplaats
van de Bredabaan geen weggebruiker
kon ontmoeten, vermits de gebruiker
van die oversteekplaats alsdan in alle geval rood had en eiser zich niet aan het
tegendeel had moeten verwachten (conclusie biz. 4 bovenaan), zodat het arrest
dat impliciet maar zeker vaststelt dat de
regeling van de verkeerslichten op het
ogenblik van het ongeval verschilde van
die in de werkdiagrammen beschreven,
zonder te antwoorden op bovengenoemd
verweer dat eiser zich hieraan niet had
moeten verwachten, niet regelmatig gemotiveerd is en artikel 97 van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, bet arrest dat stelt
dat eiser komend van de Kapelsesteenweg van richting veranderde en naar
rechts afsloeg om de Bredabaan te berijden en dat het feit van deze richtingsverandering ge'illustreerd werd door de
toenmalige werking van de verkeerslichten op de Kapelsesteenweg, waar een
groene pijl naar rechts ging branden en
weggebruikers zoals eiser toeliet reeds
naar rechts af te slaan terwijl tegelijkertijd het rood verkeerslicht bleef branden
voor andere weggebruikers van dezelfde
Kapelsesteenweg, niet antwoordt op de
conclusie waarin eiser ingeroepen had
enerzijds dat hij geen richtingsverandering had uitgevoerd omdat het litigieuze
kruispunt Y-vormig was en de door hem
gevolgde rijbaan slechts Iicht naar rechts
afboog en anderzijds dat de overhl'!id zoveel groene pijlen naar rechts mocht
plaatsen als ze wilde, maar ze hierdoor
geenszins de werkelijke toestand van bet
kruispunt kon wijzigen, en dat in casu
de groene pijl naar rechts overbodig was
en geen afbreuk kon doen aan bet feitelijk uitzicht van bet kruispunt en in casu
een volgroen Iicht aileen voldoende zou
geweest zijn omwille van de Y-vorm van
het kruispunt (conclusie blz. 1 midden,
blz. 2 bovenaan, biz. 4 bovenaan), zodat
bet arrest wegens gebrek aan antwoord
op dit verweer niet regelmatigi gemotiveerd is en artikel 97 van de Grondwet
schendt;

terwijl, eerste onderdeel, het arrest dat
stelt enerzijds dat de fout van eiser, die
bet ongeval veroorzaakte, bestond in het
nagelaten hebben voorrang te verlenen
aan bet slachtoffer Steemans en anderzijds dat bet slachtoffer op bet ogenblik
van de aanrijding groen Iicht had, zoals
derde onderdeel, overeenkomstig artibleek uit de vaststellingen die de verbalisanten onmiddellijk na en ter plaatse kel 19.4 van het Wegverkeersreglement
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de bestuurder die van richting verandert,
voorrang moet verlenen aan de bestuurders en aan voetgangers die de andere
delen van dezelfde openbare weg volgen,
waarbij « dezelfde openbare weg » betekent de weg die de bestuurder die van
richting verandert, verlaat, en overeenkomstig artikel 19.5 van het Wegverkeersreglement de bestuurder die van
richting verandert, voorrang moet verlenen aan de voetgangers die de rijbaan
oversteken die hij gaat oprijden en dit
artikel niet inhoudt dat de bestuurder
die van richting verandert, eveneens
voorrang moet verlenen aan de fietsers
die de rijbaan oversteken die hij gaat
oprijden, en het bestreden arrest derhalve, op grand van de vaststellingen dat eiser die oorspronkelijk op de Kapelsesteenweg reed, op het kruispunt van
richting veranderde en naar rechts afsloeg en op de Bredabaan op de oversteekplaats voor fietsers de rijdende fietser aanreed, niet zonder miskenning van
genoemde artikelen 19.4 en 5 van het
Wegverkeersreglement kon besluiten dat
eiser overeenkomstig deze artikelen
voorrang had moeten verlenen aan het
slachtoffer Jan Steemans, die al fietsend
de Bredabaan overstak die eiser na zijn
richtingsverandering opreed, vermits uit
de feitelijke en hier vermelde vaststellingen van het arrest blijkt dat slachtoffer,
noch een bestuurder of voetganger was
die de andere delen volgde van de Kapelsesteenweg die eiser verliet, noch een
voetganger was die de Bredabaan die eiser in cassatie opreed, overstak, zodat
het arrest niet wettelijk verantwoord is
en schending inhoudt van de artikelen
19.4 en 5 van het Wegverkeersreglement
en - in de mate dat het de overtreding
van deze artikelen aanziet als fout waardoor eiser het ongeval en de dood van de
fietser veroorzaakte - van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 418 en 420 (lees 419) van het Strafwetboek:

ser), eens van richting veranderd en
de Bredabaan opgereden voorrang
moest verlenen aan de bestuurders
die andere delen van deze rijbaan
volgden of die deze overstaken >>,
verder onderlijnend << dat kwestieus
ongeval plaatsvond op de Bredabaan
••• >> om nadien te besluiten << dat (eiser) ... gehouden was de voorrang te
verlenen aan Steemans die een " ander deel van de Bredabaan "
volgde >>;
Overwegende dat het arrest de
toepassing van de bepalingen 19.4
en 19.5 van het Wegverkeersreglement verwart, aangezien het, door
te stellen dat eiser gehouden was de
voorrang te verlenen aan Steemans
(fietser/slachtoffer) die "een ander
deel van de Bredabaan" volgde, het
artikel 19.4, dat slechts toepasselijk
is voor de rijbaan die de bestuurder
verlaat, ten deze de Kapelsesteenweg, toepasselijk acht voor de rijbaan die de bestuurder oprijdt, ten
deze de Bredabaan, waarop aileen
het artikel 19.5 toepasselijk is;
Dat het arrest, door het ongeval
te situeren op de Bredabaan, dit is
de rijbaan die eiser opreed, zich ondubbelzinnig plaatst in het toepassingskader van het artikel 19.5 van
het Wegverkeersreglement, dat aileen de voetgangers die de rijbaan
oversteken, beoogt;
Dat, bij afwezigheid van vaststelling dat het slachtoffer een voetganger was die de rijbaan die eiser
opreed, overstak, het arrest zijn beslissing dat het slachtoffer voorrang
had, niet wettelijk verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben
« dat het ongeval plaatsvond op een
kruispunt waar (eiser), komend uit
Kapellen en rijdend op de Kapelsesteenweg, van richting veranderde
en naar rechts afsloeg om de Bredabaan te berijden in de richting
Merksem-Centrum >>, overweegt dat
« luidens de bepalingen van artikelen 19.4 en 5 van de wegcode, (ei-

Om die redenen, en zonder dat er
grond is tot het onderzoeken van de
andere onderdelen van het middel,
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; veroordeelt de
verweerders in de kosten; verwij st
de zaak naar het Hof van Beroep te
Gent.
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12 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
terwijl het vonnis vaststelt dat « (verde h. Boon, waarnemend voorzitter - weerder) door het openbaar geroep verVerslaggever : de h. Holsters - Gelijk- volgd werd wat gelijk te stellen is met
luidende conclusie van de h. Declercq, ontdekking op heterdaad >> :
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Overwegende dat, naar luid van
Gryse.
artikel 1, tweede lid, 2°, van de wet
van 7 juni 1969, het verbod van opsporing of huizoeking in een voor
het publiek niet toegankelijke plaats
v66r vijf uur 's morgens en na neNr. 583
gen uur 's avonds geen toepassing
vindt wanneer een magistraat of
een officier van gerechtelijke politie
2' KAMER - 12 juni 1984
zich tot vaststelling op heterdaad
van een misdaad of een wanbedrijf
ter plaatse begeeft;
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
HUISZOEKING V66R VIJF UUR 'S MORGENS
Overwegende dat het vonnis conEN NA NEGEN UUR 'S AVONDS- HETERDAAD
stateert dat « de ooggetuige Cruys
- GEOORLOOFDE HUISZOEKING.
de nummerplaat van het vluchtend
voertuig
... noteerde en (verweerder)
De opsporing of huiszoeking in een voor
het publiek niet toegankelijke plaats door het openbaar geroep vervolgd
v66r vijf uur 's morgens of na negen werd » en daaruit afleidt dat er ontuur 's avonds is geoorloofd wanneer dekking was op heterdaad in de zin
een magistraat of een officier van ge- bepaald bij artikel 41, tweede lid,
rechtelijke politie zich tot vaststelling van het Wetboek van Strafvordeop heterdaad van een misdaad of wan- ring;
bedrijf ter plaatse heeft begeven.
Overwegende dat de rechters, nu
(Art. 1, wet 7 juni 1969.)
zij niettemin beslissen dat de verbalisanten 's nachts geen huiszoeking
mochten verrichten en dat alle vast(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT
stellingen en bekentenissen die het
T. HERMANS)
gevolg zijn van die huiszoeking elke
bewijswaarde verliezen, de in het
ARREST
middel aangehaalde wetsbepalingen
schenden en hun beslissing niet
(A.R. nr. 8604)
naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
HET HOF; - Gelet op het bestreEn overwegende dat, voor het
den vonnis, op 12 januari 1984 in hoger beroep gewezen door de Correc- overige, dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschretionele Rechtbank te Hasselt :
ven rechtsvormen in acht zijn genaOver het middel, afgeleid uit de scherr- men en de beslissing overeenkomding van de artikelen 10, 79 (lees : 97) stig de wet is gewezen;
van de Grondwet, 41, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering en 1, tweede
lid, 2", van de wet van 7 juni 1969,

doordat het vonnis verweerder vrijspreekt van de telastleggingen A en E op
de gronden dat : « ... de verbalisanten
's nachts geen huiszoeking (mochten)
doen en (verweerder) niet voor verdere
ondervraging en onderzoek meenemen;
... aile vaststellingen en bekentenissen
ingevolge voornoemde nietige huiszoeking elke bewijswaarde (verliezen) >>,

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de telastleggingen
A en B en over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver-
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betekening van die beslissing (2).
werpt de voorziening voor het
(Artt. 151, 187 Sv.)
overige; veroordeelt verweerder in
de helft van de kosten, laat de
overige kosten ten laste van de 3" Wanneer de op de strafvordering gewezen beslissing wordt vernietigd omStaat; verwijst de aldus beperkte
dat die rechtsvordering vervallen is, en
zaak naar de Correctionele Rechtde eraan verbonden kosten ten laste
bank te Tongeren, zitting houdende
van de Staat moeten blijven, geschiedt
in hoger beroep.
de cassatie zonder verwijzing (3).
12 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

(BRUYNEEL)
ARREST

(A.R. nr. 8698)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 februari 1984 op
verzet in hager beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Gent;

Nr. 584
2'

KAMER -

12 juni 1984

1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - OVERTREDING VAN HET WEG·
VERKEERSREGLEMENT - VERJARING DOOR
VERLOOP VAN EEN JAAR.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - GEWONE TERMIJN- BEREKENING VAN DE TERMIJN.

3° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE OP
DE STRAFVORDERING GEWEZEN BESLISSING
WEGENS VERVAL VAN DIE RECHTSVORDERING- KOSTEN VAN DIE RECHTSVORDERING
DIE TEN LASTE VAN DE STAAT MOETEN BL!JVEN - CASSATIE ZONDER VERWIJZING.

Over het middel, samengevat als volgt
en afgeleid uit de schending van de artikelen 68 van de Wegverkeerswet, 21, 22,
23 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, en 187 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, rechtdoende op het door eiser aangetekend
verzet tegen een vonnis bij verstek van 2
december 1983, het verzet van eiser ontvankelijk verklaart, het hager beroep
van eiser ontvankelijk en ten dele gegrond verklaart en hem veroordeelt wegens twee overtredingen van de Wegverkeerswet, met afwijzing van de door
eiser ingeroepen verjaring van de strafvordering, vaststellend : « dat er geen
verjaring van de strafvordering is ingetreden nu, na de gewone termijn van
verzet ingegaan op 3 december 1983,
zijnde de datum volgend op het vonnis
bij verstek van deze rechtbank en kamer
(2 december 1983) en verstreken op
18 december 1983, de verjaring van de
strafvordering werd geschorst tot 25 ja-

1" De strafvordering wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement
verjaart, bij ontstentenis van enige
grand tot schorsing van de verjaring,
door verloop van een jaar te rekenen
van de laatste daad van onderzoek of
van vervolging, verricht binnen de termijn van een jaar, te rekenen van de 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - dag waarop de overtreding is gepleegd
(2) Zie Cass., 6 sept. 1971 (A.C., 1972, 8) en
(1). (Art. 21, tweede lid, wet 17 april
14 maart 1979 (ibid., 1978-79, 823).
1878; art. 68 Wegverkeerswet.)
(3) Cass., 20 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 189),

2" De gewone termijn van verzet loopt 22 juni 1983, A.R. nr. 2848 (ibid., 1982-83,

tot de vijftiende dag, niet na de datum nr. 588) en 14 feb. 1984, A.R. nr. 8324, redenen
van de bij verstek gewezen beslissing (ibid., 1983-84, nr. 323).
maar na de datum van de regelmatige
Dezelfde oplossing blijft gelden wanneer het

-------------------1 dekosten
burgerlijke rechtsvordering betreft en de
ten laste van de burgerlijke partij moe(1) Cass., 22 juni 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 588).

A.R.

nr.

2848

ten blijven, Cass., 30 maart 1976 (ibid., 1976,
877).
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nuari 1984, datum waarop de opposant
verzet aantekende (Cass., 7 juni 1971,
A.C., 1971, 1000) »,
terwijl de aan eiser ten laste gelegde
overtredingen van de Wegverkeerswet
gebeurden op 14 mei 1982, het artikel 68
van die wet bepaalt dat de strafvordering voortspruitend uit een misdrijf tegen de wet verjaart door verloop van een
jaar, dat de laatste nuttige daad van stuiting bestaat in het vonnis van de Politierechtbank te Gent van 9 februari 1983,
dat - in strijd met de vaststelling in het
bestreden vonnis - eiser verzet aantekende binnen de gewone termijn van
verzet, derwijze er van geen schorsing
van de verjaring sprake kan zijn, zodat
op 17 februari 1984, dag waarop het bestreden vonnis werd uitgesproken, de
strafvordering hoofdens de aan eiser ten
laste gelegde feiten verjaard was:

den vonnis, vervallen was door verjaring;
Dat het middel gegrond is;
Dat de kosten van de strafvordering ten laste van de Staat moeten
blijven;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de
Staat; zegt dat er geen grond is tot
verwijzing.
12 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. F.
Van Vlaanderen, Gent.

Overwegende dat de strafvordering, volgend uit overtredingen van
de Wegverkeerswet, verjaart, bij
ontstentenis van een grond tot
schorsing van de verjaring, door
verloop van een j aar na de laa tste
daad van onderzoek of van vervolging verricht binnen een j aar te rekenen van de dag waarop die over- Nr. 585
tredingen werden gepleegd;
Overwegende dat uit de proces··
2' KAMER - 12 juni 1984
stukken blijkt dat de laatste nuttige
daad van stuiting op 9 februari 1983,
zijnde het verstekvonnis van de Po- VOORZIENING IN CASSATIE- BESLISlitierechtbank te Gent, is verricht;
SINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN
Overwegende dat geen grond van
WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - VONschorsing van verjaring aanwezig is;
NIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK IN
EERSTE AANLEG GEWEZEN - NIET ONTVANdat het verstekvonnis van 2 decemKELIJK CASSATIEBEROEP.
ber 1983 van de Correctionele Rechtbank te Gent werd betekend op
19 januari 1984, zodat de gewone Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen een in eerste aanleg door de cortermijn van verzet geenszins verrectionele rechtbank gewezen vonnis
streek op 18 december 1983 maar
(1). (Artt. 407, 413 Sv.)
wel op de vijftiende dag na de bete- l - - - - - - - - - - - - - - - kening van het vonnis bij verstek,
(1) Schending van de artt. 407 en 413 Sv. is
zijnde op 3 februari 1984, zodat het voldoende
ter verantwoording van de cassatie
verzet door eiser werd aangetekend (Cass., 30 nov. 1970 en 16 feb. 1971, A.C., 1971,
binnen de gewone termijn van ver- 300 en 587; Cass., 13 sept. 1983, A.R. nr. 8243,
ibid., 1983-84, nr. 24), en in feite zou aileen
zet;
art. 407 volstaan (Cass., 16 jan. 1979, ibid.,
Overwegende dat, bij ontstentenis 1978-79, 556).
van een grond van schorsing van de
Andere arresten of koppen van arresten voeverj aring, de strafvordering met be- ren, benevens de schending van de artt. van
het Sv., de schending aan van art. 609, 1"
trekking tot de aan eiser ten laste (Cass.,
10 feb. 1976, ibid., 1976, 680) of van de
gelegde feiten op 17 februari 1984,
(Zie vervolg nota volgende biz.)
dag van de uitspraak van het bestre-
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MIDDELLIJKE AANHOUDING - PREVENTIEVE
MAATREGEL DIE MET DE VOORLOPIGE HECHTENIS KAN WORDEN GELIJKGESTELD.

ARREST

(A.R. nr. 8833)

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

PER-

SONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
HET HOF; - Gelet op het bestreVOORZIEN - STRAFZAKEN - ARREST VAN
den vonnis, op 29 maart 1984 door
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
de Correctionele Rechtbank te HasVERWERPT EEN VERZOEKSCHRIFT TOT VOORselt gewezen;
LOPIGE !NVR!JHEIDSTELL!NG - CASSATIEBEOverwegende dat, krachtens de
ROEP VAN DE BEKLAAGDE - BEKLAAGDE
NIET DAADWERKELIJK AANGEHOUDEN
artikelen 407 en 413 van het WetNIET ONTVANKEL!JK CASSATIEBEROEP.
hoek van Strafvordering, de voorziening slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing waartegen ze
Het bevel tot onmiddellijke aanhougericht is in laatste aanleg is gewe- 1' ding
van een beklaagde, die tot een gezen; dat het bestreden vonnis in eervangenisstraf van ten minste zes
ste aanleg is gewezen;
maanden wordt veroordeeld, maakt
geen uitvoering uit van de straf; het is
Dat de voorziening derhalve niet
een preventieve maatregel die gelijk te
ontvankelijk is;

stellen is met de voorlopige hechtenis
(1). (Art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 juni 1984 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

Nr. 586
2•

KAMER -

12 juni 1984

1° VOORLOPIGE HECHTENIS OORDELINGSBESLISSING -

VERBEVEL TOT ON-

(Vervolg nota van vorige biz.)
artt. 608 en 609 Ger.W. (Cass., 20 sept. 1976,
ibid., 1977, 78). Soms wordt enkel de schending van de bepaling van het Ger.W. aangevoerd, zonder verwijzing .naar het Sv. (Cass.,
20 aug. 1975, ibid., 1975, 1188). Soms wordt enkel het beginsel dat het cassatieberoep niet
ontvankelijk is, vermeld, zonder verwijzing
naar een wetsbepaling (Cass., 14 nov. 1979,
ibid., 1979-80, nr. 177).

(1) De door de correctionele rechter bevolen
onmiddellijke aanhouding is geen daad van
uitvoering van de straf maar een vrijheidsbenemende maatregel sui generis, die de uitvoering van de straf beoogt te waarborgen op het
ogenblik dat zij uitvoerbaar wordt, d.w.z. na
het verstrijken van de termijnen van hoger beroep en cassatieberoep en, in voorkomend geval, na het verstrijken van de gewone termijn
van verzet.
Dat heeft in de eerste plaats tot gevolg dat
de beklaagde die, ter uitvoering van een bevel
tot onmiddellijke aanhouding is gehecht, in de
regel het recht heeft een verzoekschrift in te
dienen om in vrijheid te worden gesteld. Zijn
toestand wordt immers gelijkgesteld met de
voorlopige hechtenis en art. 7 wet van 20 april
1874, bepaalt, voor aile stadia van die hechtenis, vanaf de regeling van rechtspleging, dat
de voorlopige invrijheidstelling kan worden
gevraagd, op een verzoekschrift dat aan de bevoegde rechter wordt gericht.
Art. 7 vermeldt weliswaar niet uitdrukkelijk
die hypothese, maar het Hof van Cassatie
heeft herhaaldelijk beslist dat die wetsbepaling in deze materie van toepassing is. Zie met
name Cass., 5 maart 1906 (Bull. en Pas., 1906,
I, 149) en de cone!. van proc.-gen. Terlinden,
toen eerste adv.-gen., 25 feb. 1929 (ibid., 1929,
I, 103), 22 sept. 1930 (ibid., 1930, I, 308);
11 maart 1935 (ibid., 1935, I, 183) en 9 juni
1936, Rev. dr. pen., 1936, biz. 821.
Het verzoekschrift is natuurlijk slechts ontvankelijk in zoverre tegen de beslissing tot
(Zie vervolg nota volgende blz.)
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Het cassatieberoep van de beklaagde
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt, is niet ontvankelijk
als niet is aangetoond dat de beklaagde, tegen wie een bevel tot onmiddellijke aanhouding bestaat, daadwerklijk
is aangehouden {2). (Artt. 7 en 21, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis; art.
421 Sv. en art. 2 wet 10 feb. 1866.)

(DOEDEE)
ARREST

(A.R. nr. 8834)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 april 1984 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;

(Vervolg nota van vorige biz.)
veroordeling zelf hoger beroep of cassatieberoep is ingesteld of verzet is gedaan.
Er dient nog een andere opmerking te worden gemaakt waarvan de zin soms verkeerd
wordt begrepen. Ret verzoekschrift tot voorlo·pige invrijheidstelling is niet ontvankelijk
wanneer de vrijheidsbeneming, ongeacht of de
onmiddellijke aanhouding is bevolen, in werkelijkheid wordt ondergaan ter uitvoering van
de veroorde!ing zelf. Dat is het geval wanneer
het hoger beroep tegen het veroordelend vonnis, met een bevel tot onmiddellijke aanhouding, te laat is ingesteld en klaarblijkelijk niet
ontvankelijk is (Cass., 22 sept. 1930, supra).
Een ander voorbeeld, dat in de praktijk vaker
voorkomt, in het geval van de beklaagde die
bij verstek is veroordeeld en wiens onmiddellijke aanhouding is bevolen, en die verzet doet
tegen die veroordeling tijdens de buitengewone termijn. Ret paradoxale is dat zijn rechtsmiddel ontvankelijk is en dat, desondanks, de
bij verstek uitgesproken beslissing definitief
is, in kracht van gewijsde is getreden en uitvoerbaar is. Aangezien de veroordeling uitvoerbaar is, is zijn vrijheidsberoving die van
een veroordeelde en niet die van een beklaagde. Geen enkele rechter is bevoegd om hem
in vrijheid te stellen.
Dat wezenlijk onderscheid wordt niet altijd
met de vereiste nauwkeurigheid gemaakt.
Sommige rechtscolleges komen ertoe het recht
een verzoekschrift in te dienen, te ontrekken
aan de beklaagde die bij verstek is veroordeeld en wiens onmiddellijke aanhouding is
bevolen, zelfs als uit de omstandigheden van
de zaak duidelijk blijkt dat het verzet tijdens
de gewone termijn is gedaan (Hof van Beroep
te Luik, 17 nov. 1983, Jur. de Liege, 91e jaargang, nr. 10 van 9 maart 1984, biz. 125; in dezelfde zin : coor. Luik, 11 juni 1964, Pas., 1964,
III, 115).
RD.

Overwegende dat eiser bij verstekvonnis van 26 juni 1981, gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren, veroordeeld werd
tot een gevangenisstraf van vier
jaar met onmiddellijke aanhouding
ter zake van valsheid in geschrifte,
gebruik van vervalste geschriften,
bedrieglijke bankbreuk, eenvoudige
bankbreuk en uitgifte van cheques
zonder dekking; dat eiser op 6 juli
1981 verzet deed tegen dit verstekvonnis met dagvaarding voor de terechtzitting van 12 augustus 1981;
dat hij op die datum niet verscheen,
doch dat zijn raadsman ter terechtzitting aan de correctionele rechtbank een verzoekschrift overhandigde, door diezelfde raadsman genaamtekend, ertoe strekkend (op
grond van artikel 7 van de wet van
20 april 1874) « ( .•. ) de beschikking
van de Rechtbank te Tongeren d.d.
26 juni 1981 met bevel tot onmiddellijke aanhouding tegen (eiser) op te
heffen »;

Overwegende dat bij verstekvonnis van 12 augustus 1981 van de
Correctionele Rechtbank te Tonge.ren enerzijds eisers verzet ongedaan
werd ver klaard, anderzij ds zij n ver(2) Over de interpretatie van art. 421 Sv., zoek tot opheffing van de onmiddellijke aanhouding als niet ontvankewaarvan de toepassing bij de wet van 10 feb.
1866 is beperkt, zie FAUSTIN HELIE, « Traite de lijk werd afgewezen op grond dat
]'instruction criminelle », dl. III, Brussel, 1869, << het verzoek tot opheffing der onnrs. 5326 tot 5329; C. ScHEYVEN, Traite pratique des pourvois en cassation, 1885', nrs. 52 middellijke aanhouding, gedaan bij
en 240bis. Over het feit dat de verdachte of de verzoekschrift voor de correctionele
beklaagde, die zich onttrekt aan de uitvoering
rechtbank en (... ) enkel ondertekend
van de voorlopige hechtenis, zijn voorlopige
door de raadsman van betichte,
invrijheidstelling kan vragen, zie de rechtsleer
vermeld in de noot van A. Vandenplas, in evenmin ontvankelijk is bij afwezigheid van beklaagde »;
R. W:, 1983-84, kol. 1289.
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met voorlopige hechtenis, ingevolge
dit bevel daadwerkelijk werd aangehouden;
Dat de voorziening mitsdien niet
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling,
uitspraak ontvankelijk is;
doende op het hoger beroep van eiser in zoverre dit de beslissing van
de correctionele rechtbank betreft
waarbij het verzoek tot opheffing
Om die redenen, zonder acht te
van de onmiddellijke aanhouding slaan op eisers middelen die niet de
als niet ontvankelijk werd afgewe- ontvankelijkheid van de voorziening
zen, bij het bestreden arrest van 3 betreffen, verwerpt de voorziening;
april 1984 - dat vaststelt dat eiser veroordelt eiser in de kosten.
niet verschenen is - beslist dat het
hoger beroep ontvankelijk is doch
12 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
dat het verzoekschrift niet ontvan- de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gekelijk is;
lijkluidende conclusie van de h. DeOverwegende dat, ingevolge het clercq, advocaat-generaal - Advocaat:
vonnis van de correctionele recht- mr. H. Vandenberghe, Brussel.
bank van 12 augustus 1981 waardoor
het verzet tegen het vonnis bij verstek van 26 juni 1981 ongedaan
wordt verklaard, dit laatste vonnis,
met de onmiddellijke aanhouding,
Nr. 587
blijft bestaan;
Overwegende dat door het bevel
tot onmiddellijke aanhouding een ti2' KAMER - 12 juni 1984
tel van vrijheidsbeneming tot stand
is gekomen die gelijk te stellen is
met voorlopige hechtenis;
1° V>ORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - REDENGEOverwegende dat, nu eiser hoger
VING - BEGRIP.
beroep heeft ingesteld tegen het
vonnis van 12 augustus 1981 waarbij
zijn verzet ongedaan is verklaard, 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - REDENGEhij, krachtens het bevel tot onmidVING - CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE dellijke aanhouding, in de toestand
VERPLICHTING ZE TE BEANTWOORDEN - BEverkeert van een beklaagde tegen
GRIP.
wie een bevel tot aanhouding bestaat;
1" Hoewel de ernst van de aan de verdachte ten laste gelegde feiten op zichOverwegende dat de voorziening
zelf de handhaving van de voorlopige
in cassatie tegen een arrest van de
hechtenis na een maand niet kan verkamer van inbeschuldigingstelling
antwoorden (1), kan die omstandigdat een verzoekschrift tot voorlopige
heid, samen met andere gegevens, in
invrijheidstelling verwerpt, met toeaanmerking worden genomen om de
handhaving van de hechtenis te verpassing van de artikelen 421 van het
antwoorden; regelmatig met redenen
Wetboek van Strafvordering en 2
omkleed is de beslissing van het onvan de wet van 10 februari 1866,
derzoeksgerecht die, door verwijzing
slechts ontvankelijk is wanneer einaar de buitengewone ernst van de leiser zich in hechtenis bevindt;
ten, de aangehaalde noodwendigheden
Overwegende dat uit de stukken
van het onderzoek en de opspraak,
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser tegen wie
(1) Zie Cass., 25 nov. 1980 en 10 feb. 1981
een bevel tot onmiddellijke aanhou- A.R. nrs. 6354 en 6488 (A.C., 1980-81, nrs. 179
en
343).
ding bestaat, dat gelijk te stellen is
Overwegende dat eiser tegen dit
verstekvonnis hoger beroep instelde
op 12 augustus 1981;

1348 met gevaar voor verstoring van de
openbare rust, die de vrijlating van eiser met zich zou kunnen brengen, de
gegevens vermeldt eigen aan de zaak
of de persoonlijkheid van de verdachte
en de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden aanwijst die de openbare
veiligheid raken en de handhaving van
de voorlopige hechtenis noodzakelijk
maken (2). (Art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
2o Wanneer de kamer van inbeschuldi-

gingstelling de handhaving van de
voorlopige hechtenis beveelt, met aanwijzing van de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare
veiligheid raken en van de gegevens
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, te weten de
buitengewone ernst van de feiten, de
noodwendigheden van het onderzoek
en het gevaar voor verstoring van de
openbare rust die de vrijlating van eiser met zich zou kunnen brengen, behoeft zij niet te antwoorden op de conclusie van de verdachte waarin het
vluchtgevaar wordt betwist (3). (Art. 5
Wet Voorlopige Hechtenis.)

is dat de verduisteringen en het misbruik van vertrouwen waaraan eiser zich
heeft schuldig gemaakt nu reeds aanzienlijke bedragen betreffen; dat wat het
wanbeheer in de O.C.M.W.-aangelegenheden betreft eiser reeds begin 1982 door
de beleidsverantwoordelijken van de gemeente Buggenhout werd aangemaand
orde op zaken te stellen, maar eiser
daaraan geen gevolg heeft gegeven en
zijn wanbeleid, dat als misdrijf is te omschrijven, onverminderd heeft voortgezet, handelwijze die getuigt van een gevaarlijke geestesgesteldheid gelet op het
vertrouwen dat eiser genoot zowel bij de
gemeentelijke overheid als bij particulieren; dat voormelde gegevens ... en die eigen zijn aan de zaak of de persoonlijkheid van eiser, ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden uitmaken waardoor de
voorlopige hechtenis in het belang van
de openbare veiligheid moet worden gehandhaafd,

terwijl, eerste onderdeel, het ernstig
karakter van de feiten op zichzelf geen
motief kan uitmaken om de handhaving
van de voorlopige hechtenis te bevelen,
de eventuele vrijlating van eiser de
openbare veiligheid niet in het gedrang
brengt en de hiervoor in de conclusie uiteengezette motieven niet werden beant(VERBELEN)
woord;
tweede onderdeel, het feit dat eiser beARREST
gin 1982 door de beleidsverantwoordelijken van de gemeente Buggenhout werd
(A.R. nr. 8835)
aangemaand orde op zaken te stellen en
eiser hieraan geen gevolg zou gegeven
HET HOF; - Gelet op het bestre- hebben, bezwaarlijk kan omschreven
den arrest, nr. 542, op 27 april 1984 worden als een omstandigheid of handelgewezen door het Hof van Beroep te wijze die getuigt van een gevaarlijke
Gent, kamer van inbeschuldiging- geestesgesteldheid; dat deze feiten alleszins op de meest diverse wijzen kunnen
stelling;
gei:nterpreteerd worden, daar het geen
gevolg geven aan de aanmaning van de
Over de drie middelen samen,
het eerste middel, afgeleid uit de beleidsverantwoordelijken evengoed het
schending van de artikelen 97 van de gevolg kan zijn van hetzij enige nalatigGrondwet en 5 van de wet van 20 april heid hetzij de onbevoegdheid om zich
van zijn taak te kwijten of zelfs gewoon1874 op de voorlopige hechtenis,
weg van gebrek aan tijd in hoofde van
doordat het arrest, met aanneming van eiser; dat zelfs dient gesteld te worden
de beweegredenen aangehaald in de dat de omstandigheid dat de beleidsverschriftelijke vordering van het openbaar antwoordelijken reeds begin 1982 op de
ministerie, zegt : dat er met betrekking hoogte waren van het wanbeheer in het
tot de aan eiser ten laste gelegde feiten O.C.M.W. veeleer de vraag oproept of devoldoende bezwaren bestaan en de feiten ze beleidsverantwoordelijken niet tekort
buitengewoon ernstig zijn daar gebleken zijn geschoten door na te Iaten van ef- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 fectief op te treden dan wel het bewijs
Ievert van een gevaarlijke geestesge(2) Zie Cass., 15 juni 1976 (A.C., 1976, 1149)
steldheid in hoofde van eiser; dat die moen 25 juni 1980 (ibid., 1979-80, nr. 678).
tivering van het arrest derhalve niet vrif
(3) Zie Cass., 2 dec. 1981, A.R. nrs. 2028 en is van dubbelzinnigheden, hetgeen ge2029 (A.C., 1981-82, nr. 220).
lijkgesteld wordt met gebrek aan moti-

1349 vering, en aldus het artikel 97 van de
terwijl onmogelijk uit te maken is of
Grondwet schendt;
de vrijlating van eiser al dan niet aanleiding zal geven tot opspraak of verstoren
het tweede middel, afgeleid uit de van de openbare rust, zodat de kwestieuschending van het artikel 97 van de ze motivering een zuivere veronderstelGrondwet,
ling is, die bovendien twee en een halve
maand na de aanhouding ernstig in
doordat het arrest zegt dat eiser kort vraag kan worden gesteld; dat verder de
v66r zijn aanhouding naar Spanje is ge- eventuele opspraak in hoofde van medevlucht ten einde zich aan alle nuttige burgers voor eiser in werkelijkheid gevaststellingen en het onderzoek te ont- lijk te stellen is met hun eventuele vertrekken, zodat in geval van invrijheid- wondering of afkeuring van een zogezegstelling kan gevreesd worden dat eiser de vroegere invrijheidstelling van eiser;
zich opnieuw aan het onderzoek zal ont- dat deze appreciatie van de medeburgers
trekken door het land te verlaten,
over de al dan niet voldoende bestraffing
terwijl eiser in zijn conclusie met be- op onjuiste gronden zou berusten, altrekking tot de reis naar Spanje aan de waar de precieze straftoemeting uiteinhand van precieze feitelijke gegevens de delijk maar kan bepaald worden door de
interpretatie dat zulks een vlucht was rechter ten grande; dat er evenmin spraten einde zich aan alle nuttige vaststel- ke kan zijn van verstoren van de openlingen en het onderzoek te onttrekken, bare rust, alwaar eiser in geen enkele
op afdoende wijze uitsloot; dat immers in veronderstelling nog enig gevaar kan bede conclusie opgemerkt werd dat deze tekenen voor zijn medeburgers, vermits
reis naar Spanje niet alleen het gevolg eiser geen enkele vertrouwenspositie was
van
gezondheidsmoeilijkheden, ·met eventueel misbruik ervan - zal
maar dat vooral gedurende het verblijf kunnen bekleden; precies ten gevolge
van eiser in Spanje er nog geen sprake van de opschudding die de ruime publiciwas van aanhouding; dat bijkomend in teit van de feiten in de pers heeft verde conclusie gepreciseerd werd dat het wekt, zulks ondanks het geheim karakaanhoudingsmandaat door de onder- ter van het vooronderzoek; dat alleszins
zoeksrechter op 14 februari 1984 werd het verwekken van opspraak en het veruitgeschreven, op welke datum eiser pre- storen van de openbare rust geen ernsticies reeds was teruggekeerd van deze ge en uitzonderlijke omstandigheden uitreis, zodat uit deze omstandigheid zeker maken welke verband houden met de
niet mag afgeleid worden dat eiser weg- openbare veiligheid, zodat het arrest het
gevlucht was om zich aan het onderzoek artikel 5 van de wet op de voorlopige
te onttrekken, welk deel van de conclu- hechtenis schendt :
sie van eiser door het arrest niet wordt
Overwegende dat de ernst van de
beantwoord;

aan eiser ten laste gelegde feiten op

afgeleid uit de zichzelf de handhaving van de hechschending van de artikelen 97 van de tenis niet kan verantwoorden; dat
Grondwet en 5 van de wet van 20 april
evenwel de beslissing, die weliswaar
1874 op de voorlopige hechtenis,
het

derde

middel,

doordat het arrest zegt dat ingeval ei-

ser thans zou worden in vrijheid gesteld,
diens aanwezigheid tussen zijn medeburgers in de (kleine) gemeente Buggenhout
opspraak zal verwekken en de openbare
rust zal verstoren van de talrijke inwoners die een grenzeloos vertrouwen badden in eiser aan wie zij hun bezit hebben toevertrouwd en die thans ervaren
- velen als kleine spaarders - dat zij
gevaar !open dit bezit geheel of ten dele
te zien verloren gaan; dat voormelde gegevens, ... en die eigen zijn aan de zaak
of de persoonlijkheid van eiser, ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden uitmaken waardoor de voorlopige hechtenis in
het belang van de openbare veiligheid
moet worden gehandhaafd,

van de ernst van de feiten gewag
maakt, niet uitsluitend op dit gegeven steunt;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, met overneming van de beweegredenen van de
vordering van het openbaar ministerie, de handhaving van de voorlopige hechtenis ook laat steunen op de
noodwendigheden van het onderzoek, met name dat het onderzoek
niet beiHndigd is, dat verstandhouding met derden moet worden verhinderd, dat nog getuigen moeten
worden gehoord, dat stukken nog
kunnen weggemaakt worden, te
meer daar eiser weinig medewer-
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king verleend heeft aan het onderzoek;
Dat daarbij de overweging dat eiser blijk geeft van een gevaarlijke
geestesgesteldheid doordat hij aangemaand werd om orde op zaken te
stellen en daaraan geen gevolg gaf,
geen dubbelzinnige motivering uitmaakt, maar een onaantastbare beoordeling, in feite, van de appelrechters is;
Dat de omstandigheid dat de invrijheidsstelling van de verdachte,
rekening houdend met zijn hoedanigheid van gemeenteontvanger-administratief diensthoofd en agent
van het Gemeentekrediet en het
groot vertrouwen dat hij in een kleine gemeente van zijn medeburgers
genoot, opspraak zou verwekken en
de openbare rust zou in gevaar
brengen enerzijds een feitelijke, onaantastbare beoordeling is van de
appelrechters en anderzijds een omstandigheid vormt eigen aan de
zaak en aan de persoonlijkheid van
de verdachte die, samen met de andere weerhouden redenen, de handhaving van de hechtenis van eiser
kan rechtvaardigen;
Overwegende dat het arrest, door
verwijzing naar de buitengewone
ernst van de feiten, de aangehaalde
noodwendigheden van het onderzoek en de opspraak, met gevaar
voor verstoring van de openbare
rust, die de vrijlating van eiser met
zich zou kunnen brengen, de gegevens vermeldt eigen aan de zaak
en/of de persoonlijkheid van de verdachte die de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden uitmaken die
de openbare veiligheid raken en de
beslissing tot handhaving van de
voorlopige hechtenis wettelijk verantwoorden;
Overwegende dat, nu de appelrechters door de aangehaalde omstandigheden hun beslissing rechtvaardigen, de overweging omtrent
vluchtgevaar een overtollige redengeving uitmaakt en de appelrechters
niet meer verplicht waren het aangevoerd bijkomend verweer van eiser, onder meer in verband met het

mogelijk vluchtgevaar naar Spanje,
dat wegens hun redengeving niet
meer ter zake dienend was, te beantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Boon, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. De Rouck,
Dendermonde.

Nr. 588

2•

KAMER -

l2

juni 1984

WERKLOOSHEID -

UITKERING - ACTIVITEIT ZONDER LOON VERRICHT VOOR REKENING VAN DERDEN- VOORAFGAANDE AANGIFTE BEDOELD BIJ ARTIKEL 126, VIERDE
LID, WERKLOOSHEIDSBESLUIT - BEGRIP.

Wettelijk verantwoord is de beslissing die
vaststelt dat de bij art. 126, vierde lid,
Werkloosheidsbesluit bedoelde aangifteplicht van de voor rekening van derden zonder loon verrichte activiteit, die
niet kan beschouwd worden als incidenteel verrichte arbeid van gering belang, algemeen is, zodat de vraag of de
werkloze die niet vooraf aangegeJTen
arbeid heeft verricht als " hobby »,
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" vrijetijdsbesteding " of anderzins, verklaringen van de betrokkene, dient
geen belang vertoont (1).
dan ook afgeleid dat beklaagdes aktiviteit niet gratis werd verleend '' :
(DUMAREY)
ARREST

(A.R. nr. 8609)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1984 door
het Hof van Beroep te Gent· gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat de telastlegging enkel de aanvangsdatum van de overtreding waarvoor eiser wordt vervolgd, vermeldt en
geen einddatum,
zodat uit het arrest niet kan afgeleid
worden voor welke periode eiser geacht
wordt schuldig te zijn :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser op onrechtmatige wijze
werkloosheidsuitkeringen
opstreek vanaf 16 februari 1982 tot en
met minstens de maand september
1982;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Overwegende dat de appelrechters
in feite en derhalve op onaantastbare wijze vaststellen dat eiser als
werkloze voor rekening van een derde, de vereniging zonder winstoogmerk (Radio) Freedom, activiteiten
verrichtte « die niet kunnen beschouwd worden als arbeid van gering en of van incidenteel belang »;
Overwegende dat een dergelijke
door een volledig werkloze gepresteerde activiteit zonder loon of enig
ander materieel voordeel, om als
dusdanig te kunnen worden beschouwd, het voorwerp moet zijn geweest van een voorafgaande schriftelijke aangifte bij het gewestelijk
werkloosheidsbureau en dat bij nietaangifte de betrokkene wordt geacht
een bezoldiging of voordeel te hebben genoten; dat, waar in casu niet
betwist wordt dat er geen dergelijke
aangifte door eiser werd gedaan,
voor het verlies van het recht op
werkloosheidsuitkering onverschillig
is of de activiteit al dan niet gratis
werd verleend;
Dat het middel, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;

Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het arrest ten onrechte voorhoudt
dat eiser de bedoeling van de wet voorbijgaat door te beweren dat de wetgever
·geenszins heeft willen uitsluiten onder
de activiteiten zonder loon : « Elke bezoldigde (bedoeld : onbezoldigde) activiteit
voor rekening van een derde verricht,
die de werkloze louter als hobby en als
nuttige vrijetijdsbesteding beoefent "•
terwijl de wetgever geen voorafgaande
aangifteverplichting heeft opgelegd aan
degenen die hun hobby wensen uit te oefenen, en het arrest niet uitlegt wat de
bedoeling van de wetgever dan wel was
en nag minder uitlegt op welke wijze de
« verdediging " de bedoelingen van de
(1) Het beroepen vonnis van de Correctione- wetgever voorbijgaat :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest dubbelzinnig is ge- ·
motiveerd en bepaalde onderdelen van
het arrest elkaar tegenspreken, waar
enerzijds wordt aanvaard dat de aktiviteit die eiser beoefende, gratis was :
« Als die aktiviteit, zoals in casu toch
gratis wordt beoefend, dan is het nog
slechts omdat betrokkene over veel vrije
tijd beschikt ... " en anderzijds vaststelt
dat eiser niet gratis presteerde : « Uit dit
alles, de stukken van het strafdossier,
le Rechtbank te Veurne van 3 juni 1983, hervormd bij het bestreden arrest, werd gepubliceerd in het R. W., 1983-1984, kol. 2780, met
noot Arnou P.; zie . Arbeidsverbod en Werkloosheidsuitkeringen, rede uitgesproken door
de h. J. Kiekens, substituut-generaal biJ het
Arbeidshof te Gent, op de plechtige openingszitting van dit hof op 2 september 1982.

Overwegende dat het arrest zegt
,dat: uit de bewoordingen van het
artikel 126, eerste en vierde lid (van
het koninklijk besluit van 20 december 1963), moet afgeleid worden dat
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de wetgever een wettelijk vermoeden instelde, waarbij activiteit verricht voor derden « steeds , tegen
loon wordt verricht tenzij ze het
voorwerp is geweest van een voorafgaande aangifte bij het gewestelijk
bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; (... ) dat het is om
mogelijke misbruiken te voorkomen,
die onder de mom van niet-bezoldiging,
hobby,
vrijetijdsbesteding,
enz., naar voor worden geschoven,
dat de wetgever de voorafgaande
aangifte verplicht stelde wanneer de
werkloze beweert te presteren zonder loon;
Dat de appelrechters aldus, zonder de toepasselijke wetsbepalingen
te schenden, vaststellen dat de bedoelde aangifteplicht van voor derden gepresteerde arbeid, die niet
kan beschouwd worden als incidenteel verrichte arbeid van gering belang, algemeen is en dat de vraag of
de betrokkene de desbetreffende arbeid verricht als « hobby >>, << vrijetijdsbesteding ,, of anderszins geen
belang vertoont;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat de telastlegging het heeft over
de werknemer waarvan sprake is in de
artikelen 261/5 en 195/3 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 en eiser diende volgens het openbaar ministerie gestraft te worden ofwel als werknemer die bedrieglijk en op onregelmatige
wijze zijn controlekaart liet afstempelen,
ofwel als werknemer die geacht wordt
bedrieglijk en op onregelmatige wijze
zijn controlekaart te hebben Iaten afstempelen, zodat het hof van beroep een
keuze diende te doen voor het geval het
eiser schuldig zou bevinden, namelijk eiser veroordelen ofwel als werknemer die
bedrieglijk en op onregelmatige wijze
zijn kontrolekaart laat afstempelen, ofwei als werknemer die geacht wordt bedrieglijk en op onregelmatige wijze zijn
controlekaart te hebben Iaten afstempelen; het hof van beroep evenwel de keuze. niet heeft gedaan en zowel artikel
261/5 als 263 van het koninklijk besluit'

van 20 december 1963 is vermeld in het
arrest als 195/3 van hetzelfde koninklijk
besluit:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser tekort kwam aan de
verplichting, voorgeschreven door
artikel 153, § 4, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, de
overeenstemmende vakjes van zijn
controlekaart corresponderend met
de dagen waarop hij zijn activiteiten
in het kader van Radio Freedom uitoefende, te vernietigen;
Dat het aldus te kennen geeft dat
eiser, overeenkomstig artikel 195,
laatste lid, van voormeld koninklijk
besluit, geacht wordt zijn controlekaart ten onrechte te hebben laten
afstempelen en besluit dat hij op onrechtmatige wijze werkloosheidsuitkeringen opstreek;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het v1jfde middel, hieruit afgeleid
dat het arrest verwijst naar << een rede
uitgesproken door een substituut-generaal E. Kieckens », zonder te vermelden
waar deze rede werd uitgesproken wanneer deze rede werd mtgesproken, en
waar deze rede werd gepubliceerd,
zodat het arrest onvoldoende is gemotiveerd:

Overwegende dat de betreffende
vermelding geen motief van het arrest is, doch enkel een vergelijkingspunt voor een door de appelrechters
gedane vaststelling;
Dat het middel, dat kritiek uitoefent op een ten overvloede in het arrest gedane aanwijzing, bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat het arrest als beroep van eiser
« chauffeur , vermeldt dan wanneer hij
« autogeleider >> is :

Overwegende dat het arrest door
gebruik van het woord << chauffeur »
voor de aanduiding van het beroep
van eiser de wet op het gebruik der
talen in gerechtszaken niet ~chendt;
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naam vermeldt dan die van de rechter
Dat het middel niet kan worden
die werkelijk zitting heeft genomen,
aangenomen;
het vonnis mede heeft gewezen en de
En overwegende dat de substanbeslissing ondertekend heeft.
W:\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in 2o De beslissing waarbij de behandeling
acht zijn genomen en de beslissing
en de berechting van de zaak eenvoudig wordt verdaagd en die waarbij la.overeenkomstig de wet is gewezen;

ter over de zaak zelf uitspraak wordt
gedaan, behoeven niet door dezelfde
rechters te worden gewezen (2). (Art.
779 Ger.W.)

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

(BLASCO T. GERARD)

12 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Wilfried Vandenbussche, Veurne.

(A.R. nr. 3537)

'Nr. 589
2'

KAMER -

13 juni 1984

1° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN
BESLISSING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF
OM ZE TE VERBETEREN.

ARREST ( FertaJing)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 februari 1984 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
A. In zoverre de voorziening van
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissing op de tegen verweerster,
medebeklaagde, ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om zich tegen die
beslissing in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. Op het overige van de voorziening:

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- STRAFZAKEN - BESLISSING WAARBIJ DE
ZAAK EENVOUDIG WORDT VERDAAGD - LATERE BESLISSING OVER DE GROND VAN DE
ZAAK - BESLISSINGEN DIE NIET DOOR DEZELFDE RECHTERS BEHOEVEN TE WORDEN
GEWEZEN.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 779, eerste
lid, en 782 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het proces-verbaal van de op
16 december 1983 door de Politierechtbank te Luik gehouden terechtzitting alsmede het in de loop van die terechtzit1o Bij de beoordeling van een cassatie- ting gewezen vonnis vermelden dat de h.
middel is het Hof bevoegd om een ver- Dehousse als voorzitter is opgetreden,
schrijving in de bestreden beslissing te doch dat de beslissing door de rechter
verbeteren, als die duidelijk blijkt uit Coune is ondertekend,
de context ervan (1); zulks is het geval
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
wanneer de griffier, door een kenne- had moeten worden ondertekend door de
Jijke vergissing, bij een handtekening rechter die het heeft uitgesproken; het
onderaan een beslissing een andere althans niet mogelijk is na te gaan of die
------------------1 .rechtsvorm in acht is genomen (schen(1) Cass., 20 april 1983,
(A.C., 1982-83, nr 455).

A.R.

nr.

2668

(2) Zie Cuss., 4 jan. 1977 (AC., 1877, 472).
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ding van artikel 782 van het Gerechtelijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de onnauwkeurigheid met betrekking tot de identiteit van
de magistraat die de beslissing van 16
december 1983 heeft gewezen, tot gevolg
heeft dat niet kan worden nagegaan of
het vereiste van artikel 779, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek in acht is
genomen (schending van die bepaling);
het vonnis van 16 december 1983 bijgevolg om verschillende redenen nietig is
en het bestreden vonnis dat die nietigheid overneemt door enerzijds te verklaren dat de rechtspleging regelme.tig is en
door anderzijds de bestreden beslissing
te bevestigen, eveneens nietig is :

rechtspleging regelmatig is en door anderzijds de bestreden beslissing te bevestigen, eveneens nietig is :

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat op de
door de politierechtbank op 28 oktober 1983 gehouden terechtzitting de
zaak niet is onderzocht doch enkel
is verdaagd naar de terechtzitting
van 16 december 1983; dat op die terechtzitting van 16 december 1983,
waarop de zaak is behandeld en het
vonnis is uitgesproken, de rechter
Dehousse optrad als voorzitter en
dat die magistraat de beroepen beslissing heeft gewezen;
Dat de door eiser aangevoerde
grief derhalve geen invloed heeft op
de wettigheid van de bestreden beslissing;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
En overwegende dat, wat de beslissing op de tegen eiser ingestelde
strafvordering betreft, de substanW~
le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat, ten gevolge van
een kennelijke verschrijving, de
griffier die een voor eensluidend
verklaarde uitgifte van het beroepen
vonnis heeft afgegeven, « (get.) Coune » heeft geschreven onder de
handtekening die dezelfde is als die
van de rechter Dehousse onderaan
het proces-verbaal van de door de
Politierechtbank te Luik op 16 december 1983 gehouden terechtzitting
en aldus de indruk heeft gewekt dat
de handtekening van de rechter Dehousse onderaan de beroepen beslissing die door hem was gewezen, van
Om die redenen, verwerpt de
de rechter Coune was;
voorziening; veroordeelt eiser in de
Dat het middel feitelijke grand- kosten.
slag mist;
13 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - VerslaggeOver het eerste middel, afgeleid uit de ver : de h. Stranard - Gelijkluidende
schending van artikel 779, eerste lid, van conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van Ryn.
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het proces-verbaal van de terechtzitting van 28 oktober 1983 van de
Politierechtbank te Luik vermeldt dat de
h. Teheux voorzitter was, ofschoon het
vonnis van 16 december 1983 door een
andere magistraat is gewezen,
Nr. 590
terwijl krachtens de in het middel vermelde wetsbepaling « het vonnis enkel
1' KAMER - 14 juni 1984
door het voorgeschreven aantal rechters
kan worden gewezen. Dezen moE)ten aile
zittingen over de zaak bijgewoond hebben. Een en ander op straffe van nietig- 1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURheid », waaruit volgt dat het vonnis van
GERLIJKE ZAKEN - VOORLOPIGE TENUIT16 december 1983 nietig is en dat het beVOERLEGGING - GERECHTELIJK WETBOEK,
streden vonnis dat die nietigheid overART. 1400, § 1 - ZEKERHE:lDSTELLING - ZEneemt door enerzijds te verklaren dat de
KERHEID - BEGRIP.
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2° BORGTOCHT -

VONNISSEN EN ARRESTEN - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1400, § 1 - ZEKERHEIDSTELLING- ZEKERHEID- BEGRIP.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - GERECHTELIJK WETBOEK,
ART. 1400, § 1 - ZEKERHEIDSTELLING - KOSTEN - BEGRIP - GEVOLG.

4° BQRGTOCHT -

VONNISSEN EN ARRESTEN - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1400, § 1 - ZEKERHEIDSTELLING - KOSTEN - BEGRIP GEVOLG.

5° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- VONNISSEN EN ARRESTEN- VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1400, § 1 - ZEKERHEIDSTELLING - KOSTEN - BEGRIP - GEVOLG.

1° en 2o De zekerheid die de rechter overeenkomstig art. 1400, § 1, Ger. W. als
voorwaarde aan de voorlopige tenuitvoerlegging kan verbinden, is geen
noodzakelijk onderdeel van de tenuitvoerlegging, maar is enkel, wanneer
de rechter beveelt ze te stellen, een
voorwaarde die aan die tenuitvoerlegging voorafgaat.
3°, 4o en 5o De kosten welke de zekerheidstelling eventueel kan meebrengen
die de rechter overeenkomstig art.
1400, § 1, Ger. W., als voorwaarde kan
verbinden aan de voorlopiee tenuitvoerlegging, kunnen niet worden beschouwd als kosten van tenuitvoerlegging, in de zin van art. 1024 van dat
wetboek; wanneer de rechter ambtshalve over die kosten beslist, doet hij
uitspraak over niet gevorderde zaken.
(Art. 1138, 2°, Ger.W.)
(GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V. T. HEIDARI,
COMPAGNIE
FINANCIERE
MEDITERRANEENNE N.V.; COMPAGNIE FINANCIERE MEDITERRANEENNE N.V. T. HEIDARI, GENERALE
BANKMAATSCHAPPIJ N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 7030 en 7075)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1983 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Overwegende dat de onder de
nummers 7030 en 7075 op de algemene rol ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze dienen te worden
samengevoegd;
I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Generale Bankmaatschappij :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek,
Over het derde en het vierde middel
samen, het derde afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot terugbetaling aan de eerste verweerder van de kosten betreffende de zekerheid die op verzoek van verweerder te
haren voordele is gesteld,
terwijl de eerste verweerder in zijn
voor het hof van beroep genomen conclusie, enerzijds, enkel verzocht om opschorting van de uitspraak over de vergoeding ten belope van het bedrag van
die kosten en, anderzijds, dienaangaande
enkel de tweede verweerster aansprak,
zodat, op elk van die punten,
eerste onderdeel, het arrest de bewijskracht van de conclusie van de eerste
verweerder miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest uitspraak
doet over een door dezelfde verweerder
niet gevorderde zaak (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek);
het vierde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 1024 en 1400, § 4, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot terugbetaling aan de eerste verweerder van de kosten betreffende de zekerheid die op verzoek van verweerder te
haren voordele is gesteld, en die veroordeling doet steunen op artikel 1024 van
het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
_last van de kosten van tenuitvoerlegging,
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terwijl, eerste onderdeel, de litigieuze
Dat het derde middel, in zijn
kosten, die niet voortvloeien uit de ten- tweede onderdeel, en het vierde
uitvoerlegging van de bes!issing, maar middel gegrond zijn;
uit de uitoefening door de veroordeelde
partij van een recht dat haar door het
vonnis is toegekend, helemaal geen kosten van tenuitvoerlegging zijn in de zin
van artikel 1024 van het Gerechtelijk
Om die redenen, ongeacht het eerWetboek (schending van artikel 1024 van
het Gerechtelijk Wetboek);
ste onderdeel van het derde middel
tweede onderdeel, de eerste rechter, dat door eiseres, Generale Bankdoor aan eiseres het recht toe te kennen maatschappij, in de zaak nr. 7030 is
om van de eerste verweerder een zeker- aangevoerd en niet tot een ruimere
heid tot terugbetaling te eisen, toepas- cassatie kan leiden, voegt de onder
sing heeft gemaakt van artikel 1400, § 1, de nummers 7030 en 7075 op de alvan het Gerechtelijk Wetboek en uit de
parlementaire voorbereiding van die gemene rol ingeschreven zaken satekst duidelijk blijkt dat het de bedoe- men; vernietigt het bestreden arrest
ling van de wetgever is geweest de kos- in zoverre het eiseres in de zaak
ten van een dergelijke zekerheid ten las- nr. 7030, Generale Bankmaatschapte te laten van de schuldeiser die de pij, veroordeelt in de kosten van de
voorlopige
tenuitvoerlegging
vordert door haar geeiste zekerheidstelling;
(schending van artikel 1400, § 1, van het verwerpt de voorziening van die eiGerechtelijk Wetboek):
seres voor het overige; houdt de kos-

ten van de zaak nr. 7030 aan en laat
W at het tweede onderdeel van het de beslissing daaromtrent aan de
derde middel en het vierde middel feitenrechter over; beveelt dat van
betreft:
dit arrest melding zal worden geOverwegende dat, volgens artikel maakt op de kant van het gedeelte1400, § 1, van het Gerechtelijk Wet- lijk vernietigde arrest; verklaart het
hoek, de rechter die de voorlopige arrest bindend voor de vennoottenuitvoerlegging uitspreekt daar- schap Cofimed, verweerster in de
aan de voorwaarde kan verbinden zaak nr. 7030; verwerpt de voorziening van eiseres in de zaak nr. 7075,
dat een zekerheid wordt gesteld;
naamloze vennootschap Cofimed;
Overwegende dat die zekerheid veroordeelt die eiseres in de kosten
geen noodzakelijk onderdeel van de
haar voorziening; verwijst de alvoorlopige tenuitvoerlegging, maar van
dus beperkte zaak naar het Hof van
alleen, wanneer de rechter beveelt
ze te stellen, en aan die tenuitvoer- Beroep te Bergen.
legging voorafgaande voorwaarde is;
14 Juni 1984 - 1• kamer - Voorzitter:
dat de kosten die de zekerheidstel- de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter ling eventueel kan meebrengen niet Verslaggever : de h. Kreit - Ge)ijkluikunnen worden beschouwd als kos- dende conclusie van mevr. Liekendael,
ten van tenuitvoerlegging in de zin advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
van artikel 1024 van het Gerechte- Van Ryn, Dassesse en Simont.
lijk Wetboek;
Overwegende dat derhalve het arrest, door ambtshalve uitspraak te
doen over de kosten van de zeker- Nr. 591
heid die op verzoek van verweerder
Heidari ten voordele van eiseres is
1• KAMER - 14 juni 1984
gesteld, en door zijn beslissing te
doen steunen op voormeld artikel
1024, behalve deze wettelijke bepa- 1° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF
ling, de in de middelen ~angewezen
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BEartikelen 1138, 2°, en 1400, § 1, van
SLISSING WAARVAN HET BESCHIKKENDE GEhet Gerechtelijk Wetboek schendt;
DEELTE IS GEGROND OP EEN DOOR DE VOOR-
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ZIENING
BEKRITISEERDE
RED EN
BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM DIE REDEN
TE VERVANGEN DOOR EEN RECHTSGROND
WAARDOOR HET BESCHIKKENDE GEDEELTE
WORDT VERANTWOORD.

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN T. PIERRE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7077)

2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - GEEN
GEVOLG.

3° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SCHADE

BUITEN

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 maart 1983 door
het Hof van Beroep te Luik geweBUITEN zen;

SCHADE -

- BEGRIP.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1101, 1108, 1126,
4° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE- 1131, 1315, 1382, 1383 van het Burgerlijk
KERING - VERZEKERINGSINSTELLING - WetbDek, 9ter, inzonderheid 13', 14' en
15', van het koninklijk besluit van 24 deTOEKENNING VAN NIET VERSCHULDIGDE
cember 1963 houdende verordening op
PRESTATIES - SCHADE - BEGRIP.
de geneeskundige verstrekkingen inzake
1' Wanneer de bestreden beslissing haar verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekebeschikkende gedeelte doet steunen op ring, gewijzigd bij artikel 1 van het
een door de voorziening bekritiseerde koninklijk besluit van 20 december 1966,
reden kan het Hof die reden vervan- de verordening (voor de aan eiser verwegen door een rechtsgrond waardoor ten feiten die zich na deze datum hebhet beschikkende gedeelte wordt ver- ben voorgedaan) van 20 december 1971,
artikel 1, de verordening van 29 januari
antwoord (1).
1973, artikel 1, 57 van de wet van 14 fe2' Naar recht verantwoord is de rechter- bruari 1961 voor economische expansie,
lijke beslissing houdende afwijzing sociale vooruitgang en financieel herstel,
van een op de artt. 1382 en 1383 B. W. en 97 van de Grondwet, alsmede van het
gegronde vordering tot betaling van algemeen beginsel inzake het recht van
schadevergoeding, wanneer uit die be- verdediging,
doordat het arrest, na erop gewezen te
slissing blijkt dat de eiser het bestai'in
van de schade waarvan hij vergoeding hebben dat verweerder, als hij de nomenclatuur van de geneeskundige vervorderde, niet heeft bewezen.
strekkingen alleen maar aandachtig had
3' en 4' Uit de enkele omstandigheid dat gelezen, de toepassing van de rangnumeen verzekeringsinstelling door een mers 0114 en 0115 niet zou beperken tot
vergissing te wijten aan de lout van de de geneeskundige verzorging die aan een
geneesheer, die de attesten voor ge- zelfde gezin wordt verleend, zodat de
neeskundige verzorging heeft opge- vergissing van verweerder in elk geval
steld, onverschuldigde prestaties heeft vaststaat, de op de artikelen 1382 en
toegekend aan rechthebbenden op de 1383 van het Burgerlijk Wetboek gebaverzekering voor geneeskundige ver- seerde rechtsvordering van eiser afwijst,
zorging, valt niet af te leiden dat het op grand van de fout van verweerder « is
bedrag van die onverschuldigde uitke- begaan ... bij het vervullen van een forring schade oplevert op grand waarvan maliteit krachtens een onderscheiden
de verzekeringsinstelling in rechte contract sui generis waardoor de geneesschadevergoeding kan vorderen van heer een helper van de verzekering is
die geneesheer, nu de destijds vigereil- geworden, (dat) het recht van ge'intide wet aan degenen die o.a. bij vergis- meerde (thans eiser) op een juiste medesing onverschuldigde uitkeringen heb- deling van de opgegeven verstrekkingen,
ben ontvangen, de verplichting oplegt waarvan de schending de grondslag
om de waarde ervan aan de verzeke- vormt van de ingestelde rechtsvordering,
ringsinstelling terug te betalen. (Artt. zijn oorsprong en voorwaarden alleen in
1382 en 1383 B.W.; art. 97, eerste lid, dat tussen partijen gesloten contract
Z.I.V.-wet, gew. bij art. 32 wet 27 juni vindt en dat de schade, in de vorm van
1969.)
de litigieuze prestaties, enkel te wijten is
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 aan de niet-nakoming van de uit het contract voortvloeiende verplichtingen », en
(1) Cass., 11 rna art 1982, A.R. nr. 6496 ten slotte beslist dat « de contractuele te(A.C., 1981-82, nr. 407).
kortkoming niet tegelijkertijd een straf-
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baar feit oplevert en dat bijgevolg de weten feiten die zich na deze datum
rechtsvordering evenmin op de quasi-de- hebben voorgedaan);
lictuele aansprakelijkheid van appellant
vierde onderdeel, het ontbreken van
is gebaseerd »,
een strafvervolging, de goede trouw van
terwijl, eerste onderdeel, het bestaan een persoon en de omstandigheid dat hij
van het zogenaamd contract tussen ver- geen valsheid in geschrifte heeft geweerder en eiser door geen enkele partij pleegd, niet voldoende zijn om te beslisvoor de feitenrechter was aangevoerd; sen dat die persoon geen ander strafbaar
het arrest niet, zonder de heropening feit van valsheid in geschrifte heeft gevan de debatten te bevelen en zonder pleegd, of meer nog om te beslissen dat
het recht van verdediging van eiser te hij geen quasi-delictuele fout heeft beschenden, de op de artikelen 1382 en gaan, namelijk schending van eeri ver1383 van het Burgerlijk Wetboek geba- plichting waarop geen straf staat maar
seerde vordering kon afwijzen op grand die voor allen geldt; het arrest, door uitvan een feit dat niet behandeld, erkend drukkelijk te beslissen dat de << contracof bewezen was en dat door geen enkele tuele » tekortkoming van verweerder
partij was aangevoerd (schending van niet tegelijkertijd een strafbaar feit oplehet algemeen beginsel inzake het recht vert, op grand dat er geen strafvervolging is geweest en dat de feiten te goevan verdediging);
der trouw zijn gepleegd en geen valsheid
tweede onderdeel, het arrest, door te opleveren in de zin van het Strafwetverklaren dat er « een contract sui gene- boek, en door impliciet te beslissen dat
ris » bestaat tussen eiser en welke be- die tekortkoming geen quasi-delictuele
handelend geneesheer oak die een ziekte fout is, op onvoldoende en dubbelzinnige
verzorgt, een contract waarvan het trou- gronden steunt (schending van artikel 97
wens noch het voorwerp, noch de oor- van de Grondwet) en bovendien de artizaak vermeldt, de regels betreffende het kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
bewijs, de organieke regels van de con- Wetboek miskent;
tracten in het algemeen miskent of alvijfde onderdeel, de wet voorziet in
thans op zeer dubbelzinnige gronden een gevangenisstraf en in een geldboete
steunt (schending van de artikelen 1101, voor iedere persoon die de wettelijke of
1108, 1126, 1131, 1134, 1315 van het Bur- reglementaire bepalingen betreffende de
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet); verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekederde onderdeel, verschillende verorde- ring overtreedt; het arrest, door te zegningsbepalingen de voorwaarden vast- gen dat de << contractuele » tekortkoming
stellen om de verzekeringsinstelling in- van verweerder niet tegelijkertijd een
zake ziekte- en invaliditeitsverzekering strafbaar feit oplevert, op grand dat er
in te lichten; met name artikel 9 ter van geen strafvervolging is geweest en dat
het koninklijk besluit van 24 december de feiten te goeder trouw zijn gepleegd ·
1963 houdende verordening op de ge- en geen valsheid opleveren in de zin van
neeskundige verstrekkingen inzake ver- het Strafwetboek, artikel 57 van de wet
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke- van 14 februari 1961 voor economische
ring, uitvoerig vermeldt welke ge- expansie, sociale vooruitgang en finantuigschriften moeten worden afgegeven cieel herstel schendt;
zesde onderdeel, de onverschuldigde
voor de verstrekkingen verleend door
een geneesheer, wanneer ze zijn ver- betaling van de litigieuze prestaties eiser
leend bij de zieke thuis, in de spreekka- in zijn vermogen benadeelt en bijgevolg
mer van de geneesheer, in een verzor- een schade oplevert waarvan het bestaan
gingsinrichting of ook wanneer het gaat niet afhangt van enige contractuele verom een in een ziekenhuis opgenomen houding; het arrest, door te verklaren,
zieke; het arrest, door te verklaren dat zonder trouwens daarvoor de redenen op
het recht van eiser << op een juiste mede- te geven, dat de schade ten gevolge van
!leling van de opgegeven verstrekkingen de wettelijk voorgeschreven betaling van
... zijn oorsprong en voorwaarden aileen de litigieuze prestaties voor eiser geen
in het tussen partijen gesloten contract andere schade zou zijn dan die welke
vindt », een schending inhoudt van arti- uitsluitend voortvloeit uit de slechte uitkel 9tervan het koninklijk besluit van 24 voering van een contract waarvan het
december 1963, gewijzigd bij het konink- voorwerp trouwens niet wordt vermeld,
lijk besluit van 20 december 1966, artikel het wettelijk begrip quasi-delictuele fout
1°, van de verordening van 20 december en schade miskent (schending van de ar1971 en van de verordening van 29 ja- tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
nuari 1973 (voor de aan verweerder ver- Wetboek) of althans op zeer duistere en
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dubbelzinnige gronden steunt (schending prestaties, die zoals ten deze zijn
van artikel 97 van de Grondwet) :
uitgekeerd buiten het stelsel van de

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiser voor de periode van
4 januari 1973 tot 26 september
1974, op basis van door verweerder
uitgereikte verkeerde getuigschriften van verzorging, aan verschillende rechthebbenden ten onrechte
prestaties heeft uitgekeerd voor een
totaal bedrag van 115.998 frank dat
zij terugvordert van verweerder· dat
die vordering is gegrond, ener~ijds
op artikel 97 van de wet van 9 au~
gustus 1963 volgens de voor de litigieuze periode van kracht zijnde
tekst, als gewijzigd bij artikel 32
van de wet van 27 juni 1969, anderzijds, op de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek; dat het
arrest de vordering niet gegrond
verklaart en ze aan eiser ontzegt;
Overwegende dat eiser het arrest
niet bekritiseert in zoverre het de
vordering niet gegrond verklaart op
basis van artikel 97 van de wet van
9 aug~~tus 1963, met de overweging
namehJk dat de door eiser uitgekeerde prestaties niet zijn uitbetaald << volgens het stelsel van de betalende derde »; dat het middel
enkel kritiek uitoefent op de gronden waarop het arrest de op basis
van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek ingestelde
vordering afwijst;
Overwegende dat, volgens het arrest, het bedrag van de schade
waarvan eiser vergoeding vorderde
overeenkomstig voormelde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
115.998 frank is, dit is het bedrag
van de prestaties waaromtrent het
arrest vaststelt, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat
ze ten onrechte zijn uitgekeerd buiten het stelsel van de betalende derde en dat dit onverschuldigde niet
voor het hof van beroep is betwist;
Overwegende dat het op het geschil toepasselijke artikel 97 van de
w:~t v~n 9 augustus 1963, gewijzigd
biJ artlkel 32 van de wet van 27 juni
1969, in het eerste lid betreffende de

b~talende

derde, bepaalde dat << hij
d1e, ten gevolge van een vergissing
of bedrog, ten onrechte prestaties
heeft ontvangen van de verzekering
voor geneeskundige verzorging of
van de uitkeringsverzekering verplicht is de waarde ervan te v~rgoe
den aan de verzekeringsinstelling
door wie die prestaties ten onrechte
zijn uitgekeerd >>;
Dat, krachtens de verplichting tot
terugbetaling die door deze wettelijke bepaling is opgelegd aan diegenen aan wie ten onrechte prestaties
zijn uitgekeerd, de geldsommen,
voor een totaal bedrag van 115.998
frank, die door eiser ten onrechte
zijn betaald in zijn vermogen zijn
vervangen door schuldvorderingen
van hetzelfde bedrag op die rechthebbenden;
Overwegende dat het arrest minstens impliciet oordeelt dat eiser
dergelijke schuldvorderingen had
maar ze niet heeft teruggevorderd
van zijn schuldenaars; dat die overwegingen impliceren dat eiser niet
het bewijs heeft geleverd van de
schade waarvan hij vergoedingen
vorderde, hetgeen de afwijzing van
de op basis van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek
ingestelde vordering naar recht verantwoordt;
Dat de in het middel aangevoerde
grieven, al waren ze gegrond zonder invloed zouden zijn op d~ wettigheid van die beslissing;
Dat het middel derhalve bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;

Om. ~ie redenen, verwerpt de
voorz1enmg; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 juni 1984 - 1• kamer - Voorzitter:
·de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Van Ommeslaghe en Draps.

1360'Nr. 592
1'

KAMER -

14 juni 1984

WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 61.4, TWEEDE LID VERKEERSLICHTEN - DRIEKLEURIGE VERKEERSLICHTEN SIGNALISATIE OP EEN
KRU!SPUNT - LANGS DE ANDERE KANT HERHAALDE VERKEERSLICHTEN.

De driekleurige verkeerslichten die aan
de andere kant van het kruispunt,
links of hoven de rijbaan, herhaald
worden, verbieden niet dat de weggebruikers, als het licht rood wordt, bet
kruispunt afrijden. (Art. 61.4, tweede
lid, K.B. Wegverkeersreglement.)
(CAILLAUX T. MEURRENS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7082)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1982
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scbending van de artikelen 5, 61.4 van bet
koninklijk besluit van 1 december 1975
boudende algemeen reglement op de politie van bet wegverkeer, 1382 en 1383
van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat bet arrest eiser veroordeelt
om verweerster 41.000 frank te betalen,
op grond dat eiser ten onrecbte betoogt
dat de woorden « als aanwijzing , in artikel 61.4 van het Wegverkeersreglement
niet van toepassing zijn op de licbten die
langs de andere kant van het kruispunt
links of boven de rijbaan worden berhaald; dat, volgens hem, die licbten imperatief zijn voor de weggebruiker die
zicb regelmatig op bet kruispunt bevindt,
nadat hij bet rechts van hem geplaatste
verkeerslicbt is voorbijgereden terwijl
bet op groen stand; dat uit de bepalingen
van de artikelen 5 en 61.4 van bet
koninklijk besluit van 1 december 1975,
die van kracht waren op het ogenblik
van de litigieuze feiten, blijkt dat 1o aileen de rechts geplaatste driekleurige
verkeerslicbten bindende kracbt bebben
voor de weggebruikers; dat, als aanwijzing, de berbaling van diezelfde ver-

keerslicbten : a) facultatief is, links of boven de rijbaan en op de plaatsen waar
het verkeer bet rechtvaardigt; b) in de
regel is voorgeschreven op de kruispunten langs de andere kant van het kruispunt, links of boven de rijbaan, bebalve
uitzonderingen gerecbtvaardigd door
plaatselijke omstandigheden; dat bet verkeerslicht uiterst links van een kruispunt, daar bet maar een aanvulling is,
de weggebruiker niet ontslaat van de
verplichting om bet kruispunt onmiddellijk te ontruimen, als hij er regelmatig is
opgereden; dat eiser, die het groen verkeerslicbt was voorbijgereden dat recbts
aan bet kruispunt was geplaatst dus
geen enkele wettelijke of reglementaire
reden had om te remmen ten einde zijn
voertuig tot stilstand te brengen,
terwijl, eerste onderdeel, de driekleurige verkeerslicbten die op de kruispunten, zoals ten deze, langs de andere kant
van het kruispunt links of boven de rijbaan worden berhaald, bindend zijn voor
de weggebruikers die, zoals eiser, dit
kruispunt zijn opgereden waar recbts
van hen aan bet kruispunt een driekleurig verkeerslicbt was geplaatst; het tweede lid van artikel 61.4 van bet Wegverkeersreglement niet vermeldt dat de
verkeerslichten die langs de andere kant
links of boven het kruispunt worden berhaald, slechts als aanwijzing gelden; ze
derhalve bindend zijn voor de weggebruikers (scbending van de artikelen 5
en 61.4 van het koninklijk besluit van 1
december 1975);
tweede onderdeel, eiser derhalve een
reglementaire reden had om te remmen
ten einde zijn voertuig v66r die lichten
tot stilstand te brengen en hij ten onrechte is veroordeeld (schending van de
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 61.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975); het arrest
derhalve de in het middel aangewezen
,bepalingen schendt :

Wat de beide onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat aan
het kruispunt hetwelk eiser was opgereden een verkeerslicht rechts
van de rijbaan was geplaatst dat
langs de andere kant van het kruispunt links was herhaald, zoals in artikel 61.4 van het Wegverkeersreglement is bepaald; dat eiser die het
kruispunt regelmatig was opgereden
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DE BEOORDELING VAN DE GEVOLGEN VAN
dit niet onmiddellijk ontruimde,
DE AKTE - ONLEESBARE VERMELDING maar zijn voertuig plotseling tot stilNIETIG EXPLOOT.
stand bracht v66r het rood geworden licht dat links van hem was ge3° VOORZIENING IN CASSATIE - TERplaatst;
MIJN - BURGERLIJKE ZAKEN - EXPLOOT
Overwegende dat dit laatste verVAN BETEKENING VAN DE BESTREDEN BEkeerslicht aileen maar een herhaSLISSING - VERMELDING VAN DE DAG VAN
ling is van het verkeerslicht dat
DE BETEKENING, ONLEESBAAR- ONTVANKErechts aan het kruispunt is geLIJKE VOORZIENING.
plaatst en niet verbiedt dat de weggebruikers, als het licht rood wordt, 1• Het exploot van betekening moet, op
straffe van nietigheid, de dag van de
het kruispunt afrijden;
betekening vermelden (1). (Art. 43, 1",
Overwegende dat het arrest, door
Ger.W.)
te oordelen dat eiser die, bij ontstentenis van een veiligheidsoverwe- 2• De onleesbare vermelding van de dag
van de betekening van een rechterlijke
ging, geen enkele reden had om
beslissing, zowel in het or~gineel als in
plotseling te remmen ten einde zijn
het afschrift van het exploot van betevoertuig tot stilstand te brengen,
kening, maakt dat exploot nietig waneen fout heeft begaan die noodzakeneer de vermelding van de datum van
lijk in oorzakelijk verband staat met
de akte noodzakelijk is om de geldigde door verweerster geleden schade,
heid van het cassatieberoep tegen die
zijn beslissing naar recht verantbeslissing te beoordelen (2). (Art. 862,
§ 3, Ger.W.)
woordt;
Dat het middel naar recht faalt;

3" Ontvankelijk is het cassatieberoep in

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Bayart.

burgerlijke zaken, wanneer noch het
origineel noch het afschrift van het exploot van de ·betekening van de bestreden beslissing de dag waarop die betekening is geschied, leesbaar vermelden.

(ALGEMENE VER,ZEKERINGEN VAN FRANKRIJK
N.V. T. NATIONAAL VERBOND DER SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, THEUNIS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4111)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
1' KAMER - 15 juni 1984
Overwegende dat de verweerders
Theunis in het bestreden arrest ten
gevolge van een verschrijving ver1° EXPLOOT VAN GERECHTSDEURkeerdelijk met de naam « TheunisWAARDER- EXPLOOT VAN BETEKENING sen » worden vermeld;

Nr. 593

- DAG VAN DE BETEKENING- OP STRAFFE
VAN NIETIGHEID VEREISTE VERMELDING.

Over het eerste middel van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN BURGERLIJKE ZAKEN - VERMELDING IN
HET EXPLOOT VAN DE DAG VAN DE BETEKENING- NOODZAKELIJKE VERMELDING VOOR

(1) en (2) Zie Cass., 8 dec. 1977 (A.C., 1978,
421) en 30 nov. 1981, A.R. nr. 6281
(ibid., 1981-82, nr. 213).
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Edouard Theunis en Maria Hoes hieruit 'Nr. 594
afgeleid dat de voorziening, voor zover
ze tegen hen gericht is, geen belang ver3' KAMER - 18 juni 1984
toont, daar de vordering, die de echtgenoten Theunis-Hoes als vertegenwoordigers van hun minderj arige kinderen
hadden ingesteld, door dezen na hun WERKLOOSHEID BEDRAG VAN DE
meerderj arigheid is voortgezet :
WERKLOOSHEIDSUITKERING GEDEELTE·

Overwegende dat de echtgenoten
Theunis-Hoes tegen eiseres een geding hebben ingeleid, niet alleen als
vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen Simonne en Agnes, maar ook << namens de huwelijksgemeenschap »; dat, meerderjarig geworden, de dochter Simonne
in eerste aanleg en de dochter Agnes in hoger beroep hebben verklaard het geding in eigen naam
voort te zetten; dat de eerste rechter
eiseres provisioneel veroordeelde tot
betaling van een vergoeding voor de
kinderen en een deskundigenonderzoek beval; dat de echtgenoten
Theunis-Hoes, in hoger beroep, nog
op 5 juli 1982 een conclusie indienden << namens de huwelijksgemeenschap »; dat het arrest het beroepen
vonnis bekrachtigt en de zaak voor
verdere behandeling naar de eerste
rechter verwijst;
Dat niet blijkt dat de verweerders
Theunis-Hoes het geding in hoger
beroep na de meerderj arigheid van
hun dochters niet meer hebben gevoerd << namens de gemeenschap »;

LIJK WERKLOZE VAN HET LOON.

UITKER!NG VAN 40 PCT.

De werknemer wiens werkloosheidsuitkering tijdens zijn volledige werkloosheid van 60 pet. op 40 pet. van zijn
loon was gebraeht, heeft als gedeelteJijk werkloze ook maar aanspraak op
een uitkering van 40 pet. zolang zijn
reeht op uitkering als volledig werkloze niet gedurende zes maanden is onderbroken (1). [Art. 160, § 3, tweede,
derde en zesde lid, 1°, Werkloosheidsbesluit (2).]

(DELEERSNYDER T. RIJKSDIENST
BEIDSVOORZIENING)

VOOR

AR-

ARREST

(A.R. nr. 4358)

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

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 160, § 3, inzonderheid
eerste, tweede, derde en zesde lid, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
Dat het middel van niet-ontvanke- werkloosheid, gewijzigd door de koninklijkheid niet kan worden aangeno- lijke besluiten van 13 oktober 1971, 27 jumen;
ni 1973, 24 oktober 1975, 26 april 1976,
16 juni 1976 en 22 november 1976,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiseres het werk had hervat
op 1 september 1980 na een periode van
werkloosheid in een volledige dienstbetrekking, die een jaar overschreed, zodat
Om die redenen, verwerpt de de werkloosheidsuitkering werd teruggevoorziening; veroordeelt eiseres in bracht op 40 pet. van het gemiddeld dagloon, het beroepen vonnis bevestigt en
de kosten.
de vordering van eiseres, gericht tegen
15 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter (1) Zie Cass., 18 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 58)
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk- met
cone!. adv.-gen. Duchatelet in Bull. en
luidende eonclusie van de h. Janssens de Pas., 1979, I, 67.
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoea(2) Thans art. 160, § 3, tweede lid, 1°, en
ten: mrs. De Bruyn, Houtekier en Van
vierde lid, en § 3 ter, eerste lid, 1o.
Ryn.
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de beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur, waardoor het berekeningspercentage van de werkloosheidsuitkering waarop eiseres omwille
van haar gedeeltelijke werkloosheid
recht had, onveranderd bleeft op 40 pet.,
ongegrond verklaart op grond : dat uit
artikel 160, § 3, zesde lid, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
voortvloeit dat de werknemer steeds 60
pet. van zijn loon zal blijven genieten zolang hij verbonden is door een arbeidsovereenkomst en gedeeltelijk werkloos
wordt gesteld; dat dit een uitzondering
vormt op de algemene regels die zowel
van toepassing zijn op de gedeeltelijk
werklozen als op de volledig werklozen,
en strikt dient te worden gei:nterpreteerd; dat, krachtens artikel 160, § 3, derde lid, de werknemer het percentage van
40 pet. blijft behouden zolang hij zijn uitkering niet gedurende ten minste zes
maanden heeft onderbroken; dat deze regel dus toepasselijk is zowel op de gedeeltelijk werklozen als op de volledig
werklozen; dat eiseres reeds 40 pet. van
haar gemiddeld loon als uitkering genoot
teen zij op 1 september 1980 werd tewerkgesteld, zodat zij op 1 oktober 1980
haar werkloosheid nog gedurende geen
zes maanden had onderbroken; dat in
die omstandigheden haar uitkeringen,
berekend op basis van 40 pet. van haar
loon, niet konden worden opgedreven tot
60 pet.,
terwijl artikel 160, § 3, derde lid, dat
bepaalt onder welke voorwaarden de
werkloosheidsuitkering opnieuw kon
worden vastgesteld volgens het berekeningspercentage van 60 pet., duidelijk betrekking heeft op het geval waarin dit
percentage vooraf was verminderd, en
dus veronderstelt dat eerst de bepaling
van het tweede lid kon worden toegepast; het zesde lid van dezelfde paragraaf, dat uitdrukkelijk bepaalt dat de
bepalingen van het tweede lid niet van
toepassing zijn op gedeeltelijk werklozen, noodzakelijk voor gevolg heeft dat
deze werklozen ook ontrokken zijn aan
het toepassingsgebied van de bepaling
van het derde lid; het arrest derhalve,
door te beslissen dat deze laatste bepaling van toepassing is op gedeeltelijk
werklozen en dat het berekeningspercentage van de werkloosheidsuitkering die
aan eiseres verschuldigd is omwille van
haar gedeeltelijke werkloosheid na haar
werkhervatting, meet worden bepaald op
40 pet. van haar gemiddeld dagloon, de
wet miskent en artikel 160, § 3, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963

schendt, inzonderheid het tweede en het
zesde lid van deze paragraaf, waaruit
blijkt dat de bepaling van het derde lid
niet van toepassing is op gedeeltelijk
werklozen, het derde lid en ten slotte
ook het eerste lid, waaruit blijkt dat het
percentage voor de berekening van de
werkloosheidsuitkering voor werknemers
die geen gezinshoofd zijn, 60 pet. van
hun gemiddeld dagloon bedraagt :

Overwegende dat krachtens artikel 160, § 2, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 20 dcecember
1963, zoals dat artikel ten deze van
toepassing is, het bedrag van de dagelijkse
werkloosheidsuitkeringen
van de werknemers-gezinshoofden
wordt vastgesteld op 60 pet. van het
gemiddeld dagloon; dat het tweede
lid van dezelfde paragraaf bepaalt
wat onder loon moet worden verstaan; dat luidens artikel 160, § 3,
eerste lid, het bedrag van de dagelijkse
werkloosheidsuitkeringen
voor de andere werknemers wordt
vastgesteld op 60 pet. van het gemiddeld dagloon bepaald in § 2; dat,
naar luid van § 3, tweede lid, de 60
pet. die voor de berekening van het
bedrag van de uitkering werd aangewend, op 40 pet. wordt teruggebracht wanneer de werknemer sedert meer dan een jaar werkloos is
en dat, naar luid van § 3, derde lid,
het percentage van 40 pet. behouden
blijft zolang de werknemer zijn uitkering niet gedurende ten minste
zes maanden heeft onderbroken;
Overwegende dat het zesde lid, 1°,
van § 3, krachtens hetwelk de bepalingen van het tweede lid niet van
toepassing zijn op de gedeeltelijk
werklozen, niet inhoudt dat het derde lid van dezelfde paragraaf evenmin van toepassing is op die werklozen;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
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18 juni 1984 - 3' kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Delva, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advovaten: mrs. B-utzler en Simont.

Verdrag waarvan de schending wordt
aangevoerd, geen vraag om uitlegging
doet rijzen, behoeit het Hoi zich niet
tot het Hoi van Justitie wenden overeenkomstig artikel 117 E.E.G.-Verdrag
(2).

(PHILIPS T. INTEGRITY V.Z.W.)
ARREST

Nr. 595

(A.R. nr. 4359)
3'

KAMER -

18 juni 1984

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VRIJHEID VAN VESTIGING - UITOEFENING
VAN EEN ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT IN TWEE
LID-STATEN - VERPLICHTING TOT BETALEN
VAN SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN IN
BEIDE LANDEN - GELIJKE BEHANDELING
VAN DE ONDERDANEN VAN BEIDE LANDEN.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGEPLICHT - UITOEFENING
VAN EEN ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT IN TWEE
E.E.G.-LID-STATEN - GELIJKE BEHANDELING
VAN DE ONDERDANEN VAN BEIDE LANDEN GEEN BEPERKING VAN DE VRIJHEID VAN
VESTIGING.

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
E.E.G.-VERDRAG, ARTIKEL 177 - UITLEGGING
VAN HET VERDRAG - AAN HET HOF VAN
CASSATIE VOORGEDRAGEN MIDDEL TEN BETOGE DAT EEN BEPALING VAN HET VERDRAG
GESCHONDEN IS ~ GEEN UITLEGGING NODIG
- GEEN VERWIJZING NAAR HET HOF VAN
JUSTITIE VAN DE GEMEENSCHAP.

1" en 2" De verplichting van een onder-

daan van een E.E.G.-Lid-Staat die een
zelfstandige activiteit in Belgie en in
zijn land uitoeient, om in Belgie sociale-zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen te betalen, hoewel hij reeds in
zijn eigen land bijdragen betaalt, kan
de vrijheid van vestiging alleen beperken wanneer een Belgisch onderdaan
die in dezelide landen een zelfstandige
activiteit uitoeient en in het andere
land bijdragen betaalt, in Belgie niet
bijdrageplichtig is (1). (Art. 52 E.E.G.Verdrag.)
3" Wanneer het Hoi van Cassatie vast-

stelt dat de bepalingen van het E.E.G.(1J Zie cass., 14 dec. 1976 (A.C., 1977, 426).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1983 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest de vordering van eiser tot samenvoeging van voorliggende
zaak met het geding Hadley Georges,
Philips John, feitelijke vennootschap
Hadley-Philips tegen het Rijksinstituut
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, ingeschreven op de algemene
rol bij het Arbeidshof te Gent onder het
nr. 705/82, na artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek te hebben aangehaald, afwijst op grand: « dat de zaak onder referte G 705/82 gelijkaardig is; dat echter
tussen deze zaak en de voorhanden zijnde zaak geen objectieve verbindingen
zijn die laten vrezen dat het ontbreken
van samenvoeging tot gedeeltelijke en
van elkaar afwijkende oplossingen zal
leiden; dat trouwens in eerste aanleg de
samenvoeging niet gevraagd werd door
(eiser) »;
·
terwijl eiser in zijn conclusie voor het
arbeidshof aanvoerde : « uit de analyse
der diverse vorderingen blijkt ten genoegen van recht dat dubbel gebruik niet
denkbeeldig, zelfs reeel voorkomt; (eiser)
stelt zich dan ook de vraag of alle gedingen niet samen dienen te worden gevoegd, niet alleen met het oog op een
goede rechtsbedeling, maar om te vermijden dat door verschillende openbare
instellingen met rechtspersoonlijkheid
van dezelfde partijen nu eens dezelfde
bijdragen voor dezelfde periodes worden
gevorderd en toegekend, of dan weer dezelfde bijdragen over dezelfde periodes
tweemaal worden gevorderd en toegekend »; het arrest, dat op dit middel niet
(2) Cass., 14 dec. 1976, vermeld in noot 1, en
30 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 690).
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antwoordt, artikel 97 van de Grondwet
derhalve schendt:

Overwegende dat het arrest door
de in het middel weergegeven redengeving te kennen geeft dat het
door eiser bij conclusie aangvoerde
risico << voor dubbel gebruik » naar
het oordeel van de rechters niet van
die aard is dat tussen de twee bij
het Arbeidshof te Gent aanhangige
gedingen een zo nauw verband bestaat dat de afzonderlijke behandeling van de beide zaken onvermijdelijk tot onverenigbare oplossingen
zou leiden;
Dat het arrest aldus de conclusie
beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 52 en 53
van het Verdrag tot Oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
gesloten te Rome op 25 maart 1957, 1
van de wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring ervan en 25bis van de
Grondwet,
dooFdat het arrest eerst vaststelt dat
« vijftien Staten, waaronder Groot-Brittannie, de Europese Interimovereenkomsten ondertekend hebben te Parijs op 11
december 1953, die goedgekeurd werden
door Belgie bij wet van 26 maart 1957
(Belgisch Staatsblad 27 juni 1975); dat
deze Europese Interimovereenkomsten
twee fundamentele begrippen bevestigen: 1' de onderdanen van alle partijen
genieten gelijke behandeling met betrekking tot de wetten en regelingen inzake
de sociale zekerheid van ieder van haar;·
2° de onderdanen van elke overeenkomstsluitende partij moeten de voordelen genieten van de overeenkomsten inzake de sociale zekerheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9,
welke gesloten zijn of gesloten zullen
worden tussen twee of meer overeenkomstsluitende partijen, also£ hij onderdaan was van een van eerstgenoemde
partijen, voor zover bedoelde overeenkomsten ten aanzien van de bedoelde
wetten en ·regelingen bepalingen bevatten ten aanzien van (... ); dat de onderdanen van elk van de partijen bij de Interimovereenkomsten, die tewerkgesteld
waren op het grondgebied van twee andere Staten die Partijen waren bij die
overeenkomsten zich kunnen beroepen

op de bilaterale overeenkomst die tussen
die twee Staten afgesloten werd; dat de
eerste rechter terecht heeft vastgesteld
dat (eiser) aan deze voorwaarden niet
voldoet hoewel Groot-Brittannie de Interimovereenkomsten heeft ondertekend;
dat hij het voordeel van (lees : uitsluiting
van) de dubbele opwerping die voorzien
is in de drie bilaterale overeenkomsten
door Belgie aangegaan met Nederland,
Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg, (lees : niet kan genieten) nu hij aileen op het grondgebied van Belgie en
Groot-Brittannie een gelijke beroepsbezigheid als zelfstandige heeft uitgeoefend
en, tussen Belgie en Groot-Brittannie
geen bilaterale overeenkomst tot stand
kwam houdende uitsluiting van dubbele
onderwerping »; het arrest vervolgens de
door eiser aangevoerde schending, door
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967, van het door het E.E.G.-Verdrag gecreeerde vestigingsrecht en de daarop
door de Raad op 18 december 1961 vastgestelde algemene programma's ter bestrijding en/of opheffing van beperkingen of belemmeringen van werkzaamheden anders dan in loondienst van onderdanen der overige Lid-Staten, bestaande
in een verschil in behandeling van de onderdanen op grand van een wettelijke en
bestuursrechtelijke bepaling van een
Lid-Staat, of als gevolg van de toepassing van een dergelijke bepaling of als
gevolg van administratieve handelwijzen,
gegrond op de redenen dat « precies het
quotiseren van sociale zekerheidsbijdragen krachtens het sociaal statuut van
zelfstandigen, zo niet rechtstreeks dan
tach een onrechtstreeks effect sorteert
op de uitoefening van een zelfstandige
bedrijvigheid die hem, naar de stelling
van (verweerster) en hie et nunc oak van
de eerste rechter, niet laten genieten van
een zelfde behandeling die zijn concurrenten (versta rechtsonderhorigen van
de Benelux en Frankrijk) alhier te lande
met betrekking tot de quotisering wel genieten », afwijst op grand: « dat de vestiging in Belgie van (eiser), als handelaar
in antieke voorwerpen, niet onderworpen
werd aan strengere voorwaarden dan die
welke voor de eigen onderdanen gelden;
dat de bewering van (eiser), dat hij een
verschil van behandeling zou ondergaan
ingevolge wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen strijdig met het algemeen programma voor de opheffing van
het vrij verrichten van diensten of nog
van vrijheid van vestiging, niet bewezen
is; dat het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 geen enkele beperking in-
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houdt voor (eiser) in het vrij verrichten
van diensten of in diens vrijheid van
vestiging »; het arrest de door de eerste
rechter uitgesproken veroordeling tot het
betalen van de gevorderde bijdragen verschuldigd op grand van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 bevestigt,

terwijl als strijdig met de artikelen 52
en 53 van het Verdrag van Rome van 25
maart 1957 moeten geoordeeld worden
alle bepalingen van intern recht die voor
een E.E.G.-onderdaan een zwaardere last
uitmaken dan voor de onderdanen van
het land van vestiging; eiser in zijn verzoekschrift tot het instellen van hager
beroep onder de titel << feitelijke gegevens », op dat punt niet tegengesproken
door verweerster, aanvoert dat hij als inwoner van Groot-Brittannie aldaar inkomstenbelastingen betaalt, zowel voor
zijn zaak gevoerd in Groot-Brittannie,
als voor die gevoerd in Belgie en als
<< selfstanding » de sociale wetten heeft
vereffend in het Britse Koninkrijk op basis van zijn wereldinkomen; het arrest
een ongelijkheid van behandeling toepast door te beschouwen, enerzijds, dat
de Belgen, die als zelfstandige een beroepsactiviteit voeren in twee E.E.G.-LidStaten, namelijk Belgie en respectievelijk Nederland, Frankrijk of het Groothertogdom Luxemburg, zich op het voordeel van de uitsluiting van dubbele
onderwerping, bepaald in drie bilaterale
overeenkomsten door Belgie aangegaan
met deze Lid-Staten, kunnen beroepen
en, anderzijds, dat eiser, onderdaan van
Groot-Brittannie, nu hij alleen op het
grondgebied van Belgie en Groot-Brittannie, hoewel eveneens twee E.E.G.-LidStaten, een gelijke beroepsbezigheid als
zelfstandige heeft uitgeoefend en tussen
Belgie en Groot-Brittannie geen bilaterale overeenkomst houdende uitsluiting
van dubbele onderwerping tot stand
kwam, zich niet op dit voordeel van uitsluiting van dubbele opwerping kan beroepen; het arrest, dat eiser veroordeelt
tot betaling van sociale bijdragen in Belgie, berekend op de bedrijfsinkomsten
verworven uit zijn activiteit van antiekhandelaar in Belgie, daardoor aan eiser
een zwaardere last oplegt dan aan de eigen onderdanen, die, hoewel zij eveneens in twee E.E.G.-Lid-Staten een
gelijkaardige beroepsactiviteit uitoefenen, op grand van bilaterale overeenkomsten slechts een keer sociale bijdragen moeten betalen op het geheel van
hun bedrijfsinkomsten; het arrest bijgevolg, door het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 in het geval van eiser

niet buiten toepassing te stellen, de artikelen 52 en 53 van het Verdrag van Rome van 25 maart 1957, artikel 1 van de
wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring ervan en artikel 25bis van de
Grondwet schendt :

Overwegende dat, luidens artikel
52 van het Verdrag tot Oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, de vrijheid van vestiging de toegang tot werkzaamheden
anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan omvat « overeenkomstig de bepalingen welke door
de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn
vastgesteld »;
Overwegende dat eiser de beslissing aanvecht waarbij hij in Belgie
sociale zekerheidsbijdragen voor
zelfstandigen verschuldigd is, op de
enkele grond dat hij als Brits onderdaan reeds bijdragen in Groot-Brittannie betaalt als gevolg van zijn
zelfstandige activiteit in Groot-Brittannie en in Belgie; dat hij niet aanvoert dat een Belgisch onderdaan
die zijn zelfstandige activitei.t in
Groot-Brittannie en in Belgie uitoefent en in Groot-Brittannie bijdragen betaalt, niet bijdrageplichtig is
in Belgie;
Dat derhalve de artikelen 52 en 53
van het E.E.G.-Verdrag geen toepassing kunnen vinden;
Dat dienvolgens ten deze geen
vraag om uitlegging van het gemeenschapsrecht rijst en er voor
het Hof geen reden is om zich, met
toepassing van artikel 177 van het
Verdrag, tot het Hof van Justitie te
wenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 juni 1984 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Delva, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Dassesse en Biitzler.

1367 Nr. 596
3• KAMER - 18 juni 1984

1° VORDERING IN RECHTE -

VOORWERP - GESCHIL BETREFFENDE HET RECHT
OP WERKLOOSHEIDSUITKERING
UITSPRAAK OP NIET AANGEVOERDE, AAN DE
WET ONTLEENDE GRONDEN - GEEN WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VORDERING.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - VOORWERP VAN DE VORDERING GESCHIL - VOORWERP - GESCHIL BETREFFENDE HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - UITSPRAAK OP NIET AANGEVOERDE, AAN DE WET ONTLEENDE GRONDEN GEEN WIJZIGING VAN BET VOORWERP VAN
DE VORDERING.

3° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - VERBOD UITSPRAAK OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN TE DOEN - GESCHIL BETREFFENDE HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING UITSPRAAK OP NIET
AANGEVOERDE, AAN DE WET ONTLEENDE
GRONDEN - GEEN UITSPRAAK OVER NIET
GEVORDERDE ZAKEN.

1•, 2• en 3° De rechter die over een geschil betreffende het recht op werkJoosheidsuitkering uitspraak doet op
aan de wet ontleende gronden die
noch in de administratieve beslissing
noch door partijen worden aangevoerd,
wijzigt het voorwerp van de vordering
niet en doet geen uitspraak over niet
gevorderde zaken (1). (Artt. 702, 807 en
1138, 2", Ger.W.)
(DE MEYER T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie het volgende gezegd:
Het arbeidshof oordeelt dat de gewestelijke werkloosheidsinspecteur eiser ten
onrechte op grand van artikel 131 van
(1) Cass., 26 feb. 1975 (A. C., 1975, 734); zie
Cass., 16 juni 1980 (ibid., 1979-80, 1282, nr. 646).
Zie omtrent het begrip « voorwerp van de vordering » : concl. proc.-gen. Krings, toen adv.gen., bij Cass., 24 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 343)
en de rede van de proc.-gen. uitgesproken op
de plechtige openingszitting van het Hof van
1 september 1983 : • Het ambt van de rechter
bij de Ieiding van het rechtsgeding •, nr. 12.

het Werkloosheidsbesluit van het recht
op werkloosheidsuitkering had uitgesloten, maar dat hij hem het recht voor 26
weken had moeten ontzeggen met toepassing van de artikelen 133 en 150.
Eiser voert aan dat het arbeidshof aldus het voorwerp van de vordering wijzigt en aan verweerder meer toekent
dan hetgeen gevorderd werd.
Terecht neemt eiser als uitgangspunt
van zijn stelling de bepaling van het
voorwerp van de vordering, zoals procureur-generaal Krings dit begrip heeft
omschreven in zijn conclusie bij het arrest van 24 november 1978 : « Het voorwerp of onderwerp van de vordering is
de gevorderde zaak, de gevorderde maatregel, de aanspraak die men op een zaak
doet gelden, de aanspraak op een recht,
zelfs op een voordeel ,, (2).
In onderhavige zaak is het voorwerp
van de vordering, volgens eiser, de administratieve beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur; want eiser
vorderde de vernietiging van die beslissing en verweerder vroeg de bevestiging
ervan.
In werkelijkheid is het voorwerp van
de· vordering echter : het recht op werkloosheidsuitkering dat de inspecteur eiser heeft ontzegd, terugbekomen. Op dat
recht maakt eiser aanspraak. Doch hij
kan dit slechts bekomen door de vernietiging te vragen van de beslissing die
hem dat ontnomen heeft. Daarom stelt
hij zijn vordering in onder de vorm van
een vraag tot vernietiging van de beslissing. Maar in werkelijkheid gaat het
erom zijn recht op uitkering terug te bekomen.
Bij arrest van 17 maart 1980 (3) heeft
het Hof beslist dat, « wanneer een zelfstandige een beroep h_eeft ingesteld tegen een beslissing van het Rijksinstituut
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, waarbij hem een pensioen
wordt geweigerd, zijn eis noodzakelijk
strekt tot betaling van een geldsom "· In
dezelfde gedachtengang kan men zeker
stellen dat, wanneer een werkloze beroep instelt tegen een beslissing van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
waarbij
hem
werkloosheidsuitkering
wordt ontzegd, zijn vordering strekt tot
(2) A.C. 1978-79, 343. Zie ook zijn rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van
het Hof van 1 september 1983 · ; !let ambt van
de rechter bij de Ieiding van het rechtsgeding •, nr. 12.
(3)

..tC~
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erkenning van het recht op uitkering. En waaruit rechtsgevolgen kunnen voortdie erkenning wordt nagestreefd door de vloeien.
vernietiging van de administratieve beHet rechtsfeit is ten deze de verklaslissing die het recht heeft ontnomen.
ring van eiser waardoor hij een zodanig
voorbehoud voor de hervatting van de
*
arbeid maakt dat hij onbeschikbaar
*
*
wordt voor de algemene arbeidsmarkt.
Nu gaat het in onderhavig geschil niet
Dit rechtsfeit is weliswaar niet de
om het recht op werkloosheidsuitkering
in het algemeen, maar is de betwisting grondslag van het recht op uitkering,
ovet dat recht zeer nauwkeurig omschre- maar de grondslag van het verlies van
dit recht. Het blijft niettemin de grandven.
slag van de betwisting over de vraag of
Eiser heeft een passende dienstbetrek- er aanspraak bestaat.
king geweigerd en naar aanleiding daarvan, volgens het arbeidshof, een verkla*
ring afgelegd, waardoor hij zich onbe*
*
s,chikbaar voor de algemene arbeidsmarkt maakte. Over de werkweigering
Zowel de inspecteur als het arbeidshof
gaat het hier niet, maar wel over de on- zijn van oordeel dat eisers verklaring tot
beschikbaarheid voor de algemene ar- verlies van recht leidt, en wei omdat hij
beidsmarkt. Concrete vraag is welke in- zich daardoor onbeschikbaar voor de alvloed die verklaring op eisers recht op gemene arbeidsmarkt heeft gemaakt. AIwerkloosheidsuitkering heeft, meer be- leen de rechtsregel waarop zij hun bepaald of hij daardoor dit recht verliest. slissing gronden, is verschillend.
Zowel de gewestelijke werkloosheidsinMaar de toe te passen rechtsnorm bespecteur als het arbeidshof beantwoor- paten is niet de zaak van partijen, maar
den deze vraag bevestigend. Maar de van de rechter. « Het is immers de taak
ene meent dat eiser dit recht verliest van de rechter >> aldus procureur-genezonder meer, terwijl volgens de andere raal Krings, « de juiste wettelijke grandhet recht gedurende 26 weken verloren slag te bepalen en, gelet op de feiten die
gaat, omdat beiden hun beslissing op bij de debatten werden aangevoerd en
een andere rechtsregel gronden.
die bewezen werden verklaard, de vordeOpgemerkt mage worden dat zowel de ring aldus wettelijk te verantwoorden >>
inspecteur als het arbeidshof hun beslis- (6}.
sing gronden op hetzelfde feit : de weigeHet Hof heeft deze stelling van de proring een passende dienstbetrekking te cureur-generaal samengevat in de volaanvaarden en de daarbij afgelegde ver- gende bewoordingen « dat het aan de
klaring ter verantwoording van die wei- rechter staat, onder eerbiediging van de
gering. En beiden leggen die verklaring rechten van de verdediging, op de regeluit als een voorbehoud waardoor eiser matig aan zijn beoordeling voorgedragen
onbeschikbaar voor de algemene arbeids- feiten, zonder het voorwerp noch de oormarkt wordt.
zaak van de vordering te wijzigen, de
Hierult volgt dat het arbeidshof niet rechtsregels toe te passen op grand
alleen het voorwerp van de vordering waarvan hij op de vordering zal ingaan
maar ook de oorzaak van de vordering of ze zal afwijzen >> (7).
niet gewijzigd heeft. Want de oorzaak is,
Ten deze heeft het arbeidshof zich onvolgens procureur-generaal Krings, « het getwijfeld aan deze gedragslijn gehourechtsfeit of de rechtshandeling die tot den.
grondslag van de aanspraak dient , (4).
En hij onderstreept daarbij dat het niet
*
gaat om een bloat feit, maar om een
Nu
vertoont
deze
zaak
wel een bijzonrechtsfeit, wat hij noemt « een juridisch
draagkrachtig feit >> (5), d.w.z. een feit der kenmerk, in zoverre de toepassing
van een andere rechtsnorm tot gevolg
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 heeft dat ook de periode gedurende wel(4) Cone!.
bij
Cass.,
24
nov.
1978 ke het recht op uitkering wordt ontzegd,
(A.C., 1978-79, 343, eveneens blz. 345); zie ook verschilt.
cone!. bij Cass., 20 maart 1980 (Bull. en 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pas., 1980, I, 887, inzonderheid blz. 890) en
Het ambt van de rechter bij de leiding van
het rechtsgeding ''• nr. 14.

«

(5) Het ambt van de rechter, nr. 16.

Cass.,
(6) Cone!.
bij
(A.C., 1978-79, 345).
(7) A.C., 1978-79, 341.

24

nov.

1978
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Het arbeidshof heeft de duur van de
maatregel op grand van artikel 133 vastgesteld op 26 weken, zoals artikel 150,
tweede lid, voorschrijft.
Het Werkloosheidsbesluit bepaalt daarentegen niet hoelang het ontzeggen van
het recht op grand van artikel 131 duurt.
Dat is totdat de werkloze aan de door dit
artikel gestelde voorwaarde voldoet,
d.w.z. totdat hij geldig als werkzoekende
is ingeschreven. Dat kan langer duren
dan 26 weken, maar het kan ook korter
zijn.
Volgens eiser werd aan verweerder alzo meer toegekend dan hetgeen hij gevorderd heeft. Dit is dus niet zeker,
maar het is wel mogelijk. In elk geval
heeft de beslissing van het arbeidshof
wel tot een ander resultaat geleid dan
dat wat het gevolg ware geweest van een
loutere bevestiging van de administratieve beslissing.
Om zijn stelling meer kracht bij te zetten, noemt eiser de genomen maatregel
een sanctie. Het gaat hier echter hoegenaamd niet om een sanctie, maar over
het ontzeggen van het recht op uitkering.
In mijn conclusie bij het arrest van
26 september 1977 (8) heb ik de aandacht
erop gevestigd dat het Werkloosheidsbesluit een duidelijk onderscheid maakt
tussen de " voorwaarden van toekenning >> en de administratieve sancties. In
die zaak ging het om de maatregelen bedoeld in de artikelen 134 en volgende
van het besluit, die eveneens gevallen regelen waarin de werkloze zijn recht op
uitkering gedurende een aantal weken
verliest. Deze maatregelen werden in de
vroegere regeling als sancties aangemerkt (9), doch werden door het koninklijk besluit van 20 december 1963 in de
afdeling " voorwaarden van toekenning >>
ondergebracht. Waaruit blijkt dat de auteurs van het besluit wel een bewuste
keuze hebben gemaakt.
De maatregelen die onder de afdeling
" voorwaarden van toekenning >> zijn bepaald, zijn geen sancties. En dat geldt
ook de maatregelen genomen op grand
van de artikelen 131 en 133.

*

(8) Journal des Tribunaux du travail, 1978,
192.
(9) Besluit van de Regent van 26 mei 1945.
art. 100, gewijzigd bij K.B. van 27 dec. 1961.

Gaat het niet om een sanctie, maar om
het recht op uitkering, dan heeft het Hof
reeds bij arrest van 26 februari 19~5 (10)
uitdrukkelijk beslist - en het arbe1dshof
steunt overigens op dit arrest - dat de
rechter dit recht « niet vermag te erkennen wanneer uit de elementen van het
dossier, waarvan partijen kennis hebben
kunnen nemen, blijkt dat de werkloze
niet voldoet aan alle wettelijke vereisten
om op zulke uitkering recht te hebben;
dat hij niet buiten de perken vai_l. het g~
schil uitspraak doet, wanneer hiJ de e1s
afwijst op aan de wet ontleende gronden
welke noch door de directeur van het gewestelijk bureau van de Rijksdiens~ voor
Arbeidsvoorziening noch door de m de
zaak betrokken partijen werd aangevoerd >>. Deze rechtspraak werd bevestigd door het arrest van 16 juni 1980 (11),
wat het recht op rustpensioen voor zelfstandigen betreft.
In onderhavige zaak gaat het niet om
de toekenning van een sociale uitkering,
maar om het ontzeggen van het recht op
de uitkering. Ten aanzien van de
bevoegdheid van de rechter maakt dit
evenwel geen verschil. In beide gevallen
dient de rechter te beslissen of er recht
op uitkering bestaat. Oordeelt hij dat
een bepaalde rechtsregel - al dan niet
door partijen aangevoerd - de toekenning in de weg staat, dan moet hij het
recht ontzeggen in de voorwaarden en
voor de termijn in die rechtsregel bepaald.

*
*

*

In dit verband mage ten slotte de aandacht erop worden gevestigd dat een
fundamenteel verschil bestaat tussen
een geschil over een wettelijk voordeel
met de toekenning waarvan een openbare dienst is belast, en een burgerlijk geding tussen particulieren.
Wanneer een partij in een burgerlijk
proces betoogt dat zij het gevorderde
voordeel gedurende een bepaalde tijd
niet moet toekennen, mag de rechter
niet beslissen dat zij dit voordeel niet
verschuldigd is gedurende een langere
tijd dan zij gevraagd heeft, zelfs niet
voor een periode die !anger kan zijn dan
gevraagd. De particulier beschikt immers vrij over zijn rechten - voor zover
de openbare orde er niet mee gemoeid is
{10} A.C., 1975, 734.
{11} A.C~ 1979-80, 1282, nr. M6..
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- en kan niet worden gedwongen deze
te doen gelden.
Anders is het met het bestuur, dat niet
over zijn eigen rechten beschikt, maar
ermee belast is aan de gerechtigden de
voordelen toe te kennen die de wet hun
verleent. Het kan niet minder toekennen, maar omgekeerd kan het ook geen
aanspraken inwilligen buiten de door de
wet bepaalde voorwaarden. Het bestuur
is integraal door de wet gebonden.
Wanneer dan een be twisting over een
wettelijk voordeel tussen het bestuur en
een gerechtigde aan de rechter wordt
voorgelegd, moet deze erop toezien dat
de gerechti.gde bekomt wat de wet hem
toekent - vanzelfsprekend in zoverre
hij het vordert - en dat het bestuur niet
tot meer wordt verplicht dan tot datgene
waartoe het wettelijk gehouden is. Het
staat de rechter de betwiste aanspraak
van een particulier tegenover het bestuur in haar geheel op zijn wettigheid
te toetsen. Het in gebreke blijven van
het bestuur mag niet tot gevolg hebben
dat de particulier een voordeel bekomt
waarop hij krachtens de wet geen aanspraak heeft.
Hieruit vol&t dat de rechter de vordering van de ~rechtigde niet mag inwilligen wanneer deze niet aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, ook al doet
het bestuur zulks niet gelden. De wettigheidscontrole van de rechter is in deze
geschillen dus niet beperkt door het verweer van het bestuur.
Beperkingen vloeien alleen voort, behoudens uit het voorwerp van de vordering, uit de elementen waarover de rechter beschikt om de administratieve beslissing aan de wet te toetsen. Hij moet
zich niet in de plaats van het bestuur
stellen om de feitelijke gegevens te verzamelen die nodig zijn om de aanspraken van de gerechtigde vast te stellen.
Het volstaat dat hij zich houdt aan de
gegevens van het hem voorgelegde dossier.
Doch ook in dit opzicht is de sociale
rechter niet gebonden door de gegevens
die partijen hem voorleggen. Krachtens
artikel 138, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan het arbeidsauditoraat
van de bevoegde overheidsinstanties de
nodige bestuurlijke inlichtingen inwinnen. Het kan dus het volledige administratief dossier vorderen, met inbegrip
van die stukken welke het betrokken bestuur meent voor de berechting van het
aanhangige geschil niet te moeten overleggen.

Deze wetsbepaling beoogt ongetwijfeld
een doelmatiger rechtsbescherming van
de sociaal verzekerde. Maar zij maakt
het tevens mogelijk dat de rechter de administratieve beslissing toetst aan de
wetsbepalingen die het recht van de verzekerde beperken of uitsluiten en dat hij
dit recht ontzegt omdat niet is voldaan
aan voorwaarden waarvan het bestuur
geen gewag maakt. Artikel 138, derde
lid, zou veel van zijn betekenis verliezen
zo de rechter geen rekening mocht houden met gegevens die hem niet door partijen waren overgelegd.
Gelet op de eigen aard van het administratief geschil in de genoemde zin
mocht - en moest zelfs - het arbeidshof het recht op werkloosheidsuitkering
dus ontzeggen voor 26 weken, hoewel
verweerder door de bevestiging van de
administratieve beslissing te vragen, vrede nam met een verlies van het recht gedurende een periode die korter dan 26
weken kon zijn.
Het middel wordt tevergeefs voorgesteld.
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 4365)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 mei 1983 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 702, 807 en 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, dit laatste
artikel als bevestiging van het algemeen
rechtsbeginsel naar luid waarvan de
rechter geen uitspraak mag doen over
niet-gevorderde zaken, en van het recht
van verdediging,
doordat het arbeidshof oordeelt : dat
eiser een passende dienstbetrekking
heeft geweigerd en dat deze weigering
terecht een sanctie heeft meegebracht
van dertien weken niet-toelaatbaarheid
tot de werkloosheidsuitkering; dat ten
deze ook dient te worden vastgesteld dat
de gewestelijke werkloosheidsinspecteur
ten onrechte artikel 131 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 heeft
toegepast, doch artikel 133 van hetzelfde
koninklijk besluit had moeten toepassen;
dat, hoewel de beide artikelen zodanig
verstrengeld zijn dat zij beide de onbeschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt omvatten, artikel 131 een volwaar-
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dige inschrijving als werkzoekende beoogt zonder dat er sprake is van enig
werkaanbod, terwijl artikel 133 het voorbehoud beoogt ter gelegenheid van het
werkaanbod; dat volgens de verklaring
afgelegd door eiser, hij zich onbeschikbaar heeft gesteld voor de algemene arbeidsmarkt, zij het gedurende enkele dagen, met het gevolg, hoe streng en hoe
onbillijk de regelementering ten opzichte
van gelijkaardige gevallen ook is, dat tevens toepassing dient te worden gemaakt van artikel 150 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, dat een
uitsluiting van zesentwintig weken bepaalt; het arrest het hager beroep ontvangt en gedeeltelijk gegrond verklaart,
het beroepen vonnis vernietigt en, opnieuw wijzende, voor recht zegt dat eiser
van het recht op werkloosheidsuitkering
wordt uitgesloten voor een periode van
zesentwintig weken, ingaande op 2 juni
1981, en dat hij de sedert deze datum onrechtmatig genoten uitkeringen dient terug te betalen,
terwijl de gewestelijke werkloosheidsinspecteur in zijn administratieve beslissing van 19 juni 1981 oordeelde dat eiser
zonder geldige reden een passende
dienstbetrekking had geweigerd en hem
dienvolgens van het recht op werkloosheidsuitkering uitsloot voor een periode
van dertien weken, ingaande op 22 juni
1981, en dat hij zich door zijn verklaringen onbeschikbaar had gemaakt voor de
algemene arbeidsmarkt en hem dienvolgens vanaf 2 juni 1981 van het recht op
werkloosheidsuitkering uitsloot voor de
duur van de onbeschikbaarheid; verweerder in zijn verzoekschrift tot hoger beroep vorderde zijn hoger beroep ontvankelijk te verklaren, het beroepen vonnis
teniet te doen en de administratieve beslissing van 19 juni 1981 van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur te Gent te
herstellen en te bevestigen in a! haar beschikkingen; eiser in zijn inleidend verzoekschrift van 13 juli 1981, per aangetekend schrijven verzonden aan de griffie
van de Arbeidsrechtbank te Gent, vorderde de administratieve beslissing van
19 juni 1981 te vernietigen; als voorwerp
of onderwerp van een vordering dient te
worden beschouwd : de gevorderde zaak,
de gevorderde maatregel, de aanspraak
die men op een zaak doet gelden, de
aanspraak op een recht of zelfs de aanspraak op een voordeel; ten deze onbetwistbaar als voorwerp van de vordering
dient te worden opgevat : de administratieve beslissing van 19 juni 1981 door de
gewestelijke inspecteur van verweerder

getroffen, waarvan eiser de uitvoering
(lees : vernietiging) vorderde en verweerder de bevestiging nastreefde; de rechter
geen uitspraak mag doen over een nietgevorderde zaak of niet meer kan toekennen dan wat gevorderd wordt; het arbeidshof derhalve, door eiser als sanctie
een uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering op te leggen voor een
periode van zesentwintig weken, ingaande op 2 juni 1981, terwijl het voorwerp
van de vordering beperkt was tot de bevestiging, respectievelijk de vernietiging
van de sanctie van dertien weken uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering vanaf 22 juni 1981 en/of een uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering vanaf 2 juni 1981 voor de duur
van de onbeschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt, en door aldus een
sanctie op te leggen die niet bepaald
werd, noch gevraagd werd door de administratieve beslissing van 19 juni 1981,
voorwerp van de vordering, op onwettige
wijze het voorwerp van de vordering wijzigt (schending van de artikelen 702 en
807 van het Gerechtelijk Wetboek, alsmede van het recht van verdediging) en
aan verweerder meer toekent dan hetgeen gevorderd werd (schending van artikel 1138, 2•, van het Gerechtelijk Wetboek, dat bevestiging inhoudt van het
algemeen rechtsbeginsel naar luid waarvan de rechter geen uitspraak mag doen
over niet gevorderde zaken) :

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat, bij beslissing van 19 juni
1981 van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur van verweerder, eiser niet tot het recht op werkloosheidsvergoeding werd toegelaten gedurende dertien weken vanaf 22
juni 1981 op grond van artikel 134
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, omdat hij op 2 juni
1981 een passende dienstbetrekking
had geweigerd, hem het recht op
werkloosheidsuitkering werd ontzegd vanaf 2 juni 1981 op grond van
artikel 131, omdat hij niet geldig als
werkzoekende was ingeschreven
daar hij onbeschikbaar was voor de
algemene arbeidsmarkt, en de sedert 2 juni 1981 onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen werden teruggevorderd op grond van
artikel 210 van hetzelfde koninklijk
besluit; dat de eerste rechter eisers
vordering strekkende tot de vernieti-
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ging van die beslissing inwilligde;
dat verweerder voor het arbeidshof
het herstel van de administratieve
beslissing vorderde; dat het arbeidshof oordeelt dat de gewestelijke
werkloosheidsinspecteur onterecht
artikel 131 heeft toegepast, en beslist, op grand van de artikelen 133,
vierde lid, 150, tweede lid, en 210
van voormeld koninklijk besluit, dat
eiser niet tot de werkloosheidsuitkering wordt toegelaten gedurende zesentwintig weken vanaf 2 juni 1981,
omdat hij voor zijn werkhervatting
zulkdanig voorbehoud maakte dat
hij onbeschikbaar was voor de algemene arbeidsmarkt, en dat hij de
onrechtmatig genoten uitkeringen
dient terug te betalen;
Overwegende dat het voorwerp
van het geschil is eisers recht op
werkloosheidsuitkering, waarop hij,
naar het oordeel van verweerder,
geen aanspraak kon maken omdat
hij sedert 2 juni 1981 de voorwaarden van toekenning van toekenning
niet meer vervulde, nu hij zich onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt had gesteld;
Overwegende dat de rechter, bij
wie een dergelijk geschil betreffende het recht op werkloosheidsuitkering aanhangig is, zodanig recht
niet vermag te erkennen wanneer
uit de gegevens van het dossier,
waarvan de partijen kennis hebben
kunnen nemen, blijkt dat de werkloze niet voldoet aan alle wettelijke
vereisten om op zulk een uitkering
recht te hebben;
Dat de rechter het voorwerp van
de vordering niet wijzigt noch over
een niet-gevorderde zaak uitspraak
doet, noch het recht van verdediging
miskent, wanneer hij, zoals ten deze, aan de hand van de door de partijen aangevoerde feitelijke gegevens, waarover zij tegenspraak hebben kunnen voeren, beslist over het
hem voorgelegde geschil op aan de.
wet ontleende gronden, al waren deze door de partijen niet ingeroepen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
18 juni 1984 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Delva, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advovaat: mr. Biitzler.

Nr. 597

z•

KAMER -

19 juni 1984

VERZET -

STRAFZAKEN SANT TE WIJTEN VERSTEK OORDELING.

AAN DE OPPOFEITELIJKE BE-

De rechter beoordeelt op onaantastbare
wijze, in feite, of het verstek aan de
verzetdoende partij te wijten is; het
middel dat opkomt tegen die beoordeling is niet ontvankelijk (1).
(LERMYTE)
ARREST

(A.R. nr. 8559)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1983 op
verzet gewezen door het Hof van
Beroep te Gent;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat het huwelijk
tussen Noel Denoo (verweerder) en
Denise Lermyte (eiseres) ontbonderi
is door de overschrijving op 7 juli
1983 in de registers van de burgerlijke stand van het vonnis dat de
echtscheiding toelaat, beslist dat de
rechtspleging wegens overspel geen
voortgang vindt en de door de eerste rechter uitgesproken veroordeling zonder verder gevolg zal blijven, de kosten van de beide aanleg(1) Cass., 28 feb. 1977 (A.C., 1977, 702).
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gen gevallen aan de zijde van het
openbaar ministerie ten laste worden gelegd van de Staat, de burgerlijke partij (verweerder) haar eigen
kosten van beide aanleggen dient te
dragen en eiseres veroordeelt in de
kosten van de uitgifte van het verstekvonnis en van het verzet;

Dat het middel dat opkomt tegen
die onaantastbare beoordeling niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de overige grieven in het
middel aangehaald die noch de ontvankelijkheid van de voorziening
noch de veroordeling van eiseres in
de kosten van het verzet betreffen,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiseres in de kosten.

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering en op de civielrechtelijke vordering tegen eiseres en tegen de beslissing waarbij kosten ten
19 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
laste worden gelegd van de Staat en de h. Screvens, voorzitter - Verslaggevan verweerder :
ver : de h. D'Haenens - Gelijkluidende
Overwegende dat, gezien de uitge- conclusie van de h. Piret, advocaat-genesproken beslissingen, de voorziening raal - Advocaat: mr. Walter Weyts,
bij gebrek aan belang niet ontvan- Brugge.
kelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiseres veroordeeld wordt in de kos- Nr. 598
ten van de uitgifte van het verstekvonnis en van het verzet :
Over het middel, zakelijk samengevat
als volgt: ten tijde van de rechtsplegir:g
bij verstek was de echtscheiding reeds
overgeschreven, zodat de strafvordering
vervallen was en de civielrechtelijke vordering niet meer ontvankelijk was; verweerder was daarvan op de hoogte en
hij had het hof van beroep daarover
moeten inlichten, vermits de rechtspleging, wat hem betreft, op tegenspraak
werd gevoerd; de kosten met betrekking
tot het verzet dienden derhalve op verweerder te worden gelegd :

2'

KAMER -

19 juni 1984

1° RECHTERLIJKE MACHT -

GRONDWET, ART. 107 - ADMINISTRATIEVE BESLIS·
SING TOT INTREKKING VAN EEN VERVOER·
STRAFRECHTELIJKE VERVERGUNNING OORDELING WEGENS VERVOER ZONDER VER·
GUNNING - GEEN TOETSING VAN DE WETTIGHEID VAN DE INTREKKINGSBESLISSING.

2° GRONDWET -

ARTIKEL 107 - ADMINISTRATIEVE BESLISSING TOT INTREKKING VAN
EEN VERVOERVERGUNNING - STRAFRECHTE·
LIJKE VEROORDELING WEGENS VERVOER
ZONDER VERGUNNING - GEEN TOETSING
VAN DE WETTIGHEID VAN DE INTREKKINGSBESLISSING.

Overwegende dat, naar luid van
artikel 187, zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering de door het
verzet veroorzaakte kosten en uitgaven, met inbegrip van de kosten van
uitgifte en van betekening van het 3° AUTOMOBIELEN,
AUTOBUSSEN,
vonnis, ten laste blijven van de verAUTOCARS, TAXI'S - VERVOER VAN
zetdoende partij indien het verstek
ZAKEN TEGEN VERGOEDING - INGETROKKEN VERGUNNING STRAFRECHTELIJKE
aan haar toedoen te wijten is;
VEROORDELING WEGENS VERVOER ZONDER
Overwegende dat de rechter op
VERGUNNING - GEEN TOETSING VAN DE
onaantastbare wijze, in feite, oorWETTIGHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE INdeelt of het verstek aan de verzetTREKKINGSBESLISSING.
doende partij te wijten is; dat ten
deze het arrest beslist dat het ver- 1°, 2° en 3° De strafrechtelijke veroorde·
stek aan eiseres te wijten is;
ling op basis van de wet 1 aug. 1960 en
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van het K.B. 9 sept. 1967, wegens vervoer van zaken tegen vergoeding waarvoor geen vervoerbewijs of vervoervergunning voor nationaal vervoer werd
afgegeven, maakt geen toepassing uit
van de administratieve beslissing,
waarbij de vroeger aan de verdachte
toegekende vervoervergunning werd
ingetrokken; de rechter kan derhalve
de wettigheid van die intrekking niet
toetsen (1).

0

(DE VOS, DE MOOR EN C P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8618)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 januari 1984 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser tot een geldboete van 100 frank veroordeelt wegens
overtreding van de artikelen 1, 10,
§ 1, derde lid, van de wet van 1 augustus 1960 betreffende het vervoer
van zaken met motorrijtuigen tegen
vergoeding, 3, 4, 18 en 19 van het
koninklijk besluit van 9 september
1967 houdende algemeen reglement
betreffende het vervoer van zaken
met motorvoertuigen tegen vergoeding, ter zake van « te Gent, op 18
juni 1981, bij middel van een onder
toepassing
van
het
voormeld
koninklijk besluit vallend voertuig
over de openbare weg een vervoer
van zaken tegen vergoeding te hebben verricht, waarvoor geen vergunning voor nationaal vervoer werd afgegeven, met de omstandigheid dat
hij zich in staat van herhaling bevindt »; dat het vonnis eiseres burgerrechtelijk
aansprakelijk
verklaart voor de kosten die ten laste
van eerstgenoemde, haar aangestelde, worden gelegd;

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

(1) Zie Cass., 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 400).

I. Op de voorziening van eiser :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 107 van de Grondwet,
en zakelijk weergegeven als volgt: de eisers hebben bij conclusie uiteengezet:
dat, na een bedrijfsuitbreiding, een tweede administratieve zetel in Nederland
werd gevestigd; dat de directeur-generaal
bij het ministerie van verkeerswezen, bestuur van het vervoer, op 4 juli 1980 besliste al de vervoervergunningen in te
trekken op grand dat « uit een door een
afgevaardigde van het bestuur van het
vervoer ingesteld onderzoek is gebleken
dat de zetel van uw vennootschap niet
werkelijk op het adres Groenstraat 54, te
De Pinte, en evenmin op een andere
plaats in Belgie is gevestigd ... »; de eisers hebben in dezelfde conclusie de
onwettigheid van deze administratieve
beslissing ingeroepen en gevraagd, met
toepassing van artikel 107 van de Grandwet, deze beslissing niet toepasselijk te
verklaren; de eisers immers stelden : dat
die administratieve beslissing van 4 juli
1980 niet voldoende gemotiveerd was en
zodoende artikel 97 van de Grondwet
schond en dat bij die beslissing de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen inzake administratieve beslissingen niet werden nageleefd; indien het bestreden vonnis, zoals
gevraagd, artikel 107 van de Grondwet
had toegepast, zou dit betekend hebben
dat de vervoervergunningen ten onrechte
werden ingetrokken en dat bijgevolg de
geformuleerde telastlegging niet bewezen zou zijn; de rechtbank oordeelde echter dat de omstreden administratieve beslissing, bij ontstentenis van verhaal bij
de Raad van State, definitief is geworden, wat ongetwijfeld juist is; de rechtbank meende echter dat het beoordelen
van de rechtmatigheid van dergelijke administratieve beslissingen tot de uitsluitende bevoegdheid van de Raad van State behoort; deze stelling is naar eisers
inzicht volkomen in strijd met artikel
107 van de Grondwet; de rechter moet de
toepassing van onwettige verordeningen
en van niet reglementaire administratieve beslissingen weigeren; de door artikel
107 van de Grondwet aan de hoven en
rechtbanken toegekende bevoegdheid
strekt zich uit tot het gebied van de interne wettigheid van de bestuurshandeling; de toepassing van het voormeld
grondwetsartikel is niet afhankelijk van
de termijn van voorziening bij de Raad
van State; de rechtbank achtte zich bijgevolg ten onrechte niet bevoegd om ar-
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tikel 107 van de Grondwet toe te passen;
het vonnis dienvolgens dit artikel
schendt:

Overwegende dat, naar luid van
artikel 25 van het koninklijk besluit
van 9 september 1967 houdende algemeen reglement betreffende het
vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, gewijzigd
bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 maart 1976, al de vergunningen voor nationaal vervoer door
de minister van Verkeerswezen of
zijn gemachtigde blijvend worden
ingetrokken, indien de houder
ophoudt de zetel van zijn bedrijf in
Belgie te hebben;
Overwegende dat het vonnis releveert : dat eiseres, met toepassing
van de evenvermelde wetsbepalingen, op 4 juli 1980 ervan in kennis
werd gesteld dat, nu uit een door
het bestuur van het vervoer bij het
Ministerie van Verkeerswezen ingesteld onderzoek is gebleken dat de
zetel van haar bedrijf niet meer
daadwerkelijk in Belgie is gevestigd,
alle haar toegekende vervoervergunningen ingetrokken werden, en dat
zij verzocht werd alle haar afgegeven vergunningen ter schrapping in
te zenden; dat eiseres tegen die administratieve beslissing geen verhaal bij de Raad van State, die ter
zake uitsluitend bevoegd is, heeft
ingesteld, zodat de beslissing definitief is geworden; dat de rechtbank
niet bevoegd is om de rechtmatigheid van zodanige beslissing te beoordelen; dat eiser zich op 18 juni
1981 te Gent schuldig heeft gemaakt
aan het hem ten laste gelegde feit,
nu hij met een oplegger op naam
van eiseres klinkers vervoerde
waarvoor hij geen << vervoerbewijs »
of een << vergunning voor nationaal
vervoer » kon overleggen;
Overwegende dat het vonnis de
administratieve beslissing van intrekking van alle aan eiseres toegekende vervoervergunningen niet toepast;
Overwegende dat eisers schuldigverklaring aan het hem ten laste ge-

legde misdrijf wettelijk verantwoord
is door de in het vonnis gedane en
in het middel niet aangevochten
vaststelling dat, nu de aan eiseres toegekende vervoervergunningen
door een definitieve administratieve
beslissing werden ingetrokken, eiser
in opdracht van eiseres goederen
heeft vervoerd waarvoor geen vergunning voor nationaal vervoer
werd afgegeven;
Dat het middel, dat opkomt tegen
een ten overvloede gegeven redengeving, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
II. Op de voorziening van eiseres :
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 het openbaar ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen, veroordeelt de eisers
in de kosten.
19 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. De Roeck,
Gent.

Nr. 599
2'

KAMER -

20 juni 1984

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OVERLIJDEN VAN
DE ECHTGENOTE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEN GEVOLGE VAN EEN ONRECHTMATIGE
DAAD - MATERIELE SCHADE WEGENS VERLIES VAN DE HUISHOUDELIJKE HULP VAN DE
GETROFFENE BESLISSING HOUDENDE
VASTSTELLING VAN DIE SCHADE ZONDER AF-
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1376 Overwegende dat het bestreden
arrest van 18 juni 1982 enkel uitspraak doet over de vergoeding van
de materiele schade die verweerder
heeft geleden << ten gevolge van het
2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN verlies van zijn vrouw als huishoudOVEREENKOMST - SCHADE VEROOR- ster » en dat het bestreden arrest
ZAAKT DOOR DE SAlVIENLOPENDE FOUTEN van 25 januari 1984 uitspraak doet
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE BURGER- « over de burgerlijke belangen die
LUKE PARTIJ - BURGERRECHTELIJKE AANnog in geschil waren na het door de
SPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE EN
(Correctionele) Rechtbank te MarVAN DE VOOR HEM JEGENS DE BURGERLIJKE
28 november
PARTIJ BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE- che-en-Famenne op
L!JKE - GEDEELTELIJKE AANSPRAKELIJK- 1980 gewezen vonnis en na het door
het Hof van Beroep te Luik op 26
HEID.
maart 1982 gewezen arrest »;
TREKKING VAN HET BEDRAG VOOR DE ONDERHOUDSKOSTEN VAN DE GETROFFENE BESLISSING NIET NAAR RECHT VERANTWOORD.

1" Niet naar recht verantwoord is de be-

slissing, die in verband met de vordeI. In zoverre de voorzieningen gering van een burgerlijke partij tot vergoeding van de materiele schade we- richt zijn tegen het arrest van 18 jugens het verlies van de huishoudelijke ni 1982:
hulp van zijn door een ongeval getrofOver het eerste middel, afgeleid uit de
fen echtgenote, die schade vaststelt
zonder van het bedrag van het mate- schending van de artikelen 1382, 1383,
dele voordeel, dat de burgerlijke partij 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97
zelf trok uit de huishoudelijke hulp van de Grondwet,
van zijn echtgenote, het bedrag van
doordat het bestreden arrest van 18 juhaar eigen onderhoudskosten af te ni 1982, na te hebben beslist dat de door
verweerder in 1978 en 1979 verdiende
trekken (1). (Art. 1382 B.W.)
wedde, met inbegrip van de bijslagen en
2" Wanneer schade is veroorzaakt door de vergoedingen, respectievelijk 479.227
de samenlopende fouten van de bur- frank en 499.839 frank bedroeg, voor
gerlijke partij en van de beklaagde recht zegt dat de materiiHe schade die
kunnen de beklaagde en diens burger- verweerder heeft geleden ten gevolge
rechtelijk aansprakel1jke niet jegens van het overlijden van zijn vrouw als
de burgerlijke partij tot volledige ver- huishoudster, de hoofdsom van 800.000
goeding van de schade worden veroor- frank bedraagt en de eisers in solidum
deeld (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
veroordeelt om hem deswege het bedrag
van 800.000 frank te betalen, verhoogd
met de interesten en de na de heropening van de debatten gemaakte kosten,
(WAGENER, BREDO T. TALBOT)
op grand dat « de burgerlijke partij
(thans verweerder) terecht aanvoert dat
de schadeveroorzaker hem een bedrag
ARREST ( vertaJing)
verschuldigd is gelijk aan de materiiHe
voordelen die voor hem persoonlijk ver(A.R. nr. 3533)
bonden waren aan het huishoudelijk
werk van zijn echtgenote die geen beHET HOF; - Gelet op de bestre- roep uitoefende, en zonder aftrek van de
den arresten, op 18 juni 1982 en 25 voor haar eventueel gemaakte onderjanuari 1984 gewezen door het Hof houdskosten en dat, bij gebrek aan cijfergegevens omtrent de werkelijke waarvan Beroep te Luik;
Gelet op het arrest van het Hof de van het slachtoffer op de arbeidsmarkt of omtrent het aantal jaren geduvan 24 november 1982;
rende welke verweerder nog mocht ver- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 wachten dat ze haar dagelijks werk in
(1) Zie Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 231) en het huishouden zou kunnen doen, de om8 okt. 1980 (Rev. dr. p{m. et crim., 1981, standigheid in aanmerking genomen dat
biz. 95).
haar krachten in de loop der jaren zou(2) Zie Cass., 24 dec. 1974 (A.C., 1975, 488) en den afnemen, de zekere schade van ver6 jan. 1981, A.R. nr. 6094 (ibid., 1980-81, weerder ten gevolge van het verlies vaH
nr. 256).
_zijn vrouw als huishoudster naar billijk-
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heid op het hoofdbedrag van 800.000
frank moet worden geraamd,
terwijl, eerste onderdeel, bij de raming
van de materiiHe schade die een weduwnaar lijdt ingevolge de derving van de
voor hem persoonlijke voordelige economische waarde van zijn overleden echtgenote, huishoudster, rekening moet
worden gehouden met de kosten die aan
het persoonlijk onderhoud van de overleden echtgenote tijdens haar Ieven moest
worden besteed met een gedeelte van de
financiiHe middelen van het huishouden;
die financiiHe middelen ten deze enkel
bestonden uit de inkomsten van verweerder die door het bestreden arrest zijn
vastgesteld op de niet betwiste bedragen
van 479.227 frank van 1978 en 499.839
frank van 1979; het bestreden arrest van
18 juni 1982 derhalve, nu het de materiiHe schade die verweerder heeft geleden ten gevolge van de derving van de
materiele voordelen die het huishoudelijk werk van zijn overleden echtgenote
voor hem opleverde, vaststelt zonder « de
voor haar eventueel gemaakte onderhoudskosten >> af te trekken, aan verweerder een hoger bedrag dan de door
hem geleden schade toekent of, zoals de
eisers in hun regelmatig genomen conclusie van hoger beroep betoogden, hem
een vergoeding toekent voor een niet bestaande schade, en niet naar recht is
verantwoord (schending van de artikelen
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de redengeving van
het bestreden arrest van 18 juni 1982 valgens welke « de burgerlijke partij (thans
verweerder) terecht aanvoert dat de
schadeveroorzaker hem een bedrag verschuldigd is gelijk aan de materiele voordelen die voor hem persoonlijk verbonden waren aan het huishoudelijk werk
van zijn echtgenote die geen beroep uitoefende » en « zonder de voor haar eventueel gemaakte onderhoudskosten af te
trekken >> in tegenspraak is met het tegenovergestelde beginsel vervat in het
eerste, op 26 maart 1982 gewezen arrest
van het Hof van Beroep te Luik dat alvorens recht te doen op de rechtsvordering van verweerder tot vergoeding van
de materiele schade die hij had geleden
ten gevolge van de derving van de economische waarde van het huishoudelijk
werk van zijn overleden echtgenote een heropening van de debatten had bevolen om « de burgerlijke partij (thans
verweerder), bij ontstentenis van een akkoord tussen de partijen, in de gelegenheid te stellen het juiste bedrag van zijn

netto-inkomsten op het ogenblik van het
overlijden van zijn echtgenote te bewijzen >>, ten einde het hof (van beroep) in
de mogelijkheid te stellen het gedeelte
van het inkomen bestemd voor het onderhoud van de overledene vast te stellen en dus impliciet doch onmiskenbaar
had beslist dat bij de raming van voornoemde schade van verweerder de kosten voor onderhoud van de overledene in
aanmerking diende te worden genomen
en dat die kosten, zoals de eisers in hun
conclusie van hoger beroep vroegen,
dienden te worden afgetrokken van de
inkomsten van verweerder op het ogenblik van het overlijden van zijn echtgenote; het bestreden arrest van 18 juni
1982 derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
arrest van 18 juni 19892, nu het aan
verweerder het bedrag van 800.000
frank tdekent dat overeenkomt met
het materiele voordeel dat het huishoudelijk werk van zijn echtgenote
voor hem persoonlijk opleverde zonder << de (door verweerder) voor
haar eventueel gemaakte onderhoudskosten » van dat bedrag af te
trekken, aan verweerder een hager
bedrag toekent dan de materiele
schade die hij heeft geleden, en derhalve artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, van
het algemeen rechtsbeginsel inzake het
gezag van het strafrechtelijk gewijsde
en, voor zoveel nodig, van de artikelen 4
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, 19, 23, 24, 25 van het
Gerechtelijk Wetboek, en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest van 18 juni 1982, na te hebben beslist dat de materiele schade die verweerder ingevolge
het verlies van zijn echtgenote als huishoudster heeft geleden, de hoofdsom van
800.000 frank bedraagt, de eisers in solidum veroordeelt om · hem deswege
800.000 frank te betalen, verhoogd met
interesten en kosten, zonder evenwel
acht te slaan op de door het Hof van Be-
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roep te Luik bij het eerste arrest van 26
maart 1982 definitief vastgestelde verdeling van de aansprakelijkheid waarbij
verweerder (voor een derde) en de eerste
eiser als beklaagde (voor twee derde)
aansprakelijk zijn verklaard,
terwijl, in het geval dat schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten
van het slachtoffer (ten deze verweerder
die aanspraak maakt op een vergoeding
voor de schade ten gevolge van het ongeval waarvoor hij voor een derde mede
aansprakelijk is verklaard) en een beklaagde (ten deze de eiser Wagener die
voor twee derde aansprakelijk is verklaard), laatstgenoemde jegens het
slachtoffer niet kan worden veroordeeld
tot algehele vergoeding van de schade,
doch slechts in zoverre hij zelf aansprakelijk is; het bestreden arrest van 18 juni 1982 waarbij de eiser Wagener en de
eiser Breda in zijn hoedanigheid van
burgerrechtelijk aansprakelijke partij in
solidum worden veroordeeld om aan verweerder het volledige en niet twee derde
van het bedrag van 800.000 frank te betalen tot vergoeding van de door hem wegens het verlies van zijn echtgenote als
huishoudster geleden schade, derhalve,
enerzijds, niet naar recht is verantwoord
(schending van de artikelen 1382, 1383
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek) en,
anderzijds, het gezag van gewijsde miskent van de beslissing van het voormelde eerste arrest van het Hof van Beroep
te Luik waarbij de eerste eiser voor twee
derde en verweerder voor een derde aansprakelijk worden verklaard voor het ongeval en de daardoor veroorzaakte schade (schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het gezag van het
strafrechterlijk gewijsde en, voor zoveel
nodig, van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 19, 23, 24 en 25 van het Gerechtelijk Wetboek); de beslissing van het bestreden arrest van 18 juni 1982, waarbij
aan verweerster volledige vergoeding
wordt toegekend voor de schade die hij
heeft geleden ten gevolge van het verlies
van zijn vrouw als huishoudster, bovendien in strijd is met de beslissing van
het voormelde eerste arrest van het Hof
van Beroep te Luik waarbij de aansprakelijkheid is verdeeld tussen de eiser
Wagener en verweerder (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

wijten is aan de samenlopende fouten van Wagener (thans eiser) en
Talbot >> (thans verweerder) en dat
« Wagener voor 2/3 en Talbot voor
1/3 aansprakelijk waren voor het
ongeval »;
Dat derhalve het bestreden arrest
van 18 juni 1982 de eiser Wagener
en de voor hem burgerrechtelijk
aansprakelijke partij, de eiser Eredo, niet wettig heeft kunnen veroordelen om aan de verweerder Talbot
de volledige, op 800.000 frank vastgestelde materiele schade te betalen
die voortvloeide uit het overlijden
van het slachtoffer, de echtgenote
van verweerder;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest van 25 januari 1984:
Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het eerste
middel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest van 18 juni 1982, in zoverre het << de door verweerder voor
haar eventueel gemaakte onderhoudskosten >> niet aftrekt van het
geraamde voordeel dat het huishoudelijk werk van het slachtoffer, zijn
echtgenote, voor verweerder opleverde, en in zoverre het geen acht
slaat op de bij het arrest van 26
maart 1982 vastgestelde verdeling
van de aansprakelijkheid; verwerpt
de voorzieningen voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
veroordeelt de eisers in de helft van
de kosten en verweerder in de
overige helft; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

Overwegende dat het hof van be20 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
roep in het arrest van 26 maart 1982 de h. Stranard, afdelingsvoorzitter heeft beslist « dat het ongeval te Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en Draps.

(HOUART DE BRACONNIER T. LONEUX, NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BUURTSPOORWEGEN
N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3543)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 15 juni 1983 en
1 februari 1984 door het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Nr. 600

2' KAMER - 20 juni 1984

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - LATERE BESLISSING
OVER DE GEGRONDHEID VAN DE VORDERING
- BESLISSING DIE NIET DOOR DEZELFDE
RECHTERS BEHOEFT TE WORDEN GEWEZEN.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING VAN
HEROPENING VAN DE DEBATTEN OVER EEN
ONDERWERP DAT ZIJ VASTSTELT - LATERE
BESLISSING DIE UITSPRAAK DOET OVER DE
VORDERING ZELF - BESLISSING DIE DOOR
DEZELFDE RECHTERS MOET WORDEN UITGESPROKEN OF DOOR DE RECHTERS VOOR WIE
DE DEBATTEN VOLLEDIG WORDEN HERVAT.

I. Op de voorziening tegen het arrest van 15 juni 1983 :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
rechtsvordering van het openbaar
ministerie tegen de verweerders, beklaagde en burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat eiser, burgerlijke partij, niet is veroordeeld in
kosten van die rechtsvordering en
der halve geen hoedanigheid he eft
om zich tegen die beslissingen in
cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door eiser tegen de verweerders
ingestelde burgerlijke rechtsvorde1" Ingevolge art. 779 Ger. W behoeft een ring:
vonnis, dat, na een vonnis alvorens
Overwegende dat eiser geen midrecht te doen in dezelfde zaak wordt del aanvoert;
gewezen, niet te worden uitgesproken
door dezelfde rechters als degenen die
tijdens de debatten v66r en bij de uitspraak van dit vonnis alvorens recht te
doen, zitting hebben gehad (1).

2"

Na een beslissing van heropening van
de debatten over een onderwerp dat
zij vaststelt, moet de beslissing over de
grand van de zaak worden uitgesproken door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of
anders door de rechters voor wie de
debatten volledig zijn hervat (2).

II. Op de voorziening tegen het arrest van 1 februari 1984 :
Overwegende dat dit arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 769, 774, 779, inzonderheid 1", 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van 1 februari 1984
is gewezen door de voorzitters Lejeune
en Vandervelden en de raadsheer Willems,
terwijl uit de stukken van de rechts(1) en (2) Cass., 22 feb. 1979 (A. C., 1979, 752),
9 april 1981, A.R. nr. 6331 (A.C., 1980-81, pleging blijkt: 1" dat de zaak is behannr. 459) en 11 jan. 1984, A.R. nr. 3104 deld op de terechtzitting van 18 mei 1983;
(ibid., 1983-84, nr. 238).
2" dat het hof van beroep op 15 juni 1983
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een arrest heeft gewezen dat, na in de
redengeving kennis te hebben genomen
van de betwisting zelf, beslist dat volgens het gemeen recht de materii:He
schade die de getroffene heeft geleden door de vermindering van zijn
waarde op de arbeidsmarkt ten gevolge
van zijn blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 7 pet., « naar
billijkheid " moet worden geraamd doch
dat, nu het litigieuze ongeval zich op de
weg naar en van het werk heeft voorgedaan, het bedrag van de door de verzekeraar-arbeidsongevallen uitgekeerde geldsommen en van het kapitaal dat de rente
vertegenwoordigt, dienen gekend te zijn
vooraleer het bedrag van de materiele
schade kan worden bepaald naar gemeen recht, bijgevolg de heropening van
de debatten beveelt en de partijen aanzoekt om hieromtrent nadere toelichting
te verstrekken; 3° dat het rechtscollege
op 18 mei 1983 en 15 juni 1983 bestond
uit de voorzitter Lejeune en de raadsheren Ghislain en Willems; 4o dat blijkt dat
op de terechtzitting van 4 januari 1984,
waarop de partijen de gevraagde toelichting hebben gegeven, het rechtscollege
anders was samengesteld, vermits de
raadsheer Ghislain was vervangen door
de voorzitter Vandervelden; uit geen enkel gedingstuk nochtans blijkt dat de debatten in hun geheel zijn hervat voor het
aldus anders samengestelde hof van beroep; het arrest van 1 februari 1984 derhalve is gewezen door rechters die niet
aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond:

Overwegende dat blijkens de stukken van de rechtspleging het hof
van beroep, bestaande uit de voorzitter Lejeune en de raadsheren
Ghislain en Willems, op 15 juni 1983
in de zaak een arrest heeft gewezen
waarbij de heropening van de debatten over de burgerlijke rechtsvorderingen is bevolen, dat het hof van
beroep op de zitting van 4 januari
1984 waarop de debatten zijn heropend, was samengesteld uit de
voorzitters Lejeune en Vandervelden, alsook uit de raadsheer Willems, en dat het bestreden arrest op
1 februari 1984 is gewezen door de
voorzitters Lejeune en Vandervelden en door de raadsheer Willems;
Overwegende dat artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek in de regel niet vereist dat een

arrest dat na een beslissing alvorens recht te doen wordt gewezen in
een en dezelfde zaak wordt uitgesproken door dezelfde rechters die
zitting hebben gehouden tijdens de
debatten die aan het arrest alvorens
recht te doen zijn voorafgegaan of
ten tijde van de uitspraak van het
arrest; dat die regel evenwel niet
geldt na een arrest waarbij enkel de
heropening van de debatten wordt
bevolen over een welbepaald onderwerp; dat het in dit geval gaat om
de voortzetting van de vroegere debatten over het door de rechter vastgestelde onderwerp;
Dat wanneer, in dit tweede geval,
het rechtscollege is samengesteld uit
andere rechters dan degenen die de
vroegere zittingen hebben bijgewoond, het arrest door het anders
samengestelde rechtscollege slechts
regelmatig kan worden gewezen
wanneer de debatten van dat rechtscollege in hun geheel zijn hervat;
Overwegende dat het proces-verbaal van de op 4 januari 1984 door
het hof van beroep gehouden terechtzitting niet vaststelt dat de debatten in hun geheel zijn hervat
voor het anders samengestelde
rechtscollege; dat nochtans uit de
door eiser en de verweerders op die
zitting genomen conclusie blijkt dat
de partijen volledig opnieuw conclusies hebben neergelegd in verband
met de materH~le schade die voor eiser voortvloeide uit zijn blijvende
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
van 7 pet. en die, wat die burgerlijke rechtsvordering betreft, het
enige litigieuze vraagpunt was gebleven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever :
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie

van de h. Velu, advocaat-generaal vocaten : mrs. Simont en Draps.
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ment, is een met redenen omkleed bevel tot medebrenging.
2", 3" en 4" Het met redenen omklede be-

vel tot medebrenging, dat door de onderzoeksrechter is verleend en aan de·
verdachte werd betekend binnen vierentwintig uren na zijn aanhouding, is
een met redenen omklede beschikking
van de rechter, als bedoeld in art. 7,
derde lid, Gw. (1).

Nr. 601
2'

KAMER -

20 juni 1984

1° VOORLOPIGE HECHTENISTOT MEDEBRENGING,
KLEED - BEGRIP.

MET

BEVEL
REDENEN OM-

2° GRONDWET-

ART. 7, DERDE LID- BESCHIKKING VAN DE RECHTER, MET REDENEN
OMKLEED - BEGR!P.

3° VOORLOPIGE

HECHTENIS

GRONDWET, ART. 7, DERDE LID - BESCHIKKING VAN DE RECHTER, MET REDENEN OMKLEED - BEGRIP.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT MEDEBRENGING - VERPLICHTING OM
HET BEVEL AAN DE VERDACHTE BINNEN
VIERENTWINTIG UREN NA ZIJN AANHOUDING
TE BETEKENEN.

5° VOORLOPIGE HECHTENISTOT MEDEBRENGING -

ART. 91 SV. -

BEVEL
DOEL.

5" Het overeenkomstig art. 91 Sv. tegen
een verdachte verleende bevel tot medebrenging bedoelt de voorgeleiding
voor de onderzoeksrechter, desnoods
met dwang, van een persoon die deze
magistraat meent te moeten ondervragen in verband met de tegen hem bestaande aanwijzingen van schuld en
tegen wie hij daarna, eventueel, een
bevel tot aanhouding zal verlenen (2).
6" Het overeenkomstig art. 91 Sv. ten

laste van een verdachte verleende bevel tot medebrenging kan vrijheidsberoving tot gevolg hebben en maakt meteen de titel daarvan uit; die vrijheidsberoving is uiteraard en, op straffe van
overtreding a.m. van de artt. 147, 155,
156 en 157 Sw., beperkt tot de tijd die
strikt noodzakelijk is voor de voorgeleiding van de verdachte ter beschikking van de onderzoeksrechter (3).
7" Wanneer overeenkomstig art. 91 Sv.

door de onderzoeksrechter een bevel
tot medebrenging is verleend, gaat de
6° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL.
bij art. 93 van hetzelfde wetboek voor
TOT MEDEBRENGING TITEL VOOR DE
de ondervraging van de verdachte geVOORLOPIGE HECHTENIS - DUUR VAN DE
stelde termijn van vierentwintig uren
GELDIGHEID ERVAN.
pas in vanaf de tenuitvoerlegging van
dat bevel, d.w.z. vanaf het ogenblik dat
7° VOORLOPIGE HECHTENIS _ BEVEL
de verdachte ter beschikking van de
TOT MEDEBRENGING DOOR DE ONDERZOEKS- l--o_n_d_e_r_z_o_e_k_s_r_e_ch_te_r_i_s_g_e_s_t_e_J_d_(_4_)_.- RECHTER VERLEEND - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN BIJ ART. 93 SV. GESTELD
VOOR DE ONDERVRAGING VAN DE VERDACHTE - AANVANG VAN DE TERMIJN OP BET
OGENBLIK DAT DE VERDACHTE TER BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER
IS GESTELD.

1" Een telegram waarop staat dat het

(1) Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 340)
en de andersluidende cone!. van proc.-gen.
Charle-s, toen eerste adv.-gen., (Rev. dr. pim et
crim., 1981, blz. 701 en vlg.) en Cass., 28 jan.
1982,
volt.
terechtz.,
A.R.
nr.
7058
(A.C., 1981-82, nr. 323) met andersluidende
cone!. van proc.-gen. Krings, toen adv.-gen. Zie
ook de plecht. openingsrede van 1 sept. 1981
« De Rechterlijke Macht, onbekend en miskend >> van proc.-gen. Duman (A.C., 1981-82,
nrs. 41 tot 47).

geldt als bevel tot medebrenging uitgaande van de onderzoeksrechter en
waarin wordt vermeld dater grand be(2) en (3) Cass., 28 jan 1982, A.R. nr. 7058
staat tot voorgeleiding van een persoon aan wie nader omschreven feiten (A.C., 1981-82, nr. 323) en de erbij horende
worden ten laste gelegd en die in han- cone!.
den is van de gerechtelijke politie bij
(4) Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 340)
het parket van een ander arrondisse- met de erbij horende cone!.
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ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 3678)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 april 1984 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over beide middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending
van artikel 7 van de Grondwet,
doordat het arrest het feit dat het aanhoudingsbevel is verleend en betekend
buiten de termijn van vierentwintig uren
na de aanhouding verantwoordt op grand
van de omstandigheid dat tussen het
tijdstip van de aanhouding en het tijdstip waarop het bevel tot aanhouding
werd verleend, een bevel tot medebrenging is uitgevaardigd, namelijk een eenvoudig, door de onderzoeksrechter te Dinant verzonden telegram,
terwijl, sedert de verdwijning van het
bevel tot bewaring uit de vigerende wetgeving, de met redenen omklede beschikking, bedoeld in artikel 7 van de Grandwet, slechts een bevel tot aanhouding
kan zijn en in geen geval een bevel tot
medebrenging is dat voor andere doeleinden wordt uitgevaardigd; zodanig bevel tot medebrenging ten deze geen ander doel kan hebben dan de ondervraging van een verdachte mogelijk te
maken en dit doel wordt bereikt zodra
de verdachte is ondervraagd; de ondervraging een essentitHe voorwaarde is
voor het verlenen van een bevel tot aanhouding; in geval van een bevel tot medebrenging, voorafgaande ondervraging
uitgesloten is wegens de aard zelf van
dat bevel; het aanhoudingsbevel en het
bevel tot medebrenging dus niet op gelijke voet kunnen worden gesteld;
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 1 en 2 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973,
doordat de voorlopige hechtenis enkel
op grand van een bij telegram verleend
bevel tot medebrenging binnen vierentwintig uren is bevolen, ofschoon het in
de bedoeling van de wetgever lag het bevelen van de voorlopige hechtenis enkel

toe te staan onder de voorwaarden van
de artikelen 1 en 2 van die wet :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser op 2 april 1984
om 11 uur 30 is aangehouden door
de gerechtelijke politie van Brussel;
dat de onderzoeksrechter te Dinant
een bevel tot medebrenging heeft
uitgevaardigd dat aan eiser is betekend op 2 april 1984 om 15 uur 55;
dat eiser voor de onderzoeksrechter
is gebracht op 2 april 1984 om 18
uur 30; dat op 3 april 1984 om 12 uur
06 tegen eiser een aanhoudingsbevel
is verleend nadat hij was ondervraagd door de onderzoeksrechter
voor wie hij was verschenen om 11
uur 37;
Overwegende dat het telegram,
waarin staat dat het geldt als bevel
tot medebrenging uitgaande van de
onderzoeksrechter te Dinant en
waarin wordt vermeld dat er grond
bestaat tot voorgeleiding van een
persoon aan wie nader omschreven
feiten (ten deze « heling ») ten laste
worden gelegd en die in handen is
van de gerechtelijke politie van
Brussel, een met redenen omkleed
bevel tot medebrenging is;
Overwegende dat een met redenen omkleed bevel tot medebrenging dat door de onderzoeksrechter
wordt uitgevaardigd en aan de verdachte wordt betekend binnen vierentwintig uren na · zijn aanhouding,
moet worden beschouwd als het
<< met redenen omkleed bevel van de
rechter », waarvan sprake is in artikel 7, derde lid, van de Grondwet;
dat het tegen een verdachte overeenkomstig artikel 91 van het Wethoek van Strafvordering uitgevaardigd bevel tot medebrenging ertoe
strekt een persoon, die volgens de
onderzoeksrechter moet worden ondervraagd in verband met de tegen
hem bestaande aanwijzingen van
schuld en tegen wie hij in voorkomend geval nadien een bevel tot
aanhouding zal verlenen, zo nodig
onder dwang voor de onderzoeksrechter te brengen; dat het bevel tot
medebrenging aldus vrijheidsbero-
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ving tot gevolg heeft en daarvan de
rechtsgrondslag vormt; dat die vrijheidsbeneming wegens haar aard en
op straffe van overtreding, onder
meer van de artikelen 147, 155, 156
en 157 van het Strafwetboek, moet
worden beperkt tot de tijd die werkelijk nodig is om de verdachte voor
de onderzoeksrechter te brengen;
Dat derhalve een met redenen
omkleed bevel tot medebrenging tegen eiser is uitgevaardigd binnen de
bij artikel 7 van de Grondwet bepaalde termijn, dat hij door de onderzoeksrechter is ondervraagd nadat hij binnen de door artikel 93
van het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven termijn van vierentwintig uren voor de onderzoeksrechter was gebracht, en dat hij binnen dezelfde termijn onder aanhoudingsbevel is gesteld;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
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;

Het wettelijk begrip oorzaak wordt niet
miskend door het arrest dat beslist
dat, hoewel de hartziekte van het
slachtoffer niet « als een oorzaak van
het overlijden » kan worden beschouwd, zij nochtans een factor is die
de nadelige gevolgen ervan vermindert. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(ROYALE BELGE N.V.
T. HERBER, BOIZARD M., BOIZARD P.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6984)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1982 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, om de vordering
van de verweerders gegrond te verklaren
strekkende tot betaling van bedragen
verschuldigd krachtens een bij eiseres
gesloten verzekeringsovereenkomst voor
ongevallen, luidens welke het overlijden
van de verzekerde enkel verzekerd is
wanneer is aangetoond dat het overlijden rechtstreeks en uitsluitend te wijten
Om die redenen, verwerpt de is aan een ongeval dat door de polis
voorziening; veroordeelt eiser in de wordt gedekt, beslist dat het overlijden
van wijlen Georges Boizard uitsluitend
kosten.
te wijten is aan het ongeval en dat het
20 juni 1984 - 2• kamer - Voorzitter : door de genoemde verzekeringsovereenkomst wordt gedekt, en daartoe hierop
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui- steunt dat uit de besluiten van de desdende conclusie van de h. Velu, advo- kundigen blijkt dat de zware hartkwaal
caat-generaal - Advocaat: mr. P. Quar- van Georges Boizard een fatale afloop
re, Brussel.
heeft gekend ten gevolge van het ongeval; dat de schadeverwekker, uit het oogpunt van de oorzakelijkheid, de risico's
inherent aan de persoonlijke predispositie van het slachtoffer moet dragen; dat
ter zake « het feit belangrijker dan de
probabiliteiten, zelfs de meest waarNr. 602
schijnlijke »; dat zulks niet het geval is
bij de beoordeling van de schade die in
concreto » moet gebeuren; dat dit begin1• KAMER - 21 juni 1984
sel dat wordt herhaald in de bovenvermelde bijzondere voorwaarden (artikel 9,
B, van de bijzondere voorwaarden van
AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN de verzekeringsovereenkomst), door het
OVEREENKOMST
OORZAKELIJK- correctionele vonnis was toegepast; dat
de patholog1sche predispositie van BoiHEIDSVERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE zard niet als oorzaak van het overlijden
BEGRIP

-
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kan worden beschotiwd, maar een gegeven is dat de schadelijke gevolgen ervan
beperkt,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
aan tegenstrijdigheid of althans aan dubbelzinnigheid of aan duistere motivering
lijdt aangezien het, door te overwegen
dat uit de besluiten van de deskundigen
blijkt dat « de zware hartkwaal van Georges Boizard een fatale afloop heeft gekend ten gevolge van het ongeval >> en
« dat de schadeverwekker, uit het cogpunt van de oorzakelijkheid, de risico's
inherent aan de persoonlijke predispositie van het slachtoffer moet dragen ,,;
enerzijds minstens impliciet maar zeker
vaststelt dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de pathologische predispositie van Boizard en zijn overlijden,
en, aangezien het derhalve niet zonder
met zichzelf in tegenspraak te komen,
anderzijds kon beslissen dat de predispositie van Boizard niet als een oorzaak
van het overlijden kan worden beschouwd; het arrest wegens die tegenstrijdigheid, althans wegens die dubbelzinnige of duistere motieven, niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest niet antwoordt op het middel dat eiseres in haar
regelmatige conclusie voor het hof van
beroep op omstandige wijze heeft uiteengezet en luidens welke het bewijs, vereist bij artikel 8 van de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst, te weten dat het overlijden rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan
een verzekerd ongeval, niet wordt geleverd omdat ten deze het overlijden van
Georges Boizard te wijten was aan de
samenloop van verschillende gegevens,
te weten in de eerste plaats de zware
hartkwaal van Boizard en dan de emotie
van het ongeval waardoor een, jammer
genoeg dodelijke, verergering van de
vroeger bestaande toestand is opgetreden, zodat het arrest niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, zelfs wanneer men
ervan moet uitgaan - quod non - dat
de overwegingen van het arrest « dat
zulks niet het geval is bij de beoordeling
van de schade die in concreto moet gebeuren; dat dit beginsel, herhaald in artikel 9, B, van de bijzondere voorwaarden
van de verzekeringsovereenkomst, door
het correctionele vonnis was toegepast;
dat de pathologische predispositie van
-Boizard niet als een oorzaak van het
overlijden kan worden beschouwd, maar

een gegeven is dat de schadelijke gevolgen ervan beperkt >>, het verweermiddel
van eiseres voor het hof van beroep en
bedoeld in het tweede onderdeel van het
middel beantwoorden, die motieven tach
geen verantwoording inhouden van de
conclusie van het arrest « dat aldus is
aangetoond dat het overlijden uitsluitend
te wijten is aan het ongeval en dat het
door appellante is verzekerd >>, aangezien
die overwegingen van het arrest die de
raming van de schade betreffen, de conclusie die het arrest daaruit afleidt en
die het ontbreken van een oorzakelijk
verband tussen het overlijden en de pathologische predispositie betreft, niet
naar recht kunnen verantwoorden; zodat
het arrest, door zijn beslissing inzake
een probleem van oorzakelijkheid te laten steunen op overwegingen betreffende
regels tot raming van de schade, het wettelijk begrip oorzakelijkheid miskent
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek):

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat " uit de besluiten van de (geneesheren-deskundigen) volgt dat de zware hartkwaal
van Georges Boizard een fatale afloop heeft gekend ten gevolge van
het ongeval » en beslist dat de schadeverwekker, uit het oogpunt van de
oorzakelijkheid, de risico's inherent
aan de persoonlijke predispositie
van het slachtoffer moet dragen,
zegt dat " zulks niet het geval is bij
de beoordeling van de schade die in
concreto moet gebeuren »; dat het
arrest, nu het de stelling verwerpt
dat de pathologische predispositie
van Boizard een " oorzaak van overlijden » zou zijn, niettemin die predispositie beschouwt als " een gegeven dat de nadelige gevolgen vermindert »;
Overwegende dat het arrest aldus
duidelijk de criteria aangeeft waarop zijn beslissing zonder dubbelzinnigheid noch tegenstrijdigheid gegrond is;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op
grond van het geheel van de medische gegevens ingewonnen door de
deskundigen aangewezen door de
onderzoeksmagistraat vaststelt dat
de zware hartkwaal van de getroffene een fatale afloop heeft gekend
ten gevolge van het ongeval, zonder
dat die morbiede predispositie als
een oorzaak van het overlijden kan
worden beschouwd; dat het daaruit
afleidt dat de verweerders het bewijs vereist bij artikel 8 van de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst hebben geleverd
en aldus het verweer van eiseres beantwoordt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 juni 1984 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en De Bruyn.

Nr. 603
1" KAMER - 21 juni 1984

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN

OVEREENKOMST -

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

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de antwoorden op het eerste en tweede onderdee! blijkt dat het arrest, op grond
van de vaststellingen van de genees- Wanneer een voertuig bij een ongeval is
heren-deskundigen, beslist dat er
vernield, bestaat de schade, die voor
de benadeelde voortvloeit uit de betatussen het ongeval en het overlijden
ling van de belasting over de toegevan Georges Boizard een oorzakevoegde waarde bij de aankoop van een
lijkheidsverband bestaat en dat de
vervangingsvoertuig, slechts wanneer
hartkwaal van de getroffene, zo zij
en voor zover genoemde belasting is
al niet als " een oorzaak van het
betaald (1).
overlijden » kan worden beschouwd,
toch een gegeven is dat de schadelijke gevolgen ervan beperkt;
(ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
T. SINTOBIN)

Dat het arrest, tot staving van die
overwegingen, zonder het wettelijk
begrip oorzakelijkheid te miskennen, daaruit heeft kunnen afleiden
dat eiseres, overeenkomstig het beginsel vervat in artikel 9, B, van de
bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst, « enkel de
gevolgen moest vergoeden die het
ongeval waarschijnlijk zou hebben
gekend zonder de (... ) ziektetoestand »;

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7098)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 juni 1983 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hoger beroep gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
Dat dit onderdeel niet kan worden 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

aangenomen;

(1) Cass.,
nr 428).

25

maart

1981

(A.C.,

1981-82,

-
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doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerster van een bedrag van 23.500 frank,
zijnde de belasting over de toegevoegde
waarde berekend over de waarde van
verweersters voertuig v66r het ongeval,
na te hebben vastgesteld dat verweerster
de aankoop van een vervangingsvoertuig
niet aantoont, op grond dat « de benadeelde partij recht heeft op de volledige
vergoeding van haar schade; dat niet
kan worden betwist dat de betaling van
de belasting over de toegevoegde waarde
een bestanddeel van die schade uitmaakt, inzonderheid wanneer het een
persoon betreft die niet onderworpen is
aan de belasting over de toegevoegde
waarde; dat het verlies immers bestaat
in de prijs van het voertuig, waarin de
belasting over de toegevoegde waarde
was begrepen; dat (verweerster), zoals zij
terecht laat opmerken, moet worden teruggeplaatst in haar toestand zoals die
zonder het ongeval zou zijn geweest; dat
derhalve moet worden nagegaan welk
bedrag nodig is om het vermogen van de
getroffene in zijn vroegere toestand te
herstellen; dat de omstandigheid dat de
benadeelde partij al dan niet een nieuw
voertuig aankoopt het bedrag van de vergoeding niet bei:nvloedt aangezien het
beginsel dat de begunstigde de ontvangen vergoedingen naar eigen goeddunken mag aanwenden thans niet meer ter
discussie staat »,
terwijl de persoon die aansprakelijk is
voor het ongeval dat de total loss van
het aan een ander toebehorend voertuig
heeft veroorzaakt, aan de schadelijder de
belasting over de toegevoegde waarde
die werkelijk is betaald bij de aankoop
van het vervangingsvoertuig, moet terugbetalen en niet het bedrag van die belasting berekend over de waarde van het
vervangen voertuig v66r het ongevali immers, aangezien de verarming van de benadeelde enkel het gevolg is van de betaling van die belasting, de schade enkel
bestaat indien en voor zover die belas-ting is betaald; zodat het arrest, dat vaststelt dat het verongelukte voertuig niet
werd vervangen en niettemin verweerster een bedrag toekent als terugbetaling
van de belasting over de toegevoegde
waarde berekend over de waarde van
zijn voertuig ten tijde van het ongeval,
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt:

Overwegende dat de persoon die
aansprakelijk is voor een ongeval

dat de total loss van een aan een
ander toebehorend voertuig is veroorzaakt,
aan de
schadelijder
slechts de belasting over de toegevoegde waarde behoeft terug te betalen die deze bij de aankoop van
het vervangingsvoertuig werkelijk
heeft betaald;
Dat immers de' verarming voor de
schadelijdende partij voortvloeit uit
de betaling van die belasting, zodat
de schade slechts bestaat indien en
voor zover de belasting is betaald;
Overwegende, derhalve, dat het
vonnis, dat vaststelt dat het verongelukte voertuig niet werd vervangen en niettemin aan verweerster
een bedrag toekent als terugbetaling
van de belasting over de toegevoegde waarde berekend over de waarde
van het voertuig ten tijde van het
ongeval, de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is; ·

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; 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.
21 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Mahillon, afdeJingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaat: mr. Simont.

Nr. 604
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BETEKENING VAN EXPLOTEN -

VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE BETEKEND AAN
EEN PARTIJ DIE IN HET BUITENLAND WOON1

-

1387 plaats in BelgHl wordt gedaan door
en in het belang van een partij die
Nietig is de betekening van een ver- in het buitenland woont, de verplichzoekschrift tot cassatie aan de woon- ting oplegt om, op straffe van nietigplf!ats van verweerder in het buiten- heid van de met miskenning van die
verplichting verrichte
land terwijl hij in zijn eigen belang wettelijke
een woonplaats heeft gekozen in Bel- rechtshandelingen, de door de in het
gie en de verzoeker de gekozen woon- buitenland wonende partij gedane
plaats kent (1). (Art. 40 Ger.W.)
keuze van woonplaats in acht te nemen;
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERDat evenwel vereist is dat de parKEN T. BOUMAN)
tij, op wier verzoek de akte is betekend, de gekozen woonplaats heeft
gekend;
ARREST ( vertaJing)
Overwegende dat blijkt dat zulks
(A.R. nr. 7046)
ten deze het geval was;
Dat, nu de betekening van het
HET HOF; - Gelet op het bestreverzoekschrift
tot cassatie ongedaan
den arrest, op 13 januari 1983 door
het Hof van Beroep te Bergen gewe- is, de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
zen;
EN IN BELGIE EEN WOONPLAATS HEEIT GEKOZEN - GEVOLGEN.

Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het cassatie-

Om die redenen, verwerpt de
beroep opgeworpen en hieruit afgeleid
dat het cassatieberoep niet is betekend voorziening; veroordeelt eiser in de
aan .de woonplaats die de in het buiten- kosten.
land verblijvende verweerder regelmatig
21 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter:
in Belgie had gekozen :
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Overwegende dat uit de stukken Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluiwaarop het Hof vermag acht te dende conclusie van de h. Piret, advoslaan, blijkt dat verweerder het ar- caat-generaal - Advocaten : mrs. De
rest van 13 januari 1983 van het Hof Bruyn en Dassesse.
van Beroep te Bergen heeft doen betekenen aan eiser bij exploot van 17
juni 1983 en in dit exploot woonplaats heeft gekozen ten kantore
van de instrumenterende gerechts- Nr. 605
deurwaarder;
Overwegende dat eiser, bij exploot
1' KAMER - 22 juni 1984
van 7 december 1983, het verzoekschrift tot cassatie heeft doen
betekenen op een van de wijzen be- VERZEKERING - LANDVERZEKERING
paald bij artikel 40, eerste lid, van
DRIEJARIGE VERJARING BEPAALD BIJ ART. 32
het Gerechtelijk Wetboek, te weten
VERZEKERINGSWET REGRESVORDERING
door toezending bij aangetekende
VAN DE VERZEKERDE TEGEN ZIJN VERZEKEbrief aan verweerders woonplaats te
RAAR - SCHORSING - LEIDING VAN HET
PROCES TEGEN DE DERDE WAARGENOMEN
Rotterdam (Nederland), SaladijnDOOR DE VERZEKERAAR.
pad 14;
Overwegende dat artikel 40, laat- Wettelijk verantwoord is de beslissing die
ste lid, van het Gerechtelijk Wetverklaart dat de bij art. 32 Verzekehoek, wanneer de keuze van woonringswet bepaalde verjaring met be(1) Cass., 10 dec. 1971 (A.C., 1972, 361); Cass.,
24 juni 1983 (ibid., 1982-83, nr. 595).

trekking tot de regresvordering van de
verzekerde tegen de verzekeraar geschorst werd, op grand dat de verzekeraar het beding van de polis betreffen-
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de de Jeiding van het proces tegen de
derde heeft uitgevoerd onder feitelijke
omstandigheden die niet verenigbaar
waren met het in stand houden van
het vereiste van het instellen van het
regres van de verzekerde tegen de verzekeraar binnen drie jaar te rekenen
van de gerechtelijke eis van de getroffene, en dat die schorsing heeft geduurd zolang de verzekeraar aldus die
Jeiding waarnam. (Art. 32 Verzekeringswet.) (1)
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN S.V.
T. VERHEECKEN)
ARREST

(A.R. nr. 4062)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1982 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 718, 724, 785, 883, 1147, 1148,
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 32 van titel X van boek I
van het Wetboek van Koophandel, als
gewijzigd door artikel 2 van de wet van
30 mei 1961,
doordat het hof van beroep, na de door
eiseres opgeworpen conventionele verjaring te hebben verworpen op grand onder meer van de overwegingen: « Verder
heeft (eiseres) haar weigering aan haar
verzekerde eerst betekend bij haar brieven van 2 april 1980 en 24 april 1980 aan
de raadsman van (verweerster). Haar
brief van 22 november 1965 aan de firma
Heene maakt aileen een voorbehoud betreffende haar geldelijke tussenkomst;
zij motiveert haar beslissing met verwijzing naar de polis. In haar brief van 14
maart 1969 aan de firma Heene vraagt
zij het advies van de firma over een
eventuele vrijwillige tussenkomst van de
verzekeraar in het geding Derudder-Keppens-Scheerder, maar houdt evenmin

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

(1) Wat betreft de oorzaken van schorsing
van de verjaring van de rechtsvordering in
burgerlijke zaken in het algemeen : zie Cass.,
2 jan. 1969 (A.C., 1969, 411) en de conclusie
van advocaat-generaal Colard.
Wat betreft de verjaring bepaald bij art. 32
van de wet van 11 juni 1874 in het bijzonder :
zie Cass., 21 april 1961 (Bull. en Pas., 1961, I,
896).

een weigering in. Aldus is de dagvaarding van 5 augustus 1980 gebeurd binnen
de termijn gesteld bij artikel 11.6 van de
polis. De rechtbank heeft er terecht aan
toegevoegd dat de twee brieven niet eens
meer relevant waren gezien de vordering
tot gedwongen tussenkomst tegen (verweerster) eerst nadien, op 7 januari 1974,
werd ingeleid en dat (eiseres) zonder
enig voorbehoud noch beperking, hoe
dan ook haar verdediging heeft opgenomen », beslist dat eiseres evenmin op de
wettelijke verjaring een beroep kon doen
op grond van de volgende overwegingen :
« De partijen betwisten niet dat de onderworpen vordering voortvloeit uit de
verzekeringspolis. Zij is verjaard door
verloop van drie jaren te rekenen vanaf
de gebeurtenis waarop zij is gegrond. In
geval van een regresvordering van de
verzekerde tegen de verzekeraar loopt
de termijn evenwel eerst vanaf de gerechtelijke eis van het slachtoffer. In het
onderworpen geval is de verjaringstermijn slechts beginnen lopen vanaf de
weigering van de Maatschappij om de
dekking van het schadegeval op zich te
nemen. De verzekerde kon voordien niet
handelen wegens overmacht die hierin
bestond: zoals hierboven uiteengezet
nam de verzekeraar haar verdediging
waar in het geding ten grande door middel van een advocaat die handelde in opdracht van de verzekeraar. Deze situatie
sloot voor de verzekerde de mogelijkheid
uit, zolang dat proces duurde, enige vordering tegen haar verzekeraar te stellen.
Zij kon eerst handelen nadat de Maatschappij een eigen standpunt innam, namelijk toen zij de raadsman van (verweerster) in kennis stelde dat zij weigerde het schadegeval te dekken (zie boven). De verjaring is dus nog niet
ingetreden »,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie had aangevoerd dat ten
deze artikel 32 van de wet van 11 juni
1874 , als gewijzigd door de wet van 30
mei 1961 - dit is artikel 32, tweede lid,
van de Verzekeringswet - van toepassing was en dat het in het kader van die
wettelijke verjaring irrelevant is of de
verzekeraar al dan niet een weigering
tot tussenkomst aan de verzekerde heeft
betekend; zodat het hof van beroep, dat
niet onderzoekt of artikel 32, tweede lid,
dient te worden toegepast en dit middel
derhalve niet beantwoordt, zijn beslissing niet regelmatig motiveert (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 32, tweede lid, van titel X van hoek I
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van het Wetboek van Koophandel, in geval van regresvordering van de verzekerde tegen de verzekeraar, de termijn van
verjaring van drie jaar eerst loopt vanaf
de gerechtelijke eis van het slachtoffer,
onverschillig of het gaat om een oorspronkelijke eis tot schadeloosstelling
dan wei om een latere eis als gevolg van
verergering van de schade of het optreden van nieuwe schade; zodat het hof
van beroep, na te hebben vastgesteld dat
verweerster van eiseres terugbetaling
vorderde van het bedrag dat door verweerster als schadevergoeding was betaald aan derden - slachtoffers - die
haar tot vrijwaring hadden gedagvaard,
en dat de verjaringstermijn van drie jaar
vanaf de gerechtelijke eis van het slachtoffer begint te lopen in geval van regresvordering van de verzekerde tegen de
verzekeraar, niet wettig kon beslissen
dat de verjaringstermijn ter zake pas begon te lopen vanaf het ogenblik dat eiseres haar weigering tot vergoeding aan
verweerster meedeelde (schending van
artikel 32, tweede lid, van titel X van
boek I van het Wetboek van Koophandel);
derde onderdeel, overeenkomstig artikel 32 van titel X van boek I van het
Wetboek van Koophandel, elke rechtsvordering uit een verzekeringspolis verjaard is door verloop van drie jaar en die
verjaring niet ter zijde kan worden gesteld door onverschillig welk bewijs, ook
niet door overmacht, die overigens de
verjaring noch stuit, noch schorst; zodat
het hof van beroep, om aan te nemen
dat de verjaringstermijn ten aanzien van
verweerster, pas begon te lopen op het
ogenblik waarop eiseres haar meedeelde
niet te zullen vergoeden, de artikelen 32
van titel X van boek I van het Wetboek
van Koophandel, 2242-2290 en 2251-2259
van het Burgerlijk Wetboek schendt door
die beslissing te gronden op de zogenaamde onmogelijkheid (« overmacht »)
voor verweerster om tegen eiseres te
handelen zolang de weigering tot vergoeding haar niet werd meegedeeld, zonder
een schorsing of stuiting van de termijn
van verjaring vast te stellen;
vierde onderdeel, enerzijds, in de brief
van 22 november 1965 door eiseres aan
verweerster werd gemeld : « Wij dienen
echter aile voorbehoud te maken voor
wat betreft onze geldelijke tussenkomst,
gezien
anderzijds, door eisere~. in
haar brief van 14 maart 1969 aan verweerster, werd meegedeeld : « Daar onze
tussenkomst in huidig schadegeval gebeurt ten titel van onderlinge be000

"•

roepshulp en wij dus geen rechtstreekse
tussenkomst kunnen beogen
waaruit
blijkt dat eiseres reeds op 22 november
1965, minstens op 14 maart 1969 haar
weigering te vergoeden aan verweerster
kenbaar maakte en aldus een eigen
standpunt innam; zodat het hof van beroep, door aan te nemen dat eiseres pas
een eigen standpunt innam toen zij de
raadsman van verweerster in kennis
stelde dat zij weigerde de schade te vergoeden - dit zijn de brieven van 2 en 24
april 1980 -, aan de brieven van eiseres
van 22 november 1965 en 14 maart 1969
een interpretatie geeft die onverenigbaar
is met hun inhoud, hun zin en hun
draagwijdte en derhalve de hun toekomende bewijskracht miskent (schending
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322
van het Gerechtelijk Wetboek);
vijfde onderdeel, ingevolge de artikelen 718, 724, 785 en 883 van het Burgerlijk Wetboek, de wettige erfgenamen of
rechtsopvolgers van rechtswege in het
bezit van de rechten en rechtsvorderingen van de overledene treden en als dusc
danig geen persoonlijke rechten tegen de
schuldenaars van de overledene verwerven; zodat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat verweerster optrad
als rechtsopvolgster van haar op 14
maart 1966 overleden echtgenoot en dat
zij haar vordering tegen eiseres grondde
op de door haar overleden echtgenoot
met eiseres gesloten verzekeringsove:teenkomst, in aanmerking diende te nemen dat verweerster als rechtsopvolgster
slechts de rechten van de overledene en
geen persoonlijke rechten uit die verzekeringsovereenkomst tegen eiseres kon
putten en de loutere vaststelling dat verweerster pas op 7 januari 1974 in vrijwaring werd geroepen, derhalve geenszins
kon volstaan om de door eiseres ingeroepen brieven van 22 november 1965 en 14
maart 1969 buiten beschouwing te laten
(schending van de artikelen 718, 724, 785
en 883 van het Burgerlijk Wetboek);
zesde onderdeel, overmacht, als wettelijk begrip, overeenkomstig de artikelen
1147 en 1148 van het Burgerlijk Wethoek, slechts bestaat wanneer zich een
onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis voordoet, die aan het rechtssubject dat er zich op beroept, niet kan
worden toegerekend; zodat het hof van
beroep uit de enkele omstandigheid dat
eiseres in rechte de verdediging van verweerster waarnam, niet wettig kon aflei~
den dat laatstgenoemde zich in een toestand van overmacht bevond om zolang
dit geding duurde enige vordering tegen
ooo

"•
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eiseres in te stellen, aangezien, ener- strijdig zouden zijn met dit standzijds, eiseres de verdediging van ver- punt, vinden hun oorsprong in de
weerster - als rechtsopvolgster - waar- dubbelzinnigheid die zij zelf geschanam ter uitvoering van een eerder door
haar rechtsvoorganger geldig gesloten pen heeft toen zij de belangen van
verzekeringsovereenkomst, wat derhalve haar verzekerde - die strijdig konaan verweerster, in haar hoedanigheid den zijn met de hare - heeft laten
van rechtsopvolgster, toerekenbaar is en, verdedigen door een advocaat die in
anderzijds, de verdediging in rechte va;n haar opdracht optrad en die zij hoverweerster door eiseres, gelet op de noreerde »; dat daarop de door eisebrieven van eiseres van 22 november res geciteerde motieven betreffende
1965 en 14 maart 1969, het voor verweer- de beweerde conventionele verjaring
ster kennelijk niet onoverkomelijk
maakte een vordering tegen eiseres in te volgen;
stellen (schending van de artikelen 114 7
Overwegende dat het arrest de
en 1148 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
conclusie van eiseres beantwoordt
door, met betrekking tot het door eiseres op artikel 32, tweede lid, van
de Verzekeringswet gegronde verweer, te onderzoeken wanneer de
verj aring is beginnen te lopen en
door daarvoor de kwestie van de
weigering relevant te achten;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie aanvoerde dat de vordering van eiseres verjaard was ingevolge artikel 11.6 van de polis;
Overwegende dat het arrest het
beding van artikel 11.6 interpreteert
in deze zin dat de verzekerde, ingeval eiseres weigert hem rechtsbijstand te verlenen, zelf in zijn verdediging moet voorzien, en dat hij,
indien hij enig verhaal wenst uit te
oefenen, dat moet doen binnen zes
maanden na de weigering van eiseres om hem rechtsbijstand te verlenen;
Dat eiseres die interpretatie niet
aanvecht;
Overwegende dat het arrest in de
motieven die aan de door eiseres geciteerde voorafgaan, aan de hand
van teksten in de brieven van 22 november 1965, 14 maart 1969 en 24
april 1980 beslist dat eiseres rechtsbijstand heeft verleend; dat het arrest oordeelt : << Andere teksten
waarnaar (eiseres) verwijst en die

brieven van 22 november 1965 en 14
maart 1969 slechts onderzoekt om
na te gaan of eiseres rechtsbijstand
geweigerd heeft, na welke weigering
de verzekerde, volgens artikel 11.6
van de polis, nog zes maanden tijd
had om eiseres aan te spreken; dat
het arrest verder, bij de bespreking
van het verweer dat eiseres op de
wettelijke verjaring grondde, zijn interpretatie van artikel 11.6 van de
polis behoudt en de mogelijkheid
voor de verzekerde om de verzekeraar aan te spreken verbindt aan
het verlenen en aan het vervolgens
weigeren van rechtsbijstand, welke
weigering - die samenging met de
weigering om de schade te vergoeden - het arrest vaststelt aan de
hand van de brieven van 2 en 24
april 1980, zonder daarvoor de brieven van 22 november 1965 en 14
maart 1969 te interpreteren;
Dat het onderdeel berust op een
verkeerde lezing van het arrest;

W at het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat verweerster als rechtsopvolgster andere rechten dan die
van de overledene uit de verzekeringsovereenkomst kan putten; dat
het ook niet vaststelt dat zij << pas »
op 7 januari 1974 in vrijwaring werd
geroepen, en het evenmin een gevolg afleidt uit de enkele vaststelling dat zij op 7 januari 1974 in vrijwaring werd geroepen;
Dat het onderdeel berust op een
verkeerde lezing van het arrest;
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Wat het tweede, derde en zesde
onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest er
zich niet toe beperkt vast te stellen
dat de situatie voor de verzekerde
de mogelijkheid uitsloot, zolang het
proces tussen de verzekerde en de
derden duurde, enige vordering tegen de verzekeraar in te stellen,
maar eveneens wijst op de dubbelzinnigheid die de verzekeraar heeft
geschapen toen hij de belangen van
de verzekerde, die strijdig konden
zijn met de zijne, heeft laten verdedigen door een advocaat die in zijn
opdracht optrad en die hij honoreerde;
Dat het arrest aldus te kennen
geeft dat de feitelijke omstandigheden waarin eiseres de uitvoering
van het beding van de polis betreffende de leiding van het proces tegen de derden waarnam, niet verenigbaar waren met het in stand
houden van het vereiste van het instellen van het regres van verweerster tegen eiseres binnen drie jaar,
te rekenen van de gerechtelijke eis
van de getroffene;
Dat het arrest aldus oordeelt afgezien van overmacht en zonder de in
de onderdelen aangewezen wettelijke bepalingen te schenden;
Dat de onderdelen falen naar
recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat schade veroorzaakt
door water of grondverzakking werd uitgesloten door de verzekeringsovereenkomst, beslist dat de uitsluitingsgronden
voorzien in de polis niet voorhanden
zijn, op grond van de overweging : « Het
arrest van 22 januari 1980 heeft als oorzaken van de schade weerhouden: tijdens de afbraakwerken is de gemene
muur bloot gekomen en bleef onbeschermd; schade aan de constructie wegens het niet stutten en schoren en het
niet ondermetsen van de gemene funderingsvoet; breuk in de waterafvoerleiding »,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie had doen gelden dat de
schade, veroorzaakt in de eigendom Kellens door het gebrek aan stutten en
schoren en door het niet ondermetselen,
als schade diende te worden beschouwd
door grondverzakking veroorzaakt; zodat
het hof van beroep, dat dit middel niet
beantwoordt, zijn beslissing niet regelmatig motiveert (schending van artikel
97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, door het hof van beroep in zijn arrest van 22 januari 1980
werd vastgesteld en aangenomen : « Uit
dit onderzoek volgt dat het huis van
Keppens Karel als gevolg van de werken, die de echtgenoten De Scheerder
'Michel en Van Harmelen Marie-Louise
hebben laten uitvoeren, volgende schade
heeft ondergaan : a) waterschade veroorzaakt doordat tijdens de afbraak van het
huis van de bouwheren de gemene muur
is bloot gekomen en ook tijdens het optrekken van het nieuwe gebouw deze
muur niet werd beschermd; b) schade
aan de constructie van het gebouw, veroorzaakt door het niet stutten en schoren tijdens het heien van de palen en
het niet uitvoeren van het in het bestek
voorziene ondermetsen van de gemene
funderingsvoet; c) waterschade in de kelder doordat onder de living in de waterafvoerleiding een breuk is ontstaan
waardoor het water in plaats van afgevoerd te worden in de grond rond de Ieiding terecht komt », waaruit volgt dat
werd aangenomen dat minstens een deel
van de schade door water werd veroorzaakt; zodat het hof van beroep, door het
arrest van 22 januari 1980 onvolledig te
citeren en meer bepaald buiten beschouwing te laten dat uitdrukkelijk werd
vastgesteld dat waterschade zich voordeed, aan dit arrest van 22 januari 1980
een interpretatie geeft die onverenigbaar
is met zijn inhoud, zijn zin en zijn
draagwijdte en derhalve de aan dit stuk
toekomende bewijskracht miskent, door
op grond van die interpretatie te beslissen dat de schade niet door water werd
veroorzaakt (schending van de artikelen
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

W at het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat de conclusie van
eiseres slechts de niet gemotiveerde
bewering bevatte dat er schade was
die veroorzaakt was door grondverzakking, te weten de schade veroorzaakt door het gebrek aan stutten
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en schoren en door het niet onder- Nr. 606
metselen;
1' KAMER - 22 juni 1984
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat schade ver- 1° CASSATIEMIDDELEN
TUCHTZAoorzaakt door grondverzakking een
KEN - MIDDEL DAT BETREKKING HEEFT OP
uitsluitingsgrond is en dat er schade
DE AAN DE TUCHTPROCEDURE VOORAFGEGAis wegens het niet stutten en schoNE STRAFPROCEDURE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
ren en het niet ondermetselen van
de gemene funderingsvoet, oordeelt
dat de uitsluitingsgrond « niet voor- 2° RECHTEN VAN DE MENS - VERhanden » is; dat het arrest aldus beDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 RECHT VAN EEN lEDER OP BEHANDELING
slist dat de vastgestelde schade niet
VAN ZIJN ZAAK BINNEN EEN REDELIJKE TERis een schade veroorzaakt door
MIJN TUCHTPROCEDURE REDELIJKE
grondverzakking; dat het zodoende
TERMIJN - BEOORDELING - OMSTANDIGde conclusie van eiseres beantHEID DAT BETROKKENE GEDURENDE DE
woordt door ze te verwerpen;
PROCEDURE
ZIJN
BEROEPSACTIVITEITEN
HEEFT KUNNEN VOORTZETTEN.

Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

1" Het middel dat tegen de beslissing op

de tuchtvervolging aanvoert dat ook
wat de aan de tuchtprocedure voorafgegane strafprocedure betreft eisers
recht op een behandeling van de zaak
binnen een redelijke termijn werd
miskend, heeft geen betrekking op de
bestreden beslissing en is mitsdien in
zoverre niet ontvankelijk (1).

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
arrest niet tegenspreekt dat het arrest van 22 januari 1980 het heeft
over « waterschade », maar oordeelt
Bij de beoordeling van de redelijke
dat de oorzaak van die schade niet 2" termijn
waarbinnen, krachtens art. 6.1
<< water of grondverzakking » is in
Verdrag Rechten van de Mens, een
de zin van artikel 3d van de verzetuchtzaak dient te worden behandeld,
keringspolis waaromtrent geen mismoet o.m. worden gelet op de concrete
kenning van de bewijskracht wordt
gegevens van de zaak en op de onzekerheid waarin de betrokkene geduaangevoerd; dat het onderdeel het
rende de tegen hem gevoerde proceduHof zou verplichten de polis uit te
re verkeerde omtrent de weerslag
leggen waarvoor het Hof niet beervan op de verdere uitoefening van
voegd is;
zijn beroep (2).
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

(MATTHYS T. ORDE DER GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 4152)

HET HOF; - Gelet op de bestreOm die redenen, verwerpt de den beslissing, op 13 juni 1983 door
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
(1) Cass., 16 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1098).

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

22 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter :
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

(2) Zie arrest van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens van 28 juni 1978 in de
zaak Kiipig (Publ. Cour, Serie A, vol. 27). Wat
betreft de « redelijke termijn » in strafzaken,
zie Cass., 4 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 144) en de
conclusie van proc.-gen. Krings, toen advocaatgeneraal (Bull. en Pas., 1979, I, 153).
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de raad van beroep van de Orde der behandelde de zaak al te vlug, zoals
Geneesheren, hebbende het Neder- blijkt uit de beschouwingen sub l.a) hiervoor; - Dr. Matthys stelde hoger beroep
lands als voertaal, gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 6.1 van het bij de wet
van 13 mei 1955 goedgekeurde Verdrag
van 4 november 1950 tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,

in, zoals het zijn recht is, hetgeen verhinderde dat de beslissing van de provinciale raad definitief werd, zodat de raad
van beroep op 21 mei 1981 in het bezit
kwam van het dossier van de provinciale
raad; - het strafdossier werd aangevraagd aan de procureur-generaal in september 1982 en de zaak zou behandeld
geworden zijn op 20 december 1982 ware
het niet dat zij een paar maanden moest
verschoven worden wegens de gezondheidstoestand van Dr. Matthys en op
zijn verzoek; uit dit alles moet besloten
worden dat in geen enkel stadium van
de behandeling van de zaak vertraging
te noteren valt, behoudens sinds de zaak
voor deze raad aanhangig is; deze laattijdigheid in het behandelen van de zaak,
die te wijten is aan het groot aantal zaken die aanhangig gemaakt worden,
heeft niet als gevolg dat de termijn " onredelijk" lang - met het pejoratieve dat
in die uitdrukking besloten ligt - geworden is, zodat er een overtreding zou zijn
van artikel 6.1 van de conventie van Rome; zo het waar is dat Dr. Matthys gedurende de procedure in de onzekerheid
verkeerd heeft over wat zou uitgesproken worden, dan mag niet uit het oog
verloren worden dat zijn eigen strafbare
gedragingen de procedure hebben uitgelokt, en dat, zelfs voor de feiten waarvoor hij vrijgesproken werd zijn handelwijze z6 eigenaardig en verdacht voorkomt dat zij een onderzoek wettigde en
het hoger beroep van de burgerlijke partij volkomen begrijpelijk maakt; aan de
andere kant is het ook waar dat Dr.
Matthys gedurende de procedure zijn activiteiten heeft kunnen voortzetten vermits een tuchtsanctie al die tijd uitgebleven is »,

doordat de aangevochten beslissing
oordeelt dat de gevolgde rechtspleging
niet ontwettig is, omdat zij binnen een
« redelijke termijn >> in de zin van voormeld artikel 6.1 zou hebben plaatsgevonden, op volgende gronden : « Zo op eerste
zicht het tijdverloop tussen september
1977 en heden eerder lang kan voorkomen, dan wordt deze indruk getemperd
wanneer men volgende vaststellingen
maakt : - de feiten die thans aan het
oordeel van de raad van beroep onderworpen zijn, waren het voorwerp van een
gerechtelijk strafonderzoek en van een
rechtspleging v66r de correctionele rechtbank en het hof van beroep, zodat de
tuchtrechtelijke procedure pas nadien met
kennis van zaken kon plaatshebben; deze feiten hadden plaats gedurende een
periode van ten minste drie jaren v66r
september 1977, toen zij aan het licht
kwamen, hetgeen uitlegt dat het strafonderzoek pas nadien kon aanvangen en
omvangrijke onderzoeksdaden vergde; de raadkamer van de correctionele rechtbank verwees op 4 oktober 1979 de beklaagden naar de correctionele rechtbank, hetgeen erop wijst dat het onderzoek zonder vertraging gevoerd werd, in
acht nemend de aard en het aantal der
tenlasteleggingen; de Correctionele
Rechtbank te Brussel statueerde op 25
maart 1980, hetgeen wijst op de vlugheid
van de behandeling, tijdens welke talrijke conclusies werden neergelegd; het hoger beroep werd ingesteld door
terwijl niet enkel tussen de feiten (sepeen burgerlijke partij, die geen voldoe- tember 1977) die eiser werden verweten
ning bekwam wegens de vrijspraak van en het arrest van het hof van beroep (28
Dr. Matthys wegens de tenlastelegging: januari 1981) drie jaren en vijf maanden
valsheid in geschriften in twee onder- verliepen en aldus eisers recht op een
handse verkoopovereenkomsten, en werd behandeling van zijn zaak binnen een
gevolgd door een andere burgerlijke par- redelijke termijn werd miskend, ook wat
tij en de procureur des Konings; - het de voorafgaande strafprocedure betreft,
hof van beroep deed uitspraak op 28 ja- doch tevens tussen de inlichting, op 12
nuari 1981, hetzij ongeveer zeven maan- maart 1981, van de Provinciale Raad van
den nadat hoger bero~p was ingesteld, 'Brabant door de procureur-generaal bij
hetgeen opnieuw laat blijken van een het Hof van Beroep te Brussel en de
vlugge behandeling; - de Provinciale aangevochten beslissing van 13 juni
Raad van Brabant werd over de feiten 1983, er twee jaren en drie maanden veringelicht door een brief van de procu- liepen, waaruit volgt dat ook eisers recht
reur-generaal bij het Hof van Beroep te op een behandeling van de tegen hem
Brussel van 12 maart 1981; - deze raad ingespannen tuchtvervolging binnen een
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daar, zoals overigens uit de redengeving de zaak en anderzijds acht slaat op
van de bestreden beslissing blijkt, de de onzekerheid waarin eiser geduzaak, door de gevolgde strafrechtsple- rende de tegen hem gevoerde proceging, geen complex ~arakter meer vertoonde, daarenboven m eerste aanleg de dure verkeerde omtrent de weerslag
vervulling van een aantal pleegvormen ervan op de verdere uitoefening van
werd overgeslagen en de gezondheidstoe- zijn beroep van geneesheer;
stand van eiser slechts een uitstel van
een paar maanden veroorzaakte (van 20
december 1982 tot 11 april 1983), en terwijl noch de overweging dat de toegegeven « laattijdigheid in het behandelen
van de zaak " te wijten is aan het groat
aantal zaken die aanhangig gemaakt
worden, noch de vaststelling dat eiser
gedurende de procedure zijn activiteiten
heeft kunnen voortzetten vermits een
tuchtsanctie « al die tijd ... >> uitgebleven
is, wettig de beslissing kunnen rechtvaardigen dat de redelijke termijn, in de
zin van artikel 6.1 van het Verdrag van 4
november 1950, niet werd overschreden
(schending van artikel 6.1 van voormeld
Verdrag):

Overwegende dat de bestreden beslissing aan eiser bij tuchtmaatregel
een schorsing van zes maanden
oplegt en hem aldus tijdelijk het
recht ontneemt om het beroep van
geneesheer uit te oefenen, welk
recht ten deze als burgerlijk dient te
worden aangemerkt; dat de ten laste
van eiser gevolgde tuchtprocedure,
ten aanzien van de toepassing van
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden dienvolgens moet worden besch~uwd als een procedure die betrekking heeft op of aanleiding geeft
tot het vaststellen van burgerlijke
rechten en verplichtingen, in de zin
van dat artikel;
Overwegende dat in zoverre het
aanvoert dat ook wat de voorafgegane strafprocedure betreft eisers
recht op een behandeling van de
zaak binnen een redelijke termijn
werd miskend, het middel geen betrekking heeft op de bestreden beslissing en mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de beslissing
enerzijds vooropstelt dat voor de beoordeling van « de redelijke ter-.
mijn » moet rekening gehouden wor-

Overwegende dat uit de bestreden
·beslissing blijkt, onder meer, a) dat
eiser bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 28 januari 1981
veroordeeld werd wegens valsheid
in geschriften, gebruik van de vervalste stukken en oplichting tot een
jaar gevangenisstraf, met uitstel, en
een geldboete van duizend frank
verhoogd met opdeciemen, b) dat eiser << voor een andere tenlastelegging weliswaar (werd) vrijgesproken, maar (dat) zijn houding ter
zake tegenover een bejaarde patiente door de correctionele rechtbank (... ) betiteld (werd) als "op zijn
minst onverklaarbaar en deontologisch onaanvaardbaar " », c) dat eiser « gedurende de procedure zijn
activiteiten heeft kunnen voortzetten »; d) dat de raad van beroep van
oordeel is dat, om de maat van de
tuchtstraf te bepalen, er « rekening
mag gehouden worden met de onrust die de lange duur van de rechtspleging kan veroorzaakt hebben »;
Dat de raad van beroep ten minste impliciet doch zeker, bij de beoordeling van de redelijkheid van de
termijn van de behandeling, als bedoeld in artikel 6.1 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, in acht neemt : a) dat, gezien de strafrechtelijke veroordeling, de bewijsproblemen, zo niet geheel dan toch grotendeels, verdwenen waren, en b) dat de psychologische en financiele last gedurende
de tuchtvervolging mede aan de
strafrechtelijke veroordeling te wijten was, minder zwaar was doordat
eiser zijn beroep middelerwijl verder bleef uitoefenen en gemilder~
werd doordat de raad van beroep biJ
het bepalen van de tuchtstraf :ekening houdt met de « onrust d1e de

-

1395 -

deeltelijk is of wordt en die zijn welange duur van de rechtspleging kan
dertewerkstelling aanvaardt, recht
veroorzaakt hebben »;
heeft op een vergoeding die gelijk is
Dat, in het licht van die beschouaan het verschil tussen het loon verwingen, de raad van beroep op
diend v66r het ongeval en het loon dat
grond van de in het middel weergehij ingevolge zijn wedertewerkstelling
geven consideransen wettig heeft
ontvangt, doelt op het geval dat de getroffene van een arbeidsongeval het
kunnen beslissen dat de termijn rewerk heeft hervat en een loon ontdelijk is in de zin van artikel 6.1
vangt en heeft derhalve geen betrekvan het Verdrag;
king op het geval dat de getroffene, bij
Dat de beslissing gewag maakt
het einde van die wedertewerkstelling,
van << het groot aantal zaken die
werkloosheidsuitkeringen of vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsaanhangig gemaakt worden voor de
verzekering ontvangt.
raad van beroep "• niet om de redelijkheid van een termijn te rechtvaardigen, maar om aan te duiden (« BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
welke de oorzaak is van de duur VAN DE M!DDENSTAND » N.V. » T. VAGNONI)
van een niettemin redelijk geachte
termijn;
ARREST ( vertaling)
Dat ter beoordeling van de rede(A.R. nr. 7084)
lijkheid van de termijn de omstandigheid dat eiser gedurende de procedure zijn beroepsactiviteiten van
HET HOF; - Gelet op het bestregeneesheer heeft kunnen voortzet- den arrest, op 3 februari 1983 door
ten, wel relevant is;
het Arbeidhof te Luik gewezen;
Dat het middel niet kan worden
Over het middel, afgeleid uit de scherraangenomen;
ding van artikel 23, inzonderheid derde

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 juni 1984
1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Butzler en De Gryse.

Nr. 607
3• KAMER - 25 juni 1984

ARBEIDSONGEVAL -

WERKNEMER WEDERTEWERKSTELLING - ARBEIDSONGEVALLENWET, ARTIKEL 23, DERDE LID DRAAGWIJDTE.

Art. 23, derde lid, Arbeidsongevallenwet
volgens hetwelk de getroffene, wiens
tijdelijke arbeidsongeschiktheid ge-

en vierde lid, 3°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en, voor zover
nodig, van de artikelen 131, 133, 141, 142
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, 46, 50, 56 van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster op 4 maart 1979
door haar werkgever is ontslagen wegens « reorganisatie van de diensten »,
.beslist dat verweerster voor de periode
van 26 februari, datum van de wedertewerkstelling, tot 13 december 1979, datum van de consolidatie, recht heeft op
het verschil tussen haar loon op de dag
v66r het ongeval en, niet enkel de lonen,
maar ook de uitkeringen wegens werkloosheid en ziekte die zij gedurende die
periode heeft ontvangen, op grand dat :
« In geval van wedertewerkstelling die
werd aanvaard en die, zonder enige fout
van de getroffene, werd onderbroken,
heeft de getroffene, volgens artikel 23,
derde lid, van de wet van 10 april 1971,
tot aan de consolidatie recht op het verschil tussen het loon verdiend v66r het
ongeval en het loon dat hij na zijn wedertewerkstelling ontvangt >>, en dat:
« volgens dit wettelijk beginsel de als
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vervangingsinkomsten ontvangen sociale
uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkeringen, met het ontvangen loon moeten
worden gelijkgesteld »,
terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 23,
derde lid, van de Arbeidsongevallenwet
blijkt dat die bepaling enkel van toepassing is wanneer de getroffene inderdaad
weder te werk is gesteld en daarvoor een
loon ontvangt; de uitkeringen wegens
werkloosheid en ziekte die de getroffene
van een arbeidsongeval zou hebben verkregen, in de zin van datzelfde artikel,
geen loon zijn dat hij sedert de wedertewerkstelling ontvangt; de loonsvermindering voor de getroffene ten gevolge van
het ontslag niet uit het ongeval maar uit
het ontslag voortvloeit; het arrest derhalve, door te bes!issen dat verweerster
recht heeft op een vergoeding die gelijk
is aan het verschil tussen haar loon verdiend v66r het ongeval en de uitkeringen
wegens werkloosheid en ziekte die zij sedert de dag van haar wedertewerkstelling tot de dag van de consolidatie heeft
ontvangen, de in het middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid artikel 23,
derde lid, van de wet van 10 april 1971
schendt;
tweede onderdeel, het ontslag door de
werkgever wegens reorganisatie van de
diensten niet kan worden gelijkgesteld
met het geval dat de getroffene van het
ongeval zelf om een geldige reden de wedertewerkstelling stopzet, welk geval is
bedoeld bij artikel 23, vierde lid, 3°, van
de Arbeidsongevallenwet; het arrest derhalve, in zoverre het in die zin moet worden uitgelegd dat het aan verweerster
het recht op een vergoeding toekent omdat zij zelf om een geldige reden de wedertewerkstelling heeft stopgezet, de in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen en inzonderheid artikel 23, vierde
lid, 3°, van de Arbeidsongevallenwet
schendt:

werkgever die haar op 4 maart 1979
heeft ontslagen, vervolgens, met toepassing van artikel 23, derde lid,
van de Arbeidsongevallenwet, voor
de periode van 26 februari 1979 tot
13 december 1979, verweerster het
recht toekent op een vergoeding die
gelijk is aan het verschil tussen
haar loon verdiend v66r het ongeval
en « de lonen, uitkeringen wegens
werkloosheid en ziekte die zij gedurende deze periode achtereenvolgens heeft ontvangen »;
Overwegende dat, krachtens artikel 23, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet, de getroffene, wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt en die zijn
wedertewerkstelling
aanvaardt,
recht heeft op een vergoeding die
gelijk is aan het verschil tussen het
loon verdiend v66r het ongeval en
het loon dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt;
Dat uit de bewoordingen van die
bepalingen blijkt dat ze doelt op het
geval dat de getroffene van een arbeidsongeval het werk heeft hcrvat
en een loon ontvangt dat ze bijgevolg geen betrekking heeft op het
geval dat de getroffene, bij het eindigen van die wedertewerkstelling,
werkloosheidsuitkeringen of vergoedingen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering ontvangt;
Dat het arrest, in zoverre het de
aan verweerster verschuldigde vergoeding, op basis van het derde lid
van voormeld artikel 23, vaststelt
voor een periode gedurende welke
zij niet meer weder te werk was gesteld en derhalve geen loon meer
W at het eerste onderdeel betreft : ontving, die wettelijke bepaling
Overwegende dat het arrest, na te schendt;
hebben vastgesteld dat verweerDat het onderdeel gegrond is;
ster, die door een ongeval op de weg
naar of van het werk was getroffen,
volgens het verslag van de deskundige, van 14 december 1978 tot 25 feOm die redenen, ongeacht het
bruari 1979, 100 pet., van 26 februari tweede onderdeel van het middel
1979 tot 13 december 1979, 20 pet. dat niet tot een ruimere cassatie
tijdelijk en, vanaf 14 december 1979, kan leiden, vernietigt het bestreden
5 pet. blijvend arbeidsongeschikt arrest in zoverre het de grondslagen
was, en dat zij op 26 februari 1979 vaststelt van de berekening van de
weder te werk was gesteld bij haar vergoeding die voor de periode van
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door hem bij wijze van zijdelingse vor5 maart 1979 tot 13 december 1979
dering ingestelde rechtsvordering van
aan verweerster is verschuldigd; bezijn schuldenaar niet voortzetten, wanveelt dat van dit arrest melding zal
neer de schuldenaar de door de schuldworden gemaakt op de kant van het
eiser ingestelde eis heeft overgenomen
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
(1) (2).
op artikel 68 van de wet van 10 april
1971, veroordeelt eiseres in de kos- 3° Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan
ten; verwijst de aldus beperkte zaak
belang, is het middel dat, zelfs indien
het gegrond is, geen cassatie van de
naar het Arbeidshof te Brussel.
25 juni 1984 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

bestreden beslissing kan meebrengen
(3).
(D'HONDT, DUPONT R., DUPONT N., DUPONT H.,
DUSAL N.V. T. VANDAMME L, VANDAMME A.,
VAN POUCKE)
ARREST

(A.R. nr. 7545)
Nr. 608
2' KAMER - 26 juni 1984

1° TUSSENKOMST

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
SCHULDEISER DIE OP GROND VAN ART. 1166
B.W. DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VAN ZIJN SCHULDENAAR UITOEFENT SCHULDENAAR DIE DE SCHADE-EIS VAN
DE BIJ WIJZE VAN ZIJDELINGSE VORDERING
TUSSENGEKOMEN PARTIJ OVERNEEMT SCHULDEISER KAN DE ZIJDELINGSE VCRDERING NIET VOORTZETTEN.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet op de civielrechtelijke vorderingen van de eisers;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1166 van het
Burgerlijk Wetboek, 2, 15, 812 van het
Gerechtelijk Wetboek, 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, met bevestiging
RECHTSVORDE- van het beroepen vonnis, de zijdelingse
2° BURGERLIJKE
RING - STRAFZAKEN - TUSSENKOMST - vordering van de eisers sub II, onontvanSCHULDEISER DIE OP GROND VAN ART. 1166 kelijk verklaart, op grond: dat een benaB.W. DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VAN ZIJN SCHULDENAAR UITOEFENT SCHULDENAAR DIE DE SCHADE-EIS VAN
DE BIJ WIJZE VAN ZIJDELINGSE VORDERING
TUSSENGEKOMEN PARTIJ OVERNEEMT SCHULDEISER KAN DE ZIJDELINGSE VCRDERING NIET VOORTZETTEN.

(1) DE PAGE, dee! III, druk 1967, nr. 191, B;
DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, dee! II,
druk 1971, 399, b.

(2) Zie, wat de tussenkomst voor de strafgerechten betreft: Cass., 24 maart 1947 (Bull. en
Pas., 1947, I, 123) en de cone!. van de heer
proc.-gen. Hayoit de Termicourt; VAN RoYE,
Manuel de la partie civile, druk 1945, nr. 67;
3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN DECLERCQ,
« Raakvlakken gerechtelijk privaat- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID- recht-strafprocesrecht », in Tijdschr. voor priDEL DAT, ZELFS INDIEN HET GEGROND IS, vaatrecht, 1980, blz. 32 tot 78, inzonderheid
GEEN CASSATIE KAN MEEBRENGEN - NIET nrs. 24-25; zie ook in Frankrijk : Cass., 16 jan.
1964 (Receuil Dalloz, 1964, Jurisprudence, 194)
ONTVANKELIJK MID DEL.
en de noot, get. J.M., in Juris Classeur de
1o en 2° Ongeacht of voor de strafgerech- procedure penale, Actions nees de l'infraction
Action civile, artt. 1 a 5, fase III, Reten de schuldeiser de vordering tot penale,
gles de capacite, 5, 1980 (5), nrs. 33 tot 36.

schadevergoeding van zijn schuldenaar
kan uitoefenen met toepassing van
(3) Zie Cass., 22 mei 1979 (A.C., 1978-79,
art. 1166 B. W., kan de schuldeiser de ll08).
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deelde zijn vordering niet op ieder willekeurig ogenblik voor de strafrechter mag
brengen; dat het berechten van burgerlijke vorderingen door de strafrechter,
krachtens artikel 4 van de wet van
17 april 1878, slechts terzelfder tijd en
voor dezelfde rechters mag vervolgd worden als de strafvordering; dat het dus
uitgesloten is dat men, nadat de strafvordering is afgehandeld, voor het eerst
schadevergoeding zo-q vorderen voor de
strafrechter, ter zitting van de burgerlijke belangen; dat de rechtspleging afhankelijk is van de aard van het gerecht,
en niet van de aard van de belangen die
behandeld worden voor de rechter; dat,
in strafzaken, de meeste bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn, hetzij omdat de wet - in
hoofdzaak van het Wetboek van Strafvordering - eigen bepalingen inhoudt
die de procedure regelen, hetzij omdat
de bepalingen van het Gerechtelijk Wethoek met de strafrechtspleging niet verenigbaar zijn; dat het strafprocesrecht
geen andere partijen kent dan de beklaagde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, het openbaar ministerie, de
burgerlijke partij en - in de gevallen
waarin tussenkomst in strafzaken wettelijk is toegelaten, b.v. voor de verzekeraar - de tussenkomende partij; dat de
schuldeiser van het slachtoffer derhalve,
als persoon vreemd aan het geding, niet
vrijwillig kan tussenkomen voor de strafrechter, hetzij om een veroordeling te
vragen in eigen voordeel, hetzij - bij
wege van zogenaamde zijdelingse vordering - om zich te voegen bij een der
partijen, omdat, behoudens de uit een
bijzondere wet voortvloeiende afwijking
- die in casu niet is aangevoerd - de
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
betreffende de tussenkomt (artikelen 811
tot 814) niet in het strafprocesrecht kunnen toegepast worden,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 4 van
de wet van 17 april 1878 slechts betrekking he.eft op de burgerlijke rechtsvordering als zodanig, dit is de vordering
ingesteld door degene die zelf de schade
heeft geleden (artikel 3 van de genoemde
wet); de in dit wetsartikel gestelde beperkingen aan het vorderingsgerecht van de
burgerlijke partij geen verband houden
met de vorderingsrecht van een tussenkomende partij, voor zover deze enkel
optreedt om zich te voegen bij de reeds
in het geding zijnde burgerlijke partij,
zodat het arrest, in zoverre het de zijdelingse vordering van de vrijwillig tussenkomende partijen (de eisers sub II) on-

ontvankelijk verklaart op grand van
beschouwingen gesteund op artikel 4 van
de wet van 17 april 1878, niet wettelijk
verantwoord is (schending van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering);
tweede onderdeel, artikel 1166 van het
Burgerlijk Wetboek aan de schuldeisers
het recht geeft aile rechten en vorderingen van hun schuldenaars uit te oefenen,
met uitzondering van die welke uitsluitend aan de persoon verbonden zijn; deze schuldeisers derhalve het recht hebben vrijwillig tussen te komen in een
geding waarbij hun schuldenaar partij
is, om de door hun schuldenaar ingestelde vordering te ondersteunen; deze vrijwillige tussenkomst van beperkte draagwijdte, uitdrukkelijk voorzien in artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek,
kan geschieden voor aile gerechten, ongeacht de vorm van de rechtspleging (artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek),
en met name in strafzaken; een dergelijke tussenkomst in strafzaken immers
in het algemeen niet geregeld wordt door
andere wetsbepalingen noch door rechtsbeginselen waarvan de toepassing onverenigbaar is met artikel 812 van het
Gerechtelijk Wetboek, zoals onder meer
blijkt uit de bijzondere wetten die uitdrukkelijk de vrijwillige tussenkomst in
strafzaken voorzien; de uitsluiting van de
zijdelingse vordering voor de strafrechter bovendien tot gevolg zou hebben dat
de schuldeiser, in strijd met de bepaling
van artikel 1166 van het Burgerlijk Wethoek, niet de mogelijkheid zou hebben
om aile rechten en vorderingen van zijn
schuldenaar uit te oefenen, zodat het arrest, in zoverre het de zijdelingse vordering van de vrijwillig tussenkomende
partijen (de eisers sub II) onontvankelijk
verklaart op grond dat tussenkomst van
derden in het strafproces, behoudens afwijkende wetsbepaling, niet ontvankelijk
is, niet wettelijk verantwoord is (schending van de artikelen 1166 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 15 en 812 van het Gerechtelijk Wetboek):
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, door de verweerders opgeworpen tegen het aangevoerde
cassatiemiddel en hieruit afgeleid dat,
enerzijds eiseres Hilda D'Hondt, eiseres
sub I, geen belang heeft bij het aanvechten van de beslissing waarbij de vordering van de eisers sub II niet toelaatbaar
wordt verklaard, nu haar eigen vordering toelaatbaar en gedeeltelijk gegrond
wordt verklaard, anderzijds de vordering
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van de eisers sub II - ongeacht of de redengeving van het arrest wettig is of
niet - niet ontvankelijk diende te worden verklaard, nu het arrest vaststelt dat
de burgerlijke partij Hilda D'Hondt, eiseres sub I, << aanleunend bij de conclusie
van de zijdelings vorderende vrijwillig
tussengekomen partijen 6.544.250 frank
(vorderde) », aldus vaststellend dat eiseres Hilda D'Hondt minstens de door de
eisers sub II ingeleide vordering hernomen heeft en haar vorderingsrecht ten
volle uitoefent :

Burgerlijk Wetboek de rechten en
vorderingen van zijn schuldenaar,
met uitzondering van die welke uitsluitend aan de persoon verbonden
zijn, kan uitoefenen wanneer deze
laatste in gebreke blijft dit te doen;
dat echter, indien de schuldenaar nadat de schuldeiser in zijn plaats
de vordering heeft ingesteld - zelf
zijn vorderingsrecht ten volle uitoefent of de door de schuldeiser ingestelde vordering overneemt, deze
laatste de zijdelingse vordering niet
kan voortzetten;
Overwegende dat, zoals ten deze
blijkt, eiseres sub I de schade-eis
van de bij wijze van zijdelingse vordering
tussenkomende
partijen
heeft overgenomen en derhalve
haar vorderingsrecht ten volle heeft
uitgeoefend;
Overwegende dat hieruit volgt dat
- ongeacht of voor de strafgerechten de schuldeiser de vordering tot
schadevergoeding van zijn schuldenaar kan uitoefenen met toepassing
van artikel 1166 van het Burgerlijk
Wetboek
nu eiseres Hilda
D'Hondt haar vorderingsrecht ten
volle uitoefende, haar schuldeisers
hoe dan ook de zijdelingse verdering niet verder konden uitoefenen
en hun tussenkomst in het geding
alleszins om die reden niet onh·ankelijk diende te worden verklaard;
dat derhalve, zelfs indien het aangevoerde middel gegrond zou zijn, de
beslissing wettelijk verantwoord
blijft en het middel, dat opkomt teg~.n de motieven van de beslissing,
blJ gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Dat in zoverre de grond van nietontvankelijkheid van het cassatiemiddel moet worden aangenomen;
Over het middel zelf, in zoverre
het wordt aangevoerd door de eiseres Hilda D'Hondt :

Overwegende dat uit de verklaring van cassatie van eiseres sub I
blijkt dat haar voorziening enkel gericht is tegen de beschikkingen van
het arrest die haar eis betreffen; dat
hieruit volgt dat zij niet opkomt te~en de besli~sing waarbij de zijdehngse vordermg van de eisers sub II
niet ontvankelijk wordt verklaard en
waarop het middel betrekking heeft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid, in zoverre hij de eiseres
Hilda D'Hondt betreft, feitelijke
grondslag mist;
Overwegende, voor het overige
dat de eisers sub II voor de correc~
tionele rechtbank vrijwillig zijn tussengekomen om, op grond van artikel 1166 van het Burgerlijk Wetb?ek, de v<?rdering tot schadevergoedmg van e1seres Hilda D'Hondt, hun
schulqenaar, uit te oefenen en zij in
die hoedanigheid een schade-eis stelden van 6.544.250 frank; dat eiseres
sub I, burgerlijke partij, die aanvankelijk bij conclusie van 3 april 1980
een schadevergoeding had gevorderd van 4.932.596 frank, nadien bij
conclusie van 24 november 1981
haar
schade-eis verhoogde tot
6.544.250 frank en verklaarde dat zij
<< eveneens uitdrukkelijk de motieven aangehaald in de besluiten (van
de zijdeling tussenkomende partijen) ter rechtvaardiging van de
gevorderde bedragen overneemt »;
dat voor het hof van beroep eiseres
Overwegende dat, nu uit het voorHilda D'Hondt, bij conclusie neergelegd op 10 mei 1982, laatstvermelde melde blijkt dat deze eiseres geen
cassatieberoep heeft ingesteld tegen
schade-eis handhaafde;
de door het middel bekritiseerde beOverwegende dat de schulde1ser shssmg, het middel met ontvankeop grond van artikel 1166 van het hjk 1s;
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Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, ·van het algemeen rechtsbeginsel volgens welk de rechter de bewijswaarde van de hem voorgelegde gegevens client te beoordelen, en van het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging,
doordat het arrest de verweerders in
solidum veroordeelt tot betaling van een
schadevergoeding aan Hilda D'Hondt, eiseres sub I, daarbij overwegende dat, nu
de zijdelingse vordering van de vrijwillig
tussenkomende partijen (de
eisers
sub II) onontvankelijk is verklaard, geen
rekening client te worden gehouden met
de door die partijen neergelegde stukken,
tweede onderdeel, de rechter verplicht
is de bewijswaarde van de hem voorgelegde gegevens te beoordelen; het hof
van beroep derhalve ten deze verplicht
was de stukken in aanmerking te nemen, die door de eisers sub II waren
neergelegd, het feit dat hun vordering
onontvankelijk werd verklaard, daaraan
geen afbreuk doet, nu eiseres Hilda
D'Hondt in haar conclusie uitdrukkelijk
ver klaard had zich volledig a an te sluiten bij de berekeningen en besluiten van
eiseres naamloze vennootsc;hap Dusal,
zodat het arrest, door te beslissen dat
geen rekening dient te worden gehouden
met de door de tussenkomende partijen
neergelegde stukken, schending inhoudt
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
welk de rechter de bewijswaarde van de
hem voorgelegde gegevens dient te beoordelen alsook van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het
reclit van verdediging :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres Hilda
D'Hondt bij conclusie voor het hof
van beroep vorderde « ... (haar) ... de
schadevergoedingen toe te kennen
zoals berekend en begroot in de besluiten genomen voor de zijdelings
vorderende partij(en), welke berekeningen en begrotingen (zij) tot de
hare overneemt en onderschrijft »;
dat ide zijdelings vorderende partijen (de eisers sub II) bij conclusie
van 26 april 1982 voor het hof van
beroep onder meer uitdrukkelijk
verklaarden hun conclusie voor de'
eerste rechter te hernemen; dat zij I

in die conclusie van 12 augustus
1981, neergelegd voor de correctionele rechtbank op 27 november
1981, de schade geleden door de burgerlijke
partij
(eiseres
Hilda
D'Hondt) raam:den op 6.544.250
frank en tot staving van die eis verwezen naar een aantal stukken die,
samen met die conclusie, werden
neergelegd en die bij het dossier
werden gevoegd;
Overwegende dat, nu eiseres Hilda D'Hondt de conclusie van de bij
wijze van zijdelingse vordering tussenkomende partijen overnam en
tot de hare maakte, zulks medebracht dat zij ook de conclusie van
die partijen voor de eerste rechter
overnam en tot de hare maakte alsmede de stukken tot staving waarnaar bedoelde conclusie uitdrukkelijk verwees; dat hieruit volgt dat
die stukken tot staving op regelmatige wijze in het debat voor het hof
van beroep waren gebracht;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het beroepen vonnis ten
onrechte rekening heeft gehouden
met de door de tussenkomende partijen neergelegde stukken en derhalve op de civielrechtelijke vordering
van eiseres Hilda D'Hondt beslist
zonder die stukken in aanmerking
te nemen;
Overwegende dat zodoende de appelrechters uitspraak doen op de civielrechtelijke vordering van eiseres
Hilda D'Hondt zonder de bewijswaarde te onderzoeken van de stukken die door die partij op regelmatige wijze aan hun oordeel waren
onderworpen;
Dat hierdoor het recht van verdediging van eiseres Hilda D'Hondt is
miskend;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

1

Om die redenen, ongeacht het eerste onderdeel van het tweede middel, dat niet tot ruimere cassatie
kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet
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(MICHNERS T. RUELLE)
op de civielrechtelijke vordering van
eiseres Hilda D'Hondt en over kosARREST
ten desaangaande; verwerpt de voorziening van de eisers sub II; beveelt
(A.R. nr. 8072)
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het geHET HOF; - Gelet op het bestredeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers sub II in de helft van den arrest, op 30 maart 1983 door
de kosten en de verweerders in de het Hof van Beroep te Brussel geandere helft; verwijst de aldus be- wezen;
perkte zaak naar het Hof van .Beroep te Brussel.
I. In zoverre de voorziening ge26 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter : richt is tegen de beslissing op de
strafvordering :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge1o tegen eiser :
Jijkluidende conclusie van de h. TilleOverwegende dat de substantiiHe
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten:
of op straffe van nietigheid voorgemrs. De Gryse, Biitzler.
schreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
2o tegen verweerder :
Overwegende dat eiser, noch als
beklaagde, noch als burgerlijke parNr. 609
tij die niet in kosten van die strafvordering is verwezen, hoedanigheid
heeft om tegen zodanige beslissing
2' KAMER - 26 juni 1984
cassatieberoep in te stellen;

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VERKEERSONGEVAL- ARREST DAT BESLIST DAT
ER GEEN OORZAKELIJK VERBAND IS TUSSEN
EEN EVENTUELE FOUT VAN EEN VAN DE BESTUURDERS EN DE SCHADE- VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST WAARUIT BLIJKT DAT,
OOK ZONDER EEN EVENTUELE FOUT VAN DIE
BESTUURDER, DE SCHADE ZICH NOG ZOU
HEBBEN VOORGEDAAN ZOALS ZIJ ZICH VOORGEDAAN HEEFT - WETIIGE BESLISSING.

Wettelijk verantwoord is het arrest dat
het oorzakelijk verband tussen een
eventuele fout van een van de bestuurders en de schade verwerpt wanneer
uit de vaststellingen van het arrest
blijkt dat, ook zonder een eventuele
fout van die bestuurder, de schade zich
in concreto nog zou hebben voorgedaan zoals zij zich voorgedaan heeft
(1). (Artt. 1382, 1383 B.W.)

----------------~
{1) Zie Cass., 19 okt. 1976 (AC., 1977, 212); 4
rna art en 30 mei 1980 (Ibid., 1979-80, nrs. 422
en 616).

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen tegen
eiser ingesteld door verweerder en
door eiser tegen verweerder :
Overwegende dat eiser zonder berusting en wegens de ontstentenis
van een eindbeslissing verklaart afstand te doen van zijn voorziening
in zoverre het arrest :
1o oordeelt dat verweerder geen
fout in oorzakelijk verband met de
aanrijding beging, zonder dat het
zich evenwel onbevoegd verklaart
om kennis te nemen van de civielrechtelijke vordering van eiser;
2° eiser veroordeelt om aan verweerder in eigen naam te betalen
een voorschot van 100.000 frank wegens de opgelopen verwondingen,
200.000 frank als morele schade
ingevolge het overlijden van zijn
echtgenote en een deskundige werd
aangesteld om verweerder te onderzoeken;
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3° eiser veroordeelt om aan verweerder, als beheerder van de huwelijksgemeenschap, te betalen een
bedrag van 67.513 frank voor begrafenis- en geneeskundige kosten,
2.018.160 frank wegens verlies van
de economische waarde van de huishoudster en de heropening van de
debatten beveelt met betrekking tot
de materiele schade ten gevolge van
het verlies van de beroepsinkomsten
van wijlen de echtgenote van verweerder;
4° eiser veroordeelt om aan verweerder, optredend qualitate qua
voor zijn zoon Vincent, te betalen
een bedrag van 100.000 frank wegens morele schade en een voorschot van 100.000 frank wegens eigen schade van het kind en een
deskundige aanstelt om Vincent
Ruelle te onderzoeken;
Overwegende dat er geen aanleiding toe is akte te verlenen van de
afstand in zoverre het arrest, met
betrekking tot de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen verweerder, oordeelt dat verweerder geen
fout in oorzakelijk verband met de
aanrijding beging, zonder dat het
zich evenwel onbevoegd verklaarde
om kennis te nemen van de vordering van eiser; dat het arrest voor
een gedeelte van de vorderingen de
zaak naar de eerste rechter terugwijst en voor een ander deel een heropening van de debatten beveelt
doch beperkt tot een bepaald punt;
dat het, zoals eiser overigens in zijn
middel zelf aanvoert, impliciet doch
zeker de vordering van eiser tegen
verweerder verwerpt;
Op de voorziening wat dit laatste
punt betreft en wat betreft de beslissing op de civielrechtelijke vordering van Nestor Ruelle in zijn hoedanigheid van wettelijke beheerder
van de goederen van zijn minderj arige dochter Nathalie:

doordat het hof van beroep in het arrest eiser volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk stelt voor het litigieuze
verkeersongeval, hem veroordeelt tot het
vergoeden van alle schade aan verweerder Ruelle, optredend in zijn verschillende hoedanigheden, en zich - impliciet
doch zeker - onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen verweerder
Ruelle en dit op grand dat in hoofde van
Ruelle geen fout in oorzakelijk verband
met het ongeval bewezen is en op grand
dat het overbodig is ter zake te onderzoeken of Ruelle een fout beging door te
stoppen op de gelijkgrondse berm van
2,10 meter breedte naast de rijbaan die
voldoende ruimte hood voor een voertuig
zoals dat van Ruelle, vermits het voertuig van Ruelle in geen geval een hinder
kon zijn voor eiser, dit voertuig integendeel een voorzienbare hindernis was
voor eiser .en geen invloed had op het
ontstaan van het ongeval, nu de slippartij van eiser een aanvang nam op
een te verre afstand van het voertuig
van Ruelle,
terwijl, eerste onderdeel,
tweede onderdeel, overeenkomstig de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, een fout slechts dan niet in
oorzakelijk verband staat met de schade,
wanneer de schade, zoals ze zich in concreto voordeed, ook zou ontstaan zijn
zonder die fout; het arrest, op grand van
de enkele vaststellingen dat de plaats
van het voertuig van Ruelle op de berm
een voorzienbare hindernis uitmaakte
voor eiser en voor deze laatste geen hinder kon zijn en het voertuig van Ruelle
geen invloed had op het ontstaan van
het ongeval, niet wettig kon besluiten
dat het overbodig was te onderzoeken of
Ruelle een fout beging door op de berm
te stoppen en dat geen fout in oorzakelijk verband met het ongeval bewezen
was in hoofde van Ruelle en dat aileen
eiser aansprakelijk was, zonder ook vast
te stellen dat de schade, zoals ze zich in
concreto voordeed, ook zou ontstaan zijn
zonder de stilstand van het voertuig van
Ruelle op de berm; het arrest niet wettelijk verantwoord is en schending inhoudt
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,

Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
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Wat het tweede onderdeel be- Nr. 610
treft :
Overwegende dat het arrest het
2' KAMER - 26 juni 1984
gebrek aan oorzakelijk verband tussen de eventuele fout van verweerder en de ontstane schade niet ai- WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEleen verwerpt omdat de auto van
!\lENT, ARTIKEL 3i.4 - DRAAGWIJDTE.
verweerder een voorzienbare hindernis voor eiser was; dat het ook Luidens artikel 37.4 van het Wegverkeersreglement mag het prioritaire
oordeelt dat de auto van verweerder
voertuig dat het speciaal geluidstoestel
<< in geen enkel geval een hinder
gebruikt, op de plaatsen waar het verkon zijn » voor eiser en << dat de
keer door verkeerslichten wordt gereslippartij van het voertuig (van eigeld, het rood licht voorbijrijden na te
ser) trouwens een aanvang nam op
hebben gestopt en op voorwaarde dat
een te verre afstand van het voerzulks geen gevaar voor de andere wegtuig van Ruelle (cfr. sporen op de
gebruikers oplevert; door die bepaling
muur) opdat dit laatste enige inwordt de verplichting om de andere
weggebruikers niet in gevaar te brenvloed had op het ontstaan van het
gen, niet beperkt tot die andere weggeongeval »;
bruikers die de verplichtingen opgelegd door artikel 38 van het WegverOverwegende dat uit de context
keersreglement naleven.
van het arrest moet worden afgeleid
dat het hof van beroep oordeelt dat
het zonder belang is te weten of ver- (VENNER! T. MOORS, STAD HASSELT; MOORS,
weerder op foutieve wijze zijn auto STAD HASSELT T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
aldaar tot stilstand had gebracht,
daar, ook indien verweerder dit op
(A.R. nr. 8125)
regelmatige en niet-foutieve wijze
had gedaan, de schade zich in con26 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
creto nog zou hebben voorgedaan
de h. Boon, waarnemend voorzitter zoals ze zich heeft voorgedaan;
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
Dat het arrest zodoende de artike- advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk van Heeke, Houtekier en Bayart.
Wetboek niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
'Nr. 611

2' KAMER - 26 juni 1984
Om die redenen, verleent akte
van de afstand in de mate als hiervoren bepaald; verwerpt de voorzie- VERJARING - STRAFZAKEN - BURGERning VOOr het OVerige; veroordeelt eiLIJKE RECHTSVORDER!NG - VERJARING VAN
ser in de kosten.
DE STRAFVORDERING - OMSTANDIGHEID
ZONDER GEVOLG VOOR DE TIJDIG INGESTELDE BURGERL!JKE RECHTSVORDERING.
26 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Boon, waarne- Verjaring van de strafvordering brengt
mend voorzitter - Gelijkluidende congeen verjaring mede van de burgerlijke rechtsvordering die tijdig, dit is
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-gev66r de verjaring van de strafvordeneraal - Advocaat: mr. De Gryse.
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ring, is ingesteld (1). (Art. 26 voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering.)

ten aanzien van de civielrechtelijke
vordering die v66r de verjaring van
de strafvordering is ingesteld;
Dat het middel gegrond is;

(MEERS T. THIJS)
ARREST

(A.R. nr. 8782)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 maart 1984 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 26 en 27 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het vonnis, na te hebben vastgesteld dat de strafvordering wegens de
overtreding van artikel 559, 1', van het
Strafwetboek vervallen is door verjaring,
de correctionele rechtbank onbevoegd
verklaart om te oordelen over de civielrechtelijke vordering van eiser,
terwijl de civielrechtelijke vordering
werd ingesteld op 9 mei 1983 toen de
strafvordering nog niet door verjaring
was vervallen, zodat de verjaring van de
strafvordering geen gevolg kon hebben
ten aanzien van de civielrechtelijke vordering die v66r de verjaring van de strafvordering - en dus tijdig - was ingesteld:

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist
dat de correctionele rechtbank onbevoegd is om te oordelen over de civielrechtelijke vordering van eiser
gesteund op de overtreding van artikel 559, 1°, van het Strafwetboek en
in zoverre het beslist over de kosten
van die vordering; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting
houdende in hoger beroep.
26 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Ruiters en Jageneau, Tongeren.

Overwegende dat het vonnis constateert dat het feit B (overtreding
van artikel 559, 1°, van het Strafwetboek) gepleegd werd op 4 september Nr. 612
1982 en dat de verjaring van de
strafvordering regelmatig gestuit
2' KAMER - 26 juni 1984
werd op 28 februari 1983; dat uit het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 9 mei 1983 van de Politierecht- BESCHERMING VAN DE MAATbank te Tongeren, afdeling Genk,
SCHAPPIJ - BESLISSING WAARBIJ EEN
blijkt dat eiser zich op die datum
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
burgerlijke partij stelde tegen verMAATSCHAPPIJ EEN GEDEELTE VAN HAAR
weerder; dat hieruit volgt dat de ciRECHTSMACHT OVERDRAAGT AAN EEN GEvielrechtelijke vordering van eiser
NEESHEER VAN EEN PRIVE PSYCHIATRISCHE
INSTELLING - NIETIGHEID.
werd ingesteld vooraleer de strafvordering tegen verweerder vervallen
Nietig is de beslissing waarbij een comwas door verj aring;
missie tot bescherming van de maatOverwegende dat de verjaring van
schappij een gedeelte van haar rechtsde strafvordering geen gevolg heeft
macht overdraagt aan een bepaalde
(1) Cass., 10 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 94).

geneesheer van ene prive psychiatrische instelling door de invrijheidstelling op proef van de gei"nterneerde

-

1405 -

ge_n de _abnormalen en de gewoontemisdadigers, de commissie, hetzij
ambtshalve, hetzij op verzoek van
de.. procureur des Konings, van de
gemterneerde of van zijn advocaat,
kan gelasten dat de gei:nterneerde
voorgoed of op proef in vrijheid zal
ste lid, Wet Bescherming Maatschap- worden gesteld wanneer zijn geestestoestand voldoende verbeterd is
pij; art. 11, eerste lid, Ger.W.)
en de voorwaarden voor zijn reclassering vervuld zijn; dat hieruit volgt
(VANDER STEEN)
dat de commissie de invrijheidstelling maar kan gelasten indien zij
ARREST
oordeelt dat aan die beide vereisten
is voldaan;
(A.R. nr. 8880)
Overwegende dat de commissie
HET HOF; - Gelet op de bestre- die uitspraak doet over de invrijden beslissing, op 10 mei 1984 gewe- heid_stelling, voorgoed of op proef,
zen door de commissie tot bescher- beshst over de individuele vrijheid
ming van de maatschappij, ingesteld van de gei:nterneerde; dat zij derhalbij de psychiatrische afdeling van ve een bevoegdheid om recht . te
de gevangenis te Vorst:
spreken uitoefent en haar beslissingen het karakter van rechterlijke
Over het ambtshalve aangevoerde mid"t
k
h bb
del, afgeleid uit de schending van de ar- Ul spra en e en;
tikelen 18, eerste lid, van de wet tot beOverwegende dat ten deze de
scherming van de maatschappij tegen de C?mmissie, ~nerzijds, met toepasabnormalen en de gewoontemisdadigers smg van arbkel 18, eerste lid, van
en 11, eerste lid, van het Gerechtelijk de wet tot bescherming van de
Wetboek:
maatschappij tegen de abnormalen
Overwegende dat de commissie, en de gewoontemisdadigers, de inna te hebben overwogen dat de toe- vrijheidstelling van eiser op proef
stand van eiser, gei:nterneerde, een gelast en, anderzijds, de uitvoering
hospitalisatie in een gesloten afde- van haar beslissing doet afhangen
ling van een private psychiatrische van voorwaarden van reclassering
instelling rechtvaardigt, de vrijstel- van eiser, met name dat Dr. Claus
ling van eiser op proef beveelt in van het Sint-Camillusinstituut te
het Sint-Camillusinstituut te Bier- Bierbeek akkoord zal zijn eiser in
beek en onder andere als voorwaar- die inrichting op te nemen; dat uit
de oplegt « dat (eiser) gedurende mi- die beslissing derhalve voortspruit
nimum drie jaar zal onderworpen dat de commissie de invrijheidstelblijven aan de medische voogdij van ling van eiser op proef gelast, nietteD:. Claus .van het Sint-Camillusge- genstaande zij oordeelt dat de voorstiCht te B1erbeek »; dat de commis- waarden voor zijn reclassering, zosie er vervolgens aan toevoegt « De- als vereist door artikel 18 eerste lid
ze beslissing zal uitgevoerd worden nog niet zijn vervuld, en 'dat de uit~
zodra Dr. Claus akkoord is hem (ei- voering ervan slechts kan geschieser) op te nemen, zoniet moet hij te- den nadat die reclasseringsvoorrug naar Merksplas overgebracht waarde zal vervuld zijn;
worden »;
Overwegende dat hieruit volgt dat
Overwegende dat, luidens artikel de commissie niet enkel de uitvoe18, eerste lid, van de wet tot be- ring van haar beslissing van invrijscherming van de maatschappij te- heidstelling op proef zonder meer
----------------1 overlaat aan Dr. Claus van het SintCamillusinstituut te Bierbeek maar
(1) Cass., 17 aug. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 672). bovendien aan die geneesh~er de
te gelasten doch de uitvoering van
haar beslissing te doen afhangen van
de reclasseringsvoorwaarde dat de bedoelde geneesheer zal oordelen of de
gei"nterneerde in de bedoelde inrichting kan worden opgenomen en of en
wanneer die voorwaarde van reclassering zal vervuld zijn (1). (Art. 18, eer-

-

1406

bevoegdheid overdraagt om te oordelen of eiser in die inrichting kan
worden opgenomen, en of en wanneer die voorwaarde voor eisers reclassering zal vervuld zijn; dat aldus
de commissie, in strijd met artikel
11, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, een gedeelte van haar
rechtsmacht overdraagt;
Dat derhalve de beslissing door
nietigheid is aangetast;

(ROGGEMAN)

(A.R. nr. 8898)
26 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal.

Nr. 614

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
2' KAMER - 27 juni 1984
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS
- VERZEKERINGSVERPLICHTING - UITSLUIde anders samengestelde commissie
TING VAN DE WERKNEMERS DIE GEWOONtot bescherming van de maatschapLIJK NIET LANGER DAN TWEE UREN PER DAG
pij, ingesteld bij de psychiatrische
ARBEID IN HUN DIENSTBETREKKING VERafdeling van de gevangenis te Vorst.
26 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal.

Nr. 613

2'
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26 juni 1984

BESCHERMING VAN
SCHAPPIJ - VERZOEK

DE

MAAT-

TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEINTERNEERDE- VERHOOR VAN DE GE'iNTERNEERDE DOOR DE
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ - AANWEZIGHEID VAN DE
ADVOCAAT VAN DE GEINTERNEERDE NIET
VEREIST.

RICHTEN - AFWIJKINGEN - WERKNEMER
UITSLUITEND ALS SCHOONMAKER TEWERKGESTELD - BEGRIP.

Niet uitsluitend als schoonmaker tewerkgesteld en derhalve aan de toepassing
van de sociale zekerheid onttrokken
als die werkzaamheid niet ]anger
duurt dan twee uren per dag, is de
werknemer die een andere werkzaamheid uitoefent, oak al wordt deze niet
op dezelfde dag uitgeoefend en brengt
zij geen verplichting mede tot sociale
verzekering. (Art. 16 K.B. 28 nov. 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.)
(VELKE, INTERCLEANER N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3561)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 1984 door
Wanneer de gei'nterneerde, ingevolge het Hof van Beroep te Brussel gezijn verzoek tot invrijheidstelling, door wezen;
de commissie tot bescherming van de
I. In zoverre de voorziening van
maatschappij wordt gehoord, is de
aanwezigheid van zijn advocaat niet de eisers gericht is tegen de beslisvereist. (Artt. 16 en 18 Wet Bescher- singen op de door het openbaar miming Maatschappij.)
nisterie wegens de telastlegging A
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tegen hen ingestelde rechtsvorderin- en ten aanzien van wie de vervolgende
partij overtreding wegens niet-aangifte
gen:
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, § 1, inzonderheid
4o 21 35 en 37 van de wet van 27 juni
1969 'tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 16 van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de
wet van 27 juni 1969, 154, 189, 211 van
het Wetboek van Strafvordering en van
het algemeen beginsel betreffende de bewijslast in strafzaken,
doordat het arrest beklaagde (thans eiser) wegens de telastlegging A veroordeelt tot een geldboete van 116 maal 26
frank, eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de tegen beklaagde
uitgesproken veroordelingen en eiseres
ambtshalve veroordeelt tot betaling van
de achterstallige bijdragen, op grond dat
« krachtens artikel 16 van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 iedere
werknemer die als schoonmaker tewerkgesteld is, moet worden aangegeven bij
de R.M.Z., zelfs als hij niet langer dan
twee uren per dag werkt, tenzij als hij
overdag een andere werkzaamheid dan
die van schoonmaker uitoefent en daarvoor reeds onderworpen is aan een stelsel van sociale zekerheid; dat het bewijs
hiervan moet worden geleverd door de
werkgever die een schoonmaakbedrijf
exploiteert en die zich beroept op die uitzondering op de algemene regel volgens
welke de werkgever zijn personeel dient
in te schrijven bij de sociale zekerheid;
dat de eerste rechter terecht erop heeft
gewezen dat beklaagde bijgevolg alle nodige maatregelen moest nemen ten einde
tegenover de bevoegde instanties desgevraagd de niet-inschrijving van een gedeelte van zijn personeel bij de R.M.Z. te
kunnen verantwoorden ... dat aan beklaagde noch zijn handelswijze (aanwerven van personeel dat niet langer dan
twee uren per dag werkt) wordt verweten noch het bewijsmiddel waarmee hij
de niet-aangifte van zijn personeel bij de
R.M.Z. heeft verantwoord, wordt betwist;
dat het feit echter dat sommige, door de
deeltijdse werknemers op erewoord ondertekende aangiften niet of niet correct
waren ingevuld, elke werkelijke controle
onmogelijk maakte en gel~j.kstond m~!
gebrek aan aangifte; dat bhJkens ~e blJ
het dossier gevoegde stukken. en bhJkens
de verklaringen van beklaagde zelf, de
personen die door laatstgenoemde in zijn
conclusie bij naam worden aangewezen

bij de R.M.Z. bewezen acht, deels studenten deels werknemers zijn van wie
de op ~rewoord gedane aangifte niet of
onvolledig is ingevuld of tegenstrijdigheden bevatte, ... deels ten slotte personen
die geen enkel stuk hebben ondertekend
of in een ander schoonmaakbedrijf tewerkgesteld zijn; dat uit de bij het dossier gevoegde stukken blijkt dat de
overige werknemers, die bij name worden vernoemd in de lijst van de 123 personen ten aanzien van wie beklaagde,
naar de mening van de vervolgende partij, een overtreding heeft begaan en die
beklaagde niet nader vernoemt, allen behoren tot een van de hierboven vermelde
categorieen »,
terwijl, eerste onderdeel, naar lu.id v.~n
artikel 16, tweede lid, van het konmkllJk
besluit van 28 november 1969, het eerste
lid geen toepassing vindt op de werknemers die uitsluitend als schoonmaker
zijn tewerkgesteld; dat artikel niet vereist dat die werknemers hun andere
werkzaamheid overdag uitoefenen .en
evenmin dat zij dat doen voor rekenmg
van een werkgever of uit dien hoofde
reeds onderworpen zijn aan een stelsel
van sociale zekerheid, zodat het arrest,
nu het de telastlegging A bewezen verklaart op grond dat iedere in een schoonmaakbedrijf tewerkgestelde werknemer
bij de R.M.Z. moet worden aangegeven,
zelfs als hij niet langer dan twee uren
per dag werkt, tenzij als hij over~ag een
andere werkzaamheid dan d1e ':an
schoonmaker uitoefent voor re~enmg
van een andere werkgever en hlJ voor
die andere werkzaamheid reeds valt onder een stelsel van sociale. zekerheid,
aan de wet voorwaarden toevoegt die ze
niet bevat en derhalve, niet naar recht
is verantwoord (schending van artikel 16
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en van de artikelen 21, 35 en 37
van de wet van 27 juni 1969;
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, .. .
vierde onderdeel, .. .
vijfde onderdeel, .. .

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, luidens artikel
16 tweede lid, van het koninklijk
be,sluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, aan de toe-
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passing van de wet niet zijn onttrokken de werknemers die, ofschoon ze
gewoonlijk niet langer dan twee
uren per dag werken, uitsluitend als
schoonmaker tewerkgesteld zijn,
alsook hun werkgevers; dat die
werknemers en hun werkgevers
echter van het toepassingsgebied
van de wet zijn uitgesloten wanneer
zij een andere werkzaamheid uitoefenen;
Overwegende dat het arrest door
aan die voorwaarde voor vrijstelling
het vereiste toe te voegen dat die
andere werkzaamheid dezelfde dag
meet worden uitgeoefend en dat die
werknemers hiervoor onderworpen
moeten zijn aan een stelsel van sociale zekerheid, aan de wet voorwaarden toevoegt die ze niet bevat;
Dat het eerste onderdeel gegrond
is;

van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; veroordeelt iedere eiser
in een vierde van de kosten, laat de
overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.
27 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven - Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 615

2'
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27 juni 1984

II. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing 1° VERJARING - STRAFZAKEN - OVERTREDING VAN HET VELDWETBOEK - TERop de tegen hem wegens de telastMIJN.
legging B ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substanW~le
of op straffe van nietigheid voorge- 2° VERJARING- STRAFZAKEN- BURGERLUKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING
schreven rechtsvormen in acht zijn
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
genomen en de beslissing overeenWEGENS VERJARING - VERNIETIGING ZONkomstig de wet is gewezen;
DER GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE TIJDIG
INGESTELDE BURGERL!JKE RECHTSVORDEIII. In zoverre de voorziening van
RING.
eiseres gericht is tegen de beslissing
op de door het openbaar ministerie
wegens de telastlegging B tegen 1" De uit een overtreding van het Veldwetboek voortvloeiende strafvordering
haar ingestelde rechtsvordering :
verjaart, bij ontstentenis van een
Overwegende dat eiseres geen
grand van schorsing van de verjaring,
middel aanvoert;
door verloop van zes maanden, te re-

kenen van de Jaatste verjaringstuitende daad (1). (Art. 83 Veldwetboek.)
2" Verjaring

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de overige onderdelen van
het middel die niet kunnen leiden
tot ruimere cassatie of tot cassatie
zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het uitspraak doet over de door het
openbaar ministerie wegens de telastlegging B ingestelde rechtsvordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van de strafvordering
brengt geen verjaring mede van de tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering (2). (Artt. 26, 27 en 28 wet 17 april
1878.)

1----------------(1) Cass., 21 okt. 1981,
(A.C., 1981-82, nr. 132).

A.R.

nr.

1977

(2) Cass., 4 mei 1982, A.R. nr. 7114
(A.C., 1981-82, nr. 516); zie 21 okt. 1981, A.R.
nr. 1977 (ibid., 1981-82, nr. 132) met voetnoten
1 en 2.

1409 II. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de tegen
ARREST ( vertaling)
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
(A.R. nr. 3679)
Overwegende dat uit de stukken
van
de rechtspleging blijkt dat de
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 maart 1984 in ha- burgerlijke rechtsvordering door
ger beroep gewezen door de Correc- verweerster is ingesteld op de terechtzitting van 16 november 1983
tionele Rechtbank te Verviers;
van de politierechtbank, dat is v66r
de verjaring van de strafvordering;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
(LECLERC T. ALDENHOFF)

Over het zesde middel, hieruit afgeleid
dat, nu eiser de hem ten laste gelegde
feiten had gepleegd op 14 maart 1983, de
strafvordering verjaard was op 9 maart
1984, dag van de uitspraak van het bestreden vonnis :

Overwegende dat het bestreden
vonnis, met overneming van de redengeving van de eerste rechter,
vaststelt dat de tegen eiser, met toepassing van de artikelen 563, 2°, van
het Strafwetboek en 90, 10°, van het
Veldwetboek, bewezen verklaarde
overtredingen zijn gepleegd uiterlijk
op 14 maart 1983;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 21, eerste lid, van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering en 83 van het Veldwetboek, de strafvordering wegens
die misdrijven verjaart door verloop
van zes maanden te rekenen van de
dag waarop de overtreding is gepleegd;
Dat de verjaring van de strafvordering voor de laatste maal was gestuit op 7 augustus 1983 ingevolge
het proces-verbaal nr. 730 van de
rijkswachtbrigade van Voeren, zodat
de strafvordering, bij ontstentenis
van enige grond van schorsing, verjaard was op 7 februari 1984, dat is
v66r de uitspraak van de bestreden
beslissing;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de kosten van
de strafvordering ten laste van de
Staat hadden moeten worden gelegd;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser
veroordeelt op de tegen hem 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
van zijn voorziening, laat de overige
kosten ten laste van de Staat; zegt
dat er geen grond bestaat tot verwijzing.
27 juni 1984 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. JeanMarie Discry, Luik.

'Nr. 616
2'
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1° WEGVERKEER -

BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIETTEGENSTAANDE VERVALLENVERKLARING VAN
HET RECHT TOT STUREN - STRAF.

2° STRAF -

WEGVERKEERSWET, AHT. 48 MINIMUMSTRAF.

3° STRAF-

OVERTREDING VAN DE BIJZONDERE WETTEN OF VERORDENINGEN - VER-
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ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - SLECHTS
LICHTERE STRAF DAN HET BEPAALDE MINIMUM MOGELIJK, ALS DIE WETTEN EN VERORDENINGEN DAARIN UITDRUKKELIJK VOORZIEN.

1o en 2° Beneden het wettelijke minimum
en derhalve onwettig is de veroordeling van de beklaagde tot een geldboete van minder dan 500 frank, ter zake
dat hij een voertuig of luchtschip heeft
bestuurd of een rijdier geleid niettegenstaande het tegen hem uitgesproken verval van het recht tot sturen (1).
3° Inzake

overtreding van bijzondere
wetten of verordeningen kan, zelfs in
geval van verzachtende omstandigheden, slechts dan een lichtere straf dan
de bepaalde minimumstraf worden uitgesproken als die wetten of verordeningen daarin uitdrukkelijk voorzien
(2). (Art. 100 Sw.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL
T. HAESELEER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3699)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 april 1984 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
I. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de tegen
verweerder wegens de telastlegging
A ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de tegen
verweerder wegens de telastlegging
B ingestelde strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9, 97 van de
Grondwet en 48 van de Wegverkeerswet,

----------------1
(1) en (2) Cass., 3 mei 1976 (A.C., 1976, 983)
en 24 feb. 1981, A.R. nr. 6292 (ibid., 1980-81,
nr. 375).

doordat het bestreden vonnis verweerder wegens het besturen van een voertuig of luchtschip of het geleiden van
een rijdier op de openbare weg spijt het
verval dat tegen hem voor een duur van
dertig dagen met ingang van 8 juli 1983
was uitgesproken bij het op 5 april 1983
door de Politierechtbank te Brussel gewezen vonnis dat op het ogenblik van de
feiten (telastlegging B) in kracht van gewijsde was gegaan, veroordeelt tot een
geldboete van 75 frank, met de opdeciemen gebracht op 4.500 frank of een vervangende gevangenisstraf van acht dagen, en hem voor de duur van een
maand vervallen verklaart van het recht
tot het besturen, op de openbare weg,
van een voertuig met eigen beweegkracht behorende tot de in het koninklijk besluit van 14 juli 1976 vermelde categorieen A tot F,
terwijl de overtredingen van de bepalingen van voormeld artikel 48 worden
gestraft, onder meer met een geldboete
die niet minder dan 500 frank mag bedragen:

Overwegende dat naar luid van
artikel 48 van de Wegverkeerswet
met gevangenisstraf van acht dagen
tot zes maanden en met geldboete
van 500 frank tot 2.000 frank of met
een van die straffen alleen en zonder mogelijkheid tot toepassing van
verzachtende omstandigheden wordt
gestraft, hij die een voertuig of
luchtschip bestuurt of een rijdier geleidt spijt het tegen hem uitgesproken verval;
Dat bijgevolg het vonnis, door verweerder wegens overtreding van de
bepalingen van artikel 48 van de
Wegverkeerswet te veroordelen tot
een geldboete van minder dan 500
frank, de in het middel aangewezen
bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de tegen verweerder wegens de telastlegging B ingestelde strafvordering; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal wor-
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noodzakelijk maken en vaststelt dat
den gemaakt op de kant van het gehet verloop en de beeindiging van het
deeltelijk vernietigde vonnis; laat de
onderzoek geen onverantwoorde verkosten ten laste van de Staat; vertraging hebben opgelopen (1).
wijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Nij- 3" Hoewel de onderzoeksgerechten, ingevel, zitting houdende in hager beval zij de voorlopige hechtenis handharoep.
ven, hun beslissing met redenen moe27 juni 1984 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal:

Nr. 617
2• KAMER - 27 juni 1984

1° RECHTEN VAN DE MENS -

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENISEUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS, ARTIKEL 5.3- RECHT VAN EEN lEDER
BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT OF HANGENDE HET PROCES IN
VRIJHEID TE WORDEN GESTELD - BEGRIP.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE VOORLOP!GE HECHTENIS EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS, ARTIKEL 5.3- RECHT VAN EEN lEDER
BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT OF HANGENDE HET PROCES IN
VRIJHEID TE WORDEN GESTELD - BEGRIP.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS WET VOORLOPIGE HECHTENIS, ARTIKEL 5 AANWIJZINGEN VAN SCHULD - REDENGEVING - BEGRIP.

1° en 2° Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de redelijke termijn
waarvan sprake is in artikel 5.3 Europees Verdrag Rechten van de Mens
niet verstreken is, wanneer zij beveelt
dat de voorlopige hechtenis van de verdachte wordt gehandhaafd en, onder
opgave van de gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden
nauwkeurig
omschrijft die dermate de openbare veiligheid raken dat ze die handhaving

ten omkleden, zoals zulks is voorgeschreven bij artikel 5 Wet Voorlopige
Hechtenis, zijn zij evenwel, bij gebrek
aan een conclusie dienaangaande, niet
verplicht bovendien uitdrukkelijk vast
te stellen dat er voldoende aanwijzingen van schuld bestaan; wanneer bij
conclusie wordt betwist dat zodanige
aanwijzingen bestaan, antwoorden die
gerechten regelmatig op de conclusie
door vast te stellen dat zodanige aanwijzingen bestaan (2).

(VINCENT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 3684)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1984 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 5, lid 3, van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 5 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft; dat het daartoe enerzijds beslist dat de aan de deskundigen voor de indiening van hun
verslag opgelegde termijn redeH.fk. blijft
en « dat een vertraging van ongeveer
drie weken voor de neerlegging van het
verslag van het college van deskundigen,
gelet op de door dokter Fontaine in het
schrijven van 1 maart 1984 gedane voorspelling, niet ongewoon lang is », en, anderzijds, verwijst naar de redengeving
van het arrest van 16 maart 1984 « die
nog altijd geldig is » en waaruit blijkt
« dat de aanwijzing van een deskundigencollege in ieder geval noodzakelijk
(1) Zie Cone!. van het O.M., Cass., 15 april
1981, A.R. nr. 1658, in Bull. en Pas., , 1981, I,
922, met de verwijzingen.
(2) Cass., 25 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 678).

1412 was, gelet op de ernst van de feiten en
de persoonlijkheid van de verdachte en
gelet bovendien op de intenties van de
verdediging zoals die zijn gebleken uit
het aan de onderzoeksrechter gerichte
schrijven van 24 juni 1983 » en « dat de
aangewezen deskundigen erop rekenden
hun verslag omstreeks midden april te
kunnen indienen "·

terwijl, eerste onderdeel, het hof van
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, zich niet ertoe kon beperken te zeggen dat de aan de deskundigen voor de
indiening van hun verslag opgelegde termijn redelijk bleef, doch tevens moest
vaststellen - wat niet gebeurd is - dat
de duur van de voorlopige hechtenis ten
deze redelijk bleef en dat het recht van
eiser om binnen een redelijke termijn te
worden berecht, niet was miskend;
tweede onderdeel, de hierboven weergegeven consideransen van het arrest
niet ter zake dienend zijn, nu de onderzoeksrechter eerst na meer dan een jaar
voorlopige hechtenis, namelijk op 24 augustu·s 1983, een college vail deskundigen
heeft aangewezen; het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling, in
zijn arrest van 9 mei 1984 niet meer op
deugdelijke gronden kon verwijzen naar
een belofte van de deskundigen om hun
verslag midden april in te dienen, zoals
het nochtans heeft gedaan door te verwijzen naar de redengeving van het arrest van 16 maart 194 en door te stellen
dat die redengeving nog altijd geldig
was; het hof daarentegen had moeten
vaststellen dat op 9 mei 1984 het verslag,
door het stilzitten van de deskundigen
gedurende meer dan acht maanden, nog
altijd niet was ingediend en daaruit alle
gevolgtrekkingen had moeten maken als
naar recht;
derde onderdeel, het arrest, door te
verwijzen naar die redengeving van het
arrest van 16 maart 1984 « die nog altijd
geldig is "• dubbelzinnig is, nu het in het
ongewisse laat of het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, hiermee
te kennen heeft willen geven dat de gehele redengeving van het arrest van
16 maart 1984 geldig was gebleven, in
welk geval die bewering wordt tegengesproken door de omstandigheid dat het
voor midden april aangekondigde deskundigenverslag tot op heden nog altijd
niet is ingediend, dan wel of het heeft
willen zeggen dat enkel de geldig gebleven gronden van het vorige arrest in
... anmerking moesten worden genomen,
wat zou neerkomen op de onaanvaardba-.

re verplichting voor eiser uit te zoeken
welke gronden dat waren;
vierde onderdeel, de aanwijzing van
een college van deskundigen ten deze
helemaal niet nodig was, zodat het hier
.niet gaat om een daad van onderzoek die
nodig was om de waarheid aan het licht
te brengen; een eerste deskundigenverslag op 17 mei 1983 was ingediend door
de in juli 1982 opgevorderde dokter Denys; dat verslag noch door de verdediging van eiser noch door de procureur
des Konings was betwist, nu de raadslieden van eiser aan de onderzoeksrechter
enkel de toestemming hadden gevraagd
om verdachte te laten onderzoeken door
dokter Goffioul; de procureur des Konings naar aanleiding hiervan de onderzoeksrechter vorderde een college van
deskundigen aan te wijzen, wat niet nodig was, met het gevolg dat het niet duidelijk is in welk opzicht het aan het deskundigencollege gevraagde nieuwe verslag noodzakelijk was om de waarheid
aan het licht te brengen;
vijfde onderdeel, er uit een deskundigenverslag niets kan worden afgeleid ten
laste van een verdachte die de feiten outkent en tegen wie geen enkel objectief
bewijs bestaat; het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, nu het
in de hierboven beschreven context een
overdreven belang hecht aan een deskundigenverslag door het te beschouwen
als een voor het achterhalen van de
waarheid onmisbare daad van onderzoek, het fundamenteel beginsel miskent
volgens hetwelk de schuld van een verdachte niet mag worden bewezen op
grond van een eenvoudig deskundigenverslag:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden
arrest, met overneming van de redengeving van het arrest van
16 maart 1984, vermeldt, enerzijds,
« dat de dodelijke afloop van de feiten, de in een tweede bevel tot aanhouding omschreven zedenmisdrijven die zijn gepleegd in een periode
kort na het tijdvak waarop dit bevel
betrekking heeft, een gerechtelijk
verleden wegens aanranding van de
eerbaarheid en de conclusies van de
psychiatrische deskundige, dokter
Denys, erop wijzen dat de verdachte
Vincent een groot gevaar vormt voor
de maatschappij >> en << dat een invrijheidstelling op dit ogenblik zou
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betekenen dat de door de verdachte
gepleegde feiten niet zo ernstig waren »;
Dat het anderzijds, zowel op eigen
gronden als door overneming van de
redengeving van het arrest van
16 maart 1984 vermeldt dat de talrijke, door eiser gegeven versies van
de feiten onvermijdelijk het onderzoek van die zaak lang hebben doen
aanslepen, dat, gelet op de ernst van
de feiten die immers de dood tot gevolg hebben gehad, de complexe
persoonlijkheid van verdachte, al de
door hem gegeven versies en gelet
bovendien op de intenties van de
verdediging, de aan het college van
deskundigen gegeven onderzoeksopdracht nodig is om de waarheid aan
het licht te brengen en die opdracht
zonder onverantwoorde vertraging
is uitgevoerd, dat blijkens het schrijven van professor Timsit van 4 november 1983 aanvullende neurofysiologische, psychometrische en psychologische onderzoeken moeten
worden uitgevoerd, dat blijkens het
schrijven van dokter Fontaine van 1
maart 1984 een vertraging van ongeveer drie weken voor de indiening
van het deskundigenverslag niet ongewoon is en dat gelet op die gegevens, de door artikel 5, lid 3, van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden voorgeschreven
redelijke termijn thans nog niet is
overschreden;
Dat het bestreden arrest aldus
vaststelt dat wegens ernstige en uitzonderlijke maatregelen die de
openbare veiligheid raken, de voorlopige hechtenis van eiser moet worden gehandhaafd en dat het verloop
en de beeindiging van het onderzoek geen onverantwoorde vertraging hebben opgelopen;
Dat het aldus de beslissing valgens welke de redelijke termijn in
de zin van artikel 5, lid 3, van dat
Verdrag niet is verstreken, naar
recht verantwoordt;
Dat het eerste onderdeel niet kan
worden aangenomen;

W at het tweede en het derde onderdeel samen betreft :
Overwegende dat het bestreden
arrest vermeldt « dat een vertraging
van ongeveer drie weken voor de indiening van het verslag van het college van deskundigen, gelet op de
door dokter Fontaine in het schrijven van 1 maart 1984 gedane voorspelling, niet ongewoon is (en) dat
derhalve niet kan worden betoogd
dat de aan de deskundigen opgelegde termijn voor de indiening van
hun verslag niet meer redelijk is »;
Dat het arrest eraan toevoegt dat
« de redengeving van het arrest van
16 maart 1984 nog altijd geldig is »
en dat uit het arrest blijkt dat de
aangewezen deskundigen erop rekenden hun verslag omstreeks midden april te kunnen indienen; dat
evenwel uit het geheel van die vermeldingen kan worden afgeleid dat
het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, zonder dubbelzinnigheid heeft vastgesteld dat de
door de deskundigen aangekondigde
en in het arrest van 16 maart 1984
aangegeven termijn voor de indiening van hun verslag was verstreken, doch dat die vertraging van ongeveer drie weken, gelet op de
gegevens van de zaak, niet ongewoon was;
Dat het tweede en het derde onderdeel niet kunnen· worden aangenomen;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel in
feite het belang betwist van een
door de onderzoeksrechter verrichte
daad, hetgeen het Hof niet vermag
te controleren;
Dat het niet ontvankelijk is;
W at het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
arrest de schuld van eiser niet wil
afleiden uit een deskundigenverslag;
Dat de onder verwijzing naar de
redengeving van het arrest van 16
maart 1984 vaststelt dat uit de gegevens van het dossier ernstige
schuldaanwijzingen tegen eiser naar
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voren zijn gekomen en zich voor het
overige, met overneming van dezelfde redengeving, ertoe beperkt te
vermelden dat, gelet op de ernst van
de feiten, de persoonlijkheid van de
verdachte, al de door hem gegeven
versies van de feiten en de intenties
van de verdediging, de aan het college van deskundigen gegeven onderzoeksopdracht een daad van onderzoek is die nodig is om de waarheid
aan het licht te brengen;
Dat dit onderdeel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 5 van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de raadkamer de
voorlopige hechtenis niet mag verlengen
tenzij er voldoende aanwijzingen van
schuld bestaan,
doordat het bestreden arrest geen geloof hecht aan de getuigenverklaring van
een zekere Lepee die eiser volledig onschuldig acht en de aan eiser verweten
feiten volledig in de schoenen schuift
van een zekere Leclercq die thans in
hechtenis is wegens de in maart 1982 gepleegde moord op een meisje van de
leeftijd van Veronique Petit, op de enkele grond « dat de brief die is getekend
Lepee Christian in feite is gedicteerd
door de verdachte Vincent »,
terwijl, eerste onderdeel, het hof van
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, aldus op een ontoelaatbare wijze
reeds een beslissing neemt over de zaak
zelf door een negatief waardeoordeel uit
te spreken over een getuigeverklaring
die trouwens is afgelegd zonder dat eiser
die getuige onder druk heeft gezet, hetgeen wordt bevestigd door een zekere
Vangambelaer die heeft verklaard niet
de indruk te hebben gehad dat eiser en
die getuige het op een akkoordje hadden
gegooid;

nieuwe gegevens heeft aangebracht zonder door iemand te zijn be!nvloed;
derde onderdeel, het eveneens onaanvaardbaar is dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, een dergelijke getuigeverklaring verwerpt, ofschoon deze wordt bevestigd door tal van
materii:!le gegevens die zijn nagegaan en
die door eiser worden aangevoerd in zijn
conclusie waarop het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, niet
heeft geantwoord;

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden
arrest zowel op eigen gronden als
door overneming van de redengeving van het arrest van 16 maart,
met opgave van de gronden van die
beslissing, vermeldt « dat in weerwil
van de kritiek die de verdediging
heeft uitgebracht op bepaalde van
die gronden of de subjectieve uitlegging die ze eraan geeft, de gegevens
van het dossier ernstige schuldaanwijzingen opleveren »;
Overwegende dat, wanneer, zoals
ten deze, bij conclusie het bestaan
van bezwaren of schuldaanwijzingen wordt betwist, de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
voorlopige hechtenis op die conclusie regelmatig antwoorden wanneer
ze, zoals het hof van beroep, kamer
van inbeschuldigingstelling, heeft
gedaan, het bestaan vaststellen van
die bezwaren of schuldaanwijzingen;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;

W at het eerste en het tweede onderdeel samen betreft :
Overwegende dat in beide onderdelen kritiek wordt geoefend op de
tweede onderdeel, evenmin kan wor- feitelijke beoordeling, door het onden gedoogd dat het hof van beroep, ka- derzoeksgerecht, van de tegen eiser
mer van inbeschuldigingstelling, uitslui- bestaande schuldaanwijzingen;

tend acht slaat op de door de heer Lepee
aan de onderzoeksrechter verzonden
brief en aldus geen rekening houdt met
de getuigeverklaring die Lepee na die
brief heeft afgelegd voor de met het onderzoek belaste personen en de onderzoeksrechter; de heer Lepee trouwens zowel voor de onderzoeksrechter als voor
de met het onderzoek belaste personen

Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. ASSUBEL N.V.)

ARREST ( vertaJing)
27 juni 1984 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter (A.R. nr. 6932)
Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advoHET HOF; - Gelet op het bestrecaat-generaal - Advocaten: mrs. Pierre,
den vonnis, op 23 juni 1982 door de
Goujon, Luik.

Vrederechter van het 6• kanton te
Brussel in laatste aanleg gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, hoewel het uitdrukkelijk vaststelt dat het door eiser
1• KAMER - 28 juni 1984
gevorderde bedrag van 11.440 frank
« overeenstemt met de kosten die hij
BUITEN heeft gemaakt om de schade ... veroorAANSPRAKELIJKHEID
zaakt door de fout van verweersters verOVEREENKOMST - SCHADE - OORZA· zekerde te herstellen >>, eisers rechtsvorKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE dering verwerpt, met name op grand dat
- WETTELIJKE BEPALINGEN WAARIN AAN eiser door de rijbaan te doen vrijmaken
EEN OPENBARE OVERHEID DE VERPLICHTING aan een verplichting heeft voldaan die
WORDT OPGELEGD OM DE OPENBARE WEG TE de wet hem oplegt en « dat het noodzaONTRUIMEN- KOSTEN TOT NAKOMING VAN kelijk verband is verbroken wanneer tusTERUGBETA- sen fout en schade een eigen, onderZODANIGE VERPLICHTING LING VAN DIE KOSTEN KAN, IN BEGINSEL, scheiden rechtsgrond - een contract of
DOOR DE OVERHEID NIET WORDEN GEVOR- verplichting van wettelijke of reglemenDERD.
taire aard - ingrijpt; dat daaruit volgt
dat eiser in beginsel op grand van arDe artikelen 1382 en 1383 B. W: worden tikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
door de rechter niet geschonden wan- van de schadeverwekker geen terugbetaneer hij beslist dat een openbare over- ling kan eisen van de kosten die krachheid, i.e. de Staat, de haar bij de wet tens een wettelijke of reglementaire veropgelegde verplichting is nagekomen plichting zijn gemaakt
>>; dat er
door de aarde en het puin te ruimen, derhalve moet worden aangenomen
dat
die een derde met zijn vrachtwagen op eiser « enkel de gemaakte kosten kan tede rijbaan had gestort, dat er van oor- rugvorderen indien hij aantoont dat die
zakelijk verband geen sprake kan zijn kosten niet uit de wet of uit een regleals tussen de fout en de schade een ei- ment volgen ... >>; die werken zijn echter
gen juridische oorzaak ingrijpt, zoals uitgevoerd « door de arbeiders van de
een contract of een verplichting uit Regie, dus zonder een beroep te doen op
een wet of een verordening, die op derden >>,
zichzelf voldoende is om de uitvoering
terwijl ieder die aan een ander schade
te verantwoorden en dat daaruit voortvloeit dat die overheid, in beginsel, op toebrengt deze moet vergoeden; ten deze
grand van voormelde artikelen van het het vonnis vaststelt dat de door verweerBurgerlijk Wetboek, geen terugbeta- sters verzekerde bestuurde vrachtwagen
ling kan vorderen van de krachtens zo- twintig ton aarde en metselwerkpuin
danige verplichting gemaakte kosten over de rijbaan heeft uitgestort; die schadelijke toestand onbetwistbaar door de
(1).
£out van verweersters verzekerde is ver-------------------1 oorzaakt; het feit dat eiser wettelijk ver(1) Zie Cass., 28 april 1978 (A.C., 1978, 1004) plicht was die toestand te verhelpen zemet cone!. proc.-gen. Dumon, toen eerste adv.- ker niet de oorzaak of een van de
gen.; 7 maart 1979 (ibid., 1978-79, 796); 26 sept. oorzaken van de schade is, aangezien die
1979 en 13 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nrs. 58 en schade bestaat buiten elke wettelijke
368) en 4 mei 1982, A.R. nr. 7028 (ibid., 1981-82,
nr. 520); 9 maart 1984, A.R. nr. 3919 verplichting van eiser tot herstel ervan;
(ibid., 1983-84, nr. 393). R. W., 1983-1984, met andere woorden eisers schade niet
voortvloeit, althans niet uitsluitend, uit
kol. 2805, met voetnoot M.C. KRL1THOF.

Nr. 618

-

1416 -

zijn verplichting de rijbaan schoon te
maken maar uit de fout van verweersters v~rzekerde; eiser in feite, zelfs zonder de wettelijke verplichting tot herstellen, verplicht zou zijn geweest de rijbaan
schoon te maken of te doen schoonmaken; het derhalve zeker is dat zijn verplichting de rijbaan vrij te maken het
bestaande verband tussen de fout van
verweersters verzekerde en de litigieuze
schade niet heeft verbroken; en terwijl
het vonnis derhalve, nu het erop heeft
gewezen dat het door eiser gevorderde
bedrag van 11.440 frank overeenstemt
« met de kosten die hij heeft gemaakt
om de schade veroorzaakt door de fout
van verweersters verzekerde te herstellen », niet wettig heeft kunnen beslissen
dat de wettelijke verplichting van eiser
de rijbaan vrij te maken een eigen juridische oorzaak van zijn schade uitmaakte en het verband tussen die schade en
de fout van verweersters verzekerde verbrak (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het vonnis, door
te beslissen dat eiser een hem door
de wet opgelegde verplichting is nagekomen door het ruimen van de
grond en het puin die over de rijbaan zijn uitgestort door de vrachtwagen bestuurd door verweersters
verzekerde, dat het oorzakelijkheidsverband is verbroken wanneer
tussen fout en schade een eigen juridische oorzaak, zoals een contract
of een wettelijke of reglementaire
verplichting, ingrijpt die op zichzelf
volstaat om de uitvoering te verantwoorden, en dat daaruit volgt dat eiser in beginsel, op grond van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek
geen terugbetaling kan vorderen
van de kosten die op grond van een
dergelijke verplichting zijn gemaakt, geen van de in het middel
aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, hoewel het vaststelt dat het door eiser gevorderde bedrag van 11.440 frank overeenstemt met,
« de kosten die hij he eft gemaakt om de
schade veroorzaakt door de fout van ver- 1
weersters verzekerde te herstellen ... » ,

eisers rechtsvordering afwijst op grand
dat eiser de rijbaan heeft doen vrijmaken krachtens een wettelijke verplichting dat het ingrijpen van die wettelijke
tussen de fout van verweersters verzekerde en de kosten voor het vrijmaken
van de rijbaan het oorzakelijk verband
tussen die gebeurtenissen verbreekt,
terwijl, eerste onderdeel, het oorzakelijk verband tussen een fout en de kosten gemaakt door een openbare overheid
enkel wordt verbroken wanneer die
openbare overheid die kosten enkel heeft
gemaakt om aan een wettelijke of reglementaire verplichting te voldoen; het
vonnis ten deze vaststelt dat eiser die
kosten heeft gemaakt om de schade te
herstellen die hij ten gevolge van de fout
van verweersters verzekerde had geleden; daaruit volgt dat eiser die kosten
niet enkel heeft gemaakt om te voldoen
aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen, maar ook om de door hem
geleden schade te herstellen; daaruit
volgt dat het vonnis niet wettig beslist
dat het bestaan van die wettelijke of reglementaire verplichting het oorzakelijk
verband tussen de fout van verweersters
verzekerde en de kosten voor het vrijmaken van de weg heeft verbroken (scherrding van alle in het middel aangewezen
bepalingen);
tweede onderdeel, het vonnis althans
hoegenaamd niet vaststelt dat eisers kosten om de rijbaan vrij te maken alleen
zijn gemaakt om aan een wettelijke of
reglementaire verplichting te voldmin;
daaruit volgt dat het vonnis niet naar
recht is verantwoord in zoverre het beslist dat het oorzakelijk verband tussen
de fout van verweersters verzekerde en
de kosten voor het vrijmaken van de
rijbaan is vebroken (schending van alle
in het middel aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat het vonnis zegt
dat in rechte het noodzakelijk verband is verbroken wanneer tussen
de fout en de schade een eigen onderscheiden rechtsgrond - een contract of een verplichting van wettelijke of reglementaire aard - ingrijpt, die op zichzelf volstaat om de
uitvoering te verantwoorden, dat eiser in beginsel op grond van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek
van de schadeverwekker geen terugbetaling kan eisen van de kosten die
krachtens een wettelijke reglementaire verplichting zijn gemaakt, dat
«

- 1417 op dit beginsel een uitzondering 1' Hoewel het gezag van gewijsde in
burgerlijke zaken vereist dat de vordemoet worden gemaakt wanneer de
ring tussen dezelfde partijen bestaat
overheid een uitzonderlijke schade
en door hen en tegen hen in dezelfde
heeft geleden », wat eiser ten deze
hoedanigheid is ingesteld, is de rechniet aantoont;
ter, bij gebrek aan betwisting dienDat het vonnis aldus oordeelt dat
aangaande, niet verplicht vast te stellen dat de partijen in dezelfde hoedaeiser de genoemde kosten uitsluinigheid optreden. (Art. 23 Ger.W.)
tend heeft gemaakt om te voldoen
aan een wettelijke of reglementaire
2' In de regel houdt elk vonnis alvorens
verplichting;
recht te doen of eindvonnis over de
Dat beide onderdelen feitelijke
zaak zelf, een impliciete maar zekere
grondslag missen;
beslissing in over de volstrekte

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten_

bevoegdheid van de rechtbank die het
heeft uitgesproken, voor zover daarover tegenspraak is gevoerd of is kunnen gevoerd worden; zulks is het geval
wanneer het verstekvonnis in kracht
van gewijsde is gegaan, daar de partijen de gelegenheid hebben gehad die
bevoegdheid door middel van verzet of
hager beroep te bewisten en dat niet
hebben gedaan (1).

28 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter.
en verslaggever: de h_ Sace, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende con- 3' Het gezag van gewijsde strekt zich
niet enkel uit tot hetgeen de rechter
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal
over een geschilpunt heeft beslist,
- Advocaten: mrs. De Bruyn en Van
maar tot hetgeen, gelet op het geschil
Ommeslaghe.
dat voor de rechter is gebracht en
waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zij het impliciet,
de noodzakelijke grondslag van zijn
beslissing vormt (2).
(DE LEENER
T. ANCIENS ETABLISSEMENTS KUMPS N.V.)

Nr. 619
1e

KAMER -

28 juni 1984

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7036)
1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

BURGERLIJKE ZAKEN- GEZAG VAN GEWIJSDEBIJ GEBREK AAN EEN BETWISTING DIENAANGAANDE BESTAAT VOOR DE RECHTER
GEEN VERPLICHTING TOT VASTSTELLING
DAT DE PARTIJEN DEZELFDE HOEDANIGHEID
HEBBEN.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1983 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1317, 1319, 1320
van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25,
26, 28 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet en van het alge-

BEVOEGDHEID BURGERLIJKE ZAKEN VONNIS ALVORENS RECHT TE DOEN OF EIND-

J------------------

VONNIS OVER DE ZAAK ZELF- GEVAL WAARIN ZODANIG VONNIS EEN BESL!SSING !NHOUDT OVER DE VOLSTREKTE BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTBANK.

(1) Zie Cass., 16 maart 1967 (A.C., 1967, 882).
Zie E. GU'IT en A.M. STRANART, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1974, biz. 110 e.v., inz.
'bl'i. 118 tot 123.

(2) Zie Cass., 24 april
(A.C., 1980-81, nr 483),
3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR- nrs. 6402 en 6465 (ibid.,
GERLIJKE ZAKEN- GEZAG VAN GEWIJSDE- 14 me1 1982, A.R.· nr
nr 548).
BEG RIP

1981, A.R. nr. ?949
24 dec. 1981, A.R.
1981-82, nr 271) en
3372 (Ibid., 1981-82,

-

1418 -

meen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging,

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de Rechtbank van Koophandel te Nijvel eiser bij verstekvonnis van
6 april 1978 provisioneel heeft veroordeeld tot betaling van een bedrag van
100.000 frank en « de uitspraak over het
overige alsmede over de kosten heeft
aangehouden », met bevestiging van het
beroepen vonnis dat eiser veroordeelt
om verweerster het saldo van de door
haar gevorderde facturen te betalen, afwijzend beschikt op het verweer van eiser dat zowel op de onbevoegdheid van
de rechtbank van koophandel als op het
ontbreken van persoonlijke schulden is
gegrond, daar hij niet had gehandeld in
eigen naam en evenmin door een vermenging met de cooperatieve vennootschap « Retro », onder wier naam hij, zoals is aangevoerd, handel dreef, op grand
dat appellant (thans eiser) tot staving
van zijn hager beroep tegen dit laatste
vonnis in de eerste plaats betoogt dat de
Rechtbank van Koophandel te Nijvel
niet bevoegd was om kennis te nemen
van de vordering, omdat hij geen koopman is; dat hij echter uit het oog verliest
dat, zoals een vonnis alvorens recht te
doen, een vonnis waarbij een provisionele veroordeling wordt uitgesproken
<< een impliciete doch noodzakelijke beslissing inhoudt over de volstrekte
bevoegdheid van de rechtbank die het
heeft uitgesproken »; dat de eerste rechter derhalve terecht de door appellant
aangevoerde exceptie van onbevoegdheid
heeft verworpen en uitspraak heeft gedaan over het overige van de vordering
dat hij in zijn eerste vonnis had aangehouden; dat appellant thans de eerste
rechter verwijt dat hij een verkeerde toepassing heeft gemaakt van de door gei:ntimeerde opgeworpen exceptie van het
rechterlijk gewijsde; dat de kracht van
gewijsde zich niet enkel uitstrekt tot hetgeen een vonnis uitdrukkelijk heeft beslist, maar ook tot alles wat, zij het impliciet, de grondslag van de beslissing
vormt; dat de rechtbank, door appellant
provisioneel te veroordelen tot betaling
van een bedrag van 100.000 frank, noodzakelijk heeft geoordeeld dat de verdering in beginsel gegrond was in zoverre
ze tegen De Leener was gericht; dat ze
derhalve haar rechtsmacht over die
kwestie geheel heeft uitgeoefend; dat appellant tegen dat vonnis verzet kon doen
of hager beroep kon instellen; dat appellant, door die gewone rechtsmiddelen
niet aan te wenden, het mogelijk heeft

I

gemaakt dat die beslissing in kracht van
gewijsde is gegaan; dat hij bijgevolg
achteraf enkel nog ontvankelijk was om
het van hem gevorderde bedrag van het
saldo te betwisten,
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek,
het gezag van het rechterlijk gewijsde
vereist dat de vordering tussen dezelfde
partijen bestaat en door hen en tegen
hen in dezelfde hoedanigheid is gedaan;
ten deze de bij dagvaarding van 16
maart 1978 ingestelde rechtsvordering is
gericht, en het provisionele verstekvonnis van 6 april 1978 is gewezen, tegen eiser « die handel drijft onder de benaming cooperatieve vennootschap Retro »;
uit de gedingstukken blijkt, enerzijds,
dat verweerster de rechtsvordering eerst
voor de Rechtbank van Koophandel te
Nijvel en dan voor het hof van beroep tegen eiser heeft ingesteld zonder melding
te maken van die bijzondere hoedanigheid, die trouwens noch in het arrest
noch in het beroepen vonnis wordt vermeld, en, anderzijds, dat eiser tot staving van zowel de exceptie van onbevoegdheid als van zijn verweer over de
zaak zelf betwistte de hoedanigheid te
hebben « die handel drijft onder de benaming cooperatieve vennootschap Retro »,
die hem door de inleidende dagvaarding
en door het provisionele verstekvonnis
van 6 april 1978 was toegekend, omdat
hij geen koopman was en, wat de zaak
ten grande betreft, omdat hij niet persoonlijk gehouden was tot betaling van de
schuld van de vennootschap Retro onder
wier benaming hij geen handel dreef;
het arrest derhalve, door aan het provisionele verstekvonnis van 6 april 1978 gezag van gewijsde toe te kennen ter verwerping van de exceptie van onbevoegdheid en het verweer van eiser over de
zaak zelf, die beide gegrond zijn op het
feit dat hij niet de hoedanigheid had die
hem door de dagvaarding en dat vonnis
was toegekend, niet wil onderzoeken of
de vordering door dezelfde partijen en
tegen hen « in dezelfde hoedanigheid » is
gedaan, hetgeen wordt betwist, en bijgevolg zijn beslissing aan het vonnis van 6
april 1978 gezag van gewijsde toe te kennen ter verwerping van het verweer van
eiser niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 23, 24, 25 en
26 van het Gerechtelijk Wetboek), de bewoordingen van het vonnis van 6 april
1978 miskent door te beslissen dat het,
zoals het arrest, tegen eiser is gewezen
zonder andere hoedanigheid, terwijl het
tegen eiser is gewezen in de hoedanig-
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heid « die handel drijft onder de benaming cooperatieve vennootschap Retro ,
(schending van de artikelen 1317, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek) en
niet antwoordt op de middelen van eiser
die de exceptie van onbevoegdheid en
zijn verweer over de zaak zelf deed steunen op het ontbreken van de hoedanigheid die hem door de inleidende dagvaarding en het verstekvonnis van 6
april 1978 was toegekend (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het provisionele verstekvonnis van 6 april 1978, waaraan het
arrest gezag van gewijsde toekent om de
exceptie van onbevoegdheid en het verweer van eiser over de zaak zelf te verwerpen, eiser veroordeelt op grand dat,
in de stand van de zaak, de vordering tot
provisionele veroordeling rechtmatig en
juist blijkt te zijn; een vonnis dat uitspraak doet « in de stand van de zaak »
enkel gezag van gewijsde heeft volgens
de omstandigheden waarin het is gewezen en als die omstandigheden veranderen daaruit volgt dat nu het vonnis van
6 april 1978 is gewezen in« de stand van
de zaak », dit wil zeggen zonder dat eiser
is verschenen, de wijziging van die
stand, namelijk de verschijning van eiser bij de voortzetting van de zaak, het
hem onmogelijk maakt elk middel aan te
voeren dat hij niet heeft kunnen voordragen v66r het verstekvonis, zonder dat
het gezag van gewijsde, volgens de bewoordingen zelf van die beslissing, zulks
in de weg kan staan; het arrest derhalve,
door aan het provisionele verstekvonnis
van 6 april 1978 een absoluut gezag van
gewijsde toe te kennen dat helemaal
geen rekening houdt met stand van de
zaak waarin het is gewezen en met de
wijzigingen in de oorzaak, het voorwerp
van de vordering of de hoedanigheid van
de partijen door de verschijning van eiser bij de voortzetting van de zaak, het
begrip gezag van gewijsde miskent
(schending van de artikelen 23, 24, 25
van het Gerechtelijk Wetboek) en de bewijskracht miskent van dit vonnis, dat
zelf de draagwijdte beperkt van het gezag van gewijsde dat aan zijn beslissing
moet worden toegekend (schending van
de artikelen 1317, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, het gezag van het
rechterlijk gewijsde, enerzijds, beperkt
blijft tot hetgeen de rechter over een betwist punt heeft beslist, zij het impliciet,
en tot hetgeen, ingevolge het geschil dat
voor de rechter was gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben

kunnen voeren, de noodzakelijke grandslag van de beslissing vormt en, anderzijds, los staat van de kracht van gewijsde die enkel betekent dat een beslissing
niet meer kan worden aangevochten; en
terwijl ten deze het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel van 6
april 1978, zoals het arrest vaststelt, bij
verstek is gewezen; daaruit noodzakelijk
dient te worden afgeleid dat eiser geen
verweermiddelen heeft kunnen aanvoeren of heeft aangevoerd; dit vonnis derhalve, bij gebrek aan debat over het door
het vonnis V'i\n 6 april 1978 beslechte geschil, geen gezag van gewijsde heeft
kunnen verkrijgen noch inzake de impliciete beslissing over de bevoegdheid, ook
al had de rechter deze ambtshalve onderzocht, noch met des te meer reden inzake de vraag of eiser al dan niet persoonlijk gehouden is tot betaling van de
schulden van de cooperatieve vennootschap Retro, welk punt de rechter niet
ambtshalve heeft onderzocht of moest
onderzoeken, daar voor hem geen enkele
betwisting was opgeworpen; het arrest
derhalve, door de door eiser opgeworpen
exceptie van onbevoegdheid te verwerpen, omdat het provisionele verstekvonnis van 6 april 1978 « een impliciete
maar noodzakelijke beslissing over de
volstrekte bevoegdheid inhoudt • en door
de door eiser voorgedragen middelen
over de zaak zelf niet te willen onderzoeken, omdat dit vonnis van 6 april 1978
• door hem te veroordelen tot betaling
van 100.000 frank noodzakelijk heeft geoordeeld dat de vordering in beginsel gegrond was tegen De Leener », miskent
dat het gezag van gewijsde enkel geldt
voor het voorwerp van de beslissing
waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren en bijgevolg zijn beslissing niet naar recht verantwoordt,
daar de vaststelling dat het vonnis waaraan het gezag toekent bij verstek is gewezen elk voorafgaand debat tussen partijen uitsluit (schending van de artikelen
23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wethoek en van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging); het
arrest, door uit de omstandigheid dat de
beslissing in kracht van gewijsde is gegaan wegens het niet-aanwenden van
rechtsmiddelen, af te leiden dat eiser
achteraf enkel nog ontvankelijk was
« om het van hem gevorderde bedrag
van het saldo te betwisten », met uitsluiting van het beginsel van de schuld, de
gevolgen van het gezag van gewijsde en
van de kracht van gewijsde met elkaar
verwart en dus die begrippen miskent
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(schending van de artikelen 23, 24, 25, 26
en 28 van het Gerechtelijk Wetboek);
vierde onderdeel, eiser in zijn regelmatig voor het hof van beroep genoeen conclusie, met een beroep op het recht van
verdediging en van tegenspraak, betoogde dat als, op het gebied van de volstrekte bevoegdheid, het op 6 april 1978 bij
verstek gewezen vonnis desnoods gezag
van gewijsde zou kunnen hebben « wanneer men oordeelt dat de rechter ambtshalve kennis neemt van die kwestie,
daar ze van openbare orde is, het in
strijd zou zijn met de rechtspraak van
het Hof van Cassatie als men oordeelt
dat het provisionele verstekvonnis, dat
in kracht van gewijsde is gegaan, gezag
van gewijsde heeft, terwijl er geen discussie of betwisting over de zaak zelf is
geweest in het kader van de verstekprocedure »; het arrest derhalve, door eiser
zonder onderzoek van zijn middelen over
de zaak zelf te veroordelen wegens het
gezag van gewijsde van het provisionele
verstekvonnis van 6 april 1978, op grand
dat dit vonnis « noodzakelijk heeft geoordeeld dat de vordering in beginsel gegrond was in zoverre ze tegen De Leener
was gericht; dat de rechtbank derhalve
haar rechtsmacht over die kwestie geheel heeft uitgeoefend », niet antwoordt
op de conclusie van eiser en aldus in het
onzekere laat of het gezag van het rechterlijk gewijsde, naast een gelijkheid van
voorwerp van de a! dan niet expliciete
beslissing, een aan de beslissing voorafgaand contradictoir debat vereist dan
we! of, integendeel, die voorwaarde rechtens niet noodzakelijk is of nog, hoewel
noodzakelijk, ze in feite is vervuld omdat
het debat heeft plaatsgehad of heeft kunnen plaatshebben (schending van artikel
97 van de Grondwet) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 23 van het Gerechtelijk Wethoek, het gezag van het rechterlijk
gewijsde vereist dat de vordering
tussen dezelfde partijen bestaat en
door hen en tegen hen in dezelfde
hoedanigheid is ingesteld;
Overwegende dat ten deze de
rechtsvordering is ingesteld en dat
het provisionele verstekvonnis van 6
april 1978 van de Rechtbank van.
Koophandel te Nijvel is gewezen tegen eiser << die handel drijft onder
de benaming cooperatieve vennootschap Retro »;

Overwegende dat eiser, om te betwisten dat er gewijsde was, niet
aanvoerde dat hij in het vonnis van
6 april 1978 in een andere hoedanigheid was opgetreden dan in het beroepen vonnis dat op 2 april 1981
door dezelfde rechtbank is gewezen;
Dat het hof van beroep bij gebrek
aan een betwisting dienaangaande
niet verplicht was vast te stellen dat
de partijen dezelfde hoedanigheid
hadden;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het provisionele
verstekvonnis van 6 april 1978 eiser
veroordeelt op grond << dat in de
stand van de zaak de vordering tot
provisionele veroordeling billijk en
goed geverifieerd blijkt te zijn »;
Dat het arrest, door te oordelen
dat dit vonnis, in zoverre het een
provisionele veroordeling uitspreekt
op basis van de door eiser verstrekte gegevens, niettemin in dit opzicht
gezag van gewijsde heeft, aan die
beslissing geen uitlegging geeft die
onverenigbaar is met de betekenis
en de draagwijdte ervan en de in
het middel aangewezen artikelen
van het Gerechtelijk Wetboek niet
schendt;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, in de regel, elk
vonnis alvorens recht te doen of elk
eindvonnis over de zaak zelf een impliciete maar zekere beslissing inhoudt over de volstrekte bevoegdheid van de rechtbank die het. heeft
uitgesproken, voor zover daarover
tegenspraak is gevoerd of is kunnen
gevoerd worden;
Dat zulks het geval is wanneer
het verstekvonnis in kracht van gewijsde is gegaan, daar de partijen
de gelegenheid hebben gehad die
bevoegdheid door middel van verzet
of hoger beroep te betwisten en dat
niet hebben gedaan;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het verstekvonnis van 6
april 1978 van de Rechtbank van
Koophandel te Nijvel in kracht van
gewijsde is gegaan;

-

1421 -

Dat het arrest, door uit die omstandigheid af te leiden dat er inzake de bevoegdheid gewijsde is, de
wettelijke bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel aangewezen in
het middel niet schendt;
Overwegende dat voorts het gezag
van het rechterlijk gewijsde zich
niet enkel uitstrekt tot hetgeen de
rechter over een betwist punt heeft
beslist, maar ook tot hetgeen, ingevolge het ge~chil dat voor de rechter
was gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren, zij het impliciet, de noodzakelijke grondslag van zijn beslissing
vormt;
Dat het arrest, door te beslissen
dat de rechtbank door eiser - bij
een verstekvonnis dat niet is aangevochten - provisioneel te veroordelen tot betaling van 100.000 frank,
noodzakelijk heeft geoordeeld dat
de rechtsvordering in beginsel gegrond was in zoverre ze tegen eiser
was gericht en dat eiser derhalve
achteraf enkel nog ontvankelijk was
om het van hem gevorderde bedrag
van het saldo te betwisten, met uitsluiting van het beginsel van de
schuld, de wettelijke bepalingen en
het algemeen rechtsbeginsel aangewezen in het middel niet schendt en
de aangevoerde verwarring niet inhoudt;
Dat de eerste drie onderdelen niet
kunnen worden aangenomen;

Dat dit onderdeel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Delahaye; Biitzler.

Nr. 620
1'

KAMER -

29 juni 1984

1° CASSATIEMIDDELEN -

DIRECTE BELASTINGEN - MIDDEL GERICHT TEGEN DE
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING- VAN DE GEZAMENLIJKE
NEITO-INKOMSTEN AFTREKBARE LASTEN W.LB., ART. 71, § 1, 1° - RENTE OF KAPITAAL
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE REGELMATIG BETAALD OF TOEGEKEND AAN EEN PERSOON DIE GEEN DEEL UITMAAKT VAN ZIJN
GEZIN - BEGRIP.

Wat het vierde onderdeel betreft: 1° Niet ontvankelijk tot staving van een
voorziening inzake directe belastingen
Overwegende dat het arrest zich
is het middel dat enkel is gericht teer niet toe beperkt het in dit ondergen de beslissing van de directeur der
deel van het middel vermelde motief
belastingen (1}.
te geven; dat het er ook op wijst dat
eiser tegen het provisionele verstekvonnis van 6 april 1978 verzet kon 2° Geen van de gezamenlijke netto-irikomsten aftrekbare last is de schuld
doen of hoger beroep kon instellen
die de man, zonder dat hij daartoe
en dat eiser, door die gewone
wettig was gehouden, heeft betaald tot
rechtsmiddelen niet aan te wenden,
ontlasting van zijn echtgenote van wie
het mogelijk heeft gemaakt dat die
hij gescheiden leeft (2).
beslissing in kracht van gewijsde is
gegaan;
Dat het arrest aldus zonder dub(1) Cass., 17 maart 1970 (A.C., 1970, 680).
belzinnigheid antwoordt op de in
het middel weergegeven conclusie;
(2) Zie Cass., 5 mei 1977 (A.C., 1977, 913).
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(VAN LANTSCHOOT T. BELGISCHE STAAT- MIN.
V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1151 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1983 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
A. schending van artikel 97 van de
Grondwet, wegens gebrek aan motivering van het bestreden arrest, en
B. schending :
1• wat de eerste grief betreft: van artikel 276 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Bij de vestiging van de
betwiste aanslagen werd immers het volledig kadastraal inkomen van de woning
gelegen te Eeklo, Molenstraat 76 {thans
68), in aanmerking genomen en, aangezien door verzoeker daartegen geen bezwaren werden aangevoerd, was verweerder niet gerechtigd in zijn beslissing
enige wijziging, wat dat punt betreft, in
de belastbare basis aan te brengen, op
de gevraagde aftrek voorzien bij artikel
10 van voornoemd wetboek na;
2" wat de tweede grief betreft: van artikel 71, § 1, 3", van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen. Het is immers
duidelijk, gelet op de tekst van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek opgesomd in voornoemd artikel 71, § 1, 3", dat
niet alle betalingen aan de uiteindelijke
begunstigde moeten worden gedaan,
maar dat het volstaat dat zij deze rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen. Eveneens wordt aangestipt dat de
bedragen betaald op grond van artikel
213 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking dienen te worden genomen als
aftrekbaar op grond van artikel 71, § 1,
3" van het W etboek van de Inkomstenbela~tingen. Er wordt tevens aangemerkt
dat het onwaarschijnlijk voorkomt dat
de wetgever heeft willen uitsluiten de
sommen betaald door de kinderen niet aan hun ouders - maar aan het
O.C.M.W. en ·andere .instellingen die, op
kosten van die kinderen, voor het onderhoud van de ouders instaan, in welk geval ook de betaalde onderhoudsgelden
niet aan de genieters rechtstreeks zijn
uitbetaald. Ipso facto geldt dezelfde redenering voor de belastingen door verzoeker ten behoeve van zijn echtgenote betaald aan de administratie der directe
belastingen. Daarenboven dient toeg~-

voegd dat het vonnis van 3 februari 1972,
nr. 1064, van de heer vrederechter te
Eeklo, bevestigd op 16 juni 1972, onder
nr. 10513, door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent, stelt dat de bijdrage in
de lasten van het huwelijk (artikel 218
oud Burgerlijk Wetboek) niet belastbaar
is in hoofde van de echtgenoot die ze
ontvangt en niet aftrekbaar van de belastbare inkomsten van de echtgenoot
die ertoe verplicht is. Hieruit blijkt dat
ingeval de administratie, afwijkende van
de door haar algemeen toegepaste praktijk, de desbetreffende belasting eist van
zijn echtgenote, voor verzoeker een aanvullende alimentatielast ontstaat. (Bedoeld vonnis beschikte dat de voorheen
aan de echtgenote van verzoeker verleende loondelegatie behouden wordt);
3" wat de derde grief betreft: van artikel 1421 en volgende (oud) van het Burgerlijk Wetboek, dat in het geval van
verzoeker alvast toepasselijk bleef tot 27
september 1977, ingevolge de artikelen 3
en 47 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels wegens het feit
dat verzoeker, gehuwd zijnde v66r de inwerkingtreding van de genoemde wet
van 14 juli 1976 (dit is op 28 september
1976) en het feit dat niet binnen de termijn van een jaar (vanaf 28 september
1976) enig initiatief in verband met de
handhaving of wijziging van het overeengekomen wettelijk gemeenschapsstelsel door verzoeker en zijn echtgenote
werd ondernomen. Over de aanslagjaren
1977 en 1978 (alvast wat de periode tot
27 september 1977 betreft) kon artikel
1415 (nieuw) van het Burgerlijk Wetboek
door het hof van beroep niet worden
ingeroepen om de vraag van verzoeker
als ongegrond af te wijzen. Immer!l voorziet artikel 1421 (oud) van het Burgerlijk
Wetboek in een totaal andere beheersbevoegdheid van de gemeenschap (beheer
van de goederen en de inkomsten ervan
komen aan de man toe):

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
gericht is tegen de beslissing van de
directeur waartegen de voorziening
niet is gericht;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
aanspraak van eiser om de door
hem gedragen belastingen, geheven
ten name van zijn echtgenote voor
de aanslagjaren 1977 en 1978 met
betrekking tot het uitgekeerd onderhoudsgeld, te zien beschouwen als
een aanvulling van de rente tot onderhoud, met toepassing van artikel
71, § 1, 3°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, verwerpt op
grond : dat het op zich nemen van
de door zijn echtgenote verschuldigde belasting op haar inkomsten hierop neerkomt dat eiser een schuld
van zijn echtgenote vrijwillig betaald heeft; dat die betaling, op zichzelf genomen, geenszins ressorteert
onder de genoemde wetsbepaling,
immers de voorwaarde niet vervult
dat de betaling aan de begunstigde
gedaan wordt; dat niet voldoende is
dat de betaling ten goede komt aan
de begunstigde; de verstrekte inkomsten immers moeten kunnen
worden belast in de persoon van de
begunstigde en dit zeker het geval
niet is voor die betaalde belastingen;

1271, 1280, 1288 en 1306 van het Gerechtelijk Wetboek »;
Overwegende dat het hof van beroep, door de aftrek ten aanzien van
eiser te verwerpen op grond van de
vaststelling in feite dat eiser een
schuld van zijn echtgenote vrijwillig
betaald heeft, dit wil zeggen onverplicht, de vermelde wetsbepaling
niet schendt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
niet nader aangeeft waardoor het
arrest de aangewezen wetsbepaling
schendt;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 juni 1984 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - GelijkJuidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. Claeys
Bouuaert.

Overwegende dat artikel 71, § 1,
en onder 3°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij
artikel 11, 1o, van de wet van 3 november 1976 en bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 27 december
1976, bepaalt: « Van de gezamenlijke netto-inkomsten (... ) worden af- 'Nr. 621
getrokken (...) 3° de tachtig honderdsten van de renten of de kapitalen
1• KAMER - 29 juni 1984
die de belastingplichtige regelmatig
heeft betaald of toegekend aan personen die geen deel uitmaken van
zijn gezin, wanneer die renten of 1° INKOMSTENBELASTINGEN - HEFFING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGdie kapitalen hen werden betaald of
BEZWAAR EN VOORZIENING- BEVOEGDHEID
toegekend ter uitvoering van een
VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN- BE·
verplichting op grond van de artikeGRIP.
len 203, 205, 206, 207, 213, 221, 223,
301, 303, 306, 307, 307 bis, 308, 31lbis,
INKOMSTENBELASTINGEN - CAS333, 337, 340b, 340c, 341c, 342a, 364, 2° SATIEBEROEP
- ONDERTEKENING VAN HET
370 van het Burgerlijk Wetboek, van
NAMENS DE BELGISCHE STAAT INGEDIENDE
de artikelen 1 en 4 van boek I, titel
VERZOEKSCHRIFT - VERMELDING VAN DE
X, hoofdstuk Ilbis, van hetzelfde
HOEDANIGHEID VAN DE OPTREDENDE AMBTENAAR.
wetboek en van de artikelen 1258,

-

1424 -

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING EN VENNOOTSCHAPSBELASTING - BELASTBARE INKOMSTEN - INKOMSTEN ZOWEL IN BELGIE ALS IN HET
BUITENLAND VERKREGEN.

4° INKOMSTENBELASTINGEN

INTERNATIONALE VERDRAGEN OVEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND VASTSTELLING VAN DE BELASTINGGRONDSLAG IN BELGIE - WINSTEN IN NEDERLAND
VERKREGEN - VRIJSTELLING VAN BELASTING IN BELGIE - GEVOLG VOOR DE VASTSTELLING VAN DE BELASTINGGRONDSLAG IN
BELGIE.

1" In de procedures inzake inkomstenbe-

stelt; daaruit volgt dat die overeenkomst de Belgische Staat niet verhindert, bij de bepaling van de belastinggrondslag in Belgie, rekening te houden met de in Nederland verkregen
winst en deze te begrijpen in het bedrag waarvan het in Belgie geleden
verlies wordt afgetrokken, en bijgevolg
bedrijfsverlies over voorgaande jaren
slechts af te trekken van latere winsten, in zoverre ze niet reeds voorheen
door bfj de Overeenkomst vrijgestelde
winsten werden gedekt (3).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. VELASQUEZ SIGARENFABRIEK N.V.)

lastingen oefent de Staat zijn rechten
Procureur-generaal Krings heeft in
voor het gerecht uit door bemiddeling
van zijn orgaan, de minister van Fi- substantie gezegd:
nancien, die optreedt ex officio, op verVerweerster werd aangeslagen in de
volging en ten verzoeke van de di- vennootschapsbelasting voor het jaar
recteur der directe belastingen (1).
1977, op de door haar verwezenlijkte
winst, verminderd met een deel van de
2" De handtekening op een door de Bel- verliezen van de vorige boekjaren.
gische Staat, ingevolge de artt. 206 en
Die verliezen werden voor een deel
298 W.I.B., ingediend cassatiever- aangerekend op de in Nederland verwezoekschrift wordt geacht die te zijn zenlijkte winsten, welke winsten in dat
van de daarop vermelde handelende land aangeslagen werden bij toepassing
ambtenaar; wanneer het verzoekschrift van het Belgisch-Nederlands Verdrag
van een ambtshalve optredende ambte- van 19 oktober 1970, omdat ze aldaar
naar uitgaat, is het voldoende dat het door een van de Belgische onderneming
de hoedanigheid van die ambtenaar afhangende vaste inrichting werden
vermeldt (2).
voortgebracht.
Het arrest beslist dat ingevolge voor3" Uit de artt. 5, 20.1", 21, 43 en 96 W.I.B.
volgt dat, tenzij de wet anders bepaalt, melde overeenkomst het gedeelte van de
alle inkomsten van een belastingplich- inkomsten die aan bedoelde vaste inrichtige, met name de winsten van een ting kunnen worden toegeschreven, niet
handelsvennootschap, in Belgie belast- meer in aanmerking mag worden genabaar zijn, onverschillig of ze in Belgie men voor de toepassing van de Belgische
dan wei in het buitenland zijn verkre- vennootschapsbelasting.
Het beslist verder dat, gelet op het
gen; die regel wordt a.m. toegepast in
de artt. 66 en 67 van het koninklijk be- evenvermelde, de bepaling van art. 66
sluit tot uitvoering van het W.I.B., K.B. 4 maart 1965 in strijd is met de bewaarin regels worden gegeven voor de dongen vrijstelling van de Nederlandse
aftrek van vrijgestelde inkomsten ver- winsten; dat de vrijstelling waarvan
sprake immers duidelijk bedoelt de dubkregen in binnen- of buitenland.
bele belasting te vermijden, wat de bepa4" Uit de artt. 7 en 24, § 2, 1", van de ling van de belastbare materie insluit en
Overeenkomst van 19 oktober 1970 tus- niet louter betrekking heeft op de inning;
sen Belgie en Nederland tot het ver- dat, nu het verdrag de interne wetsbepamijden van dubbele belasting blijkt lingen primeert en deze in strijd zijn
dat die overeenkomst niet de belas- met het verdrag, de berekeningswijze
tinggrondslag regelt, maar enkel be- van verweerster in overeenstemming is
paalde inkomsten van belasting vrij- met bet Verdrag. Het door verweerster
tegen de beslissing van de directeur aangewende rechtsmiddel wordt derhalve
(1) Zie Cass., 4 nov. 1958 (A.C., 1959, 199)· 23 gegrond verklaard.
juni 1959 (ibid., 1959, 883) alsook 21 feb. 1,969 1-----------------(ibid., 1969, 587).

-------------------!
(2) Zie Cass., 23 juni 1959 (A.C., 1959, 883).

(3) Zie de verwijzingen in de cone!. van het
O.M.
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Tegen die beslissing voert eiser 1 middel aan, met beroep op schending van de
artikelen 7, § 1, 24, § 2, 1", van het Verdrag; 5, 20, 1°, 21, eerste lid, 1°, 43, eerste
lid, 3°, en derde lid, 96, 98, 110, 114 en
115 W.I.B.; 66 tot 69 K.B. van 4 maart
1965.
Verweerster werpt echter twee granden van niet-ontvankelijkheid op.
Wat de eerste betreft: Verweerster
meent dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat het werd ingesteld
door de directeur van de belastingen, terwijl voor het hof van beroep het geding
werd gevoerd tussen de Belgische Staat
en verweerster.
De procedure werd door verweerster
in hoger beroep gevoerd tegen de Belgische Staat vertegenwoordigd door de minister van Financien.
De partijen worden in het arrest dan
ook op die manier vermeld.
Die handelwijze is wettig. Het is immers de Belgische Staat die schuldeiser
is en geenszins de minister van Financien of de Administratie, vertegenwoordigd door de directeur van de belastingen.
Zulks vindt overigens bevestiging in
de bepalingen van het Gerechtelijk Wethoek. Luidens art. 42 worden de betekeningen aan de Staat gedaan op het kabinet van de minister die bevoegd is om er
kennis van te nemen; en luidens art. 705
wordt de Staat gedagvaard aan het kabinet van de minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van het geschil behoort.
Hieruit blijkt dus dat de Staat in rechte optreedt door tussenkomst van de bevoegde minister, met dien verstande dat,
wanneer de aangesproken minister beweert niet bevoegd te zijn, hij dan de bevoegde minister in zijn plaats moet stellen. Het blijft immers steeds de Staat die
partij is.
Nu heeft ten deze de directeur van de
belastingen, namens de minister van Financien, het cassatieberoep ingesteld.
Het Hof heeft in verband daarmee reeds
beslist (4) dat, in de procedures betreffende de ten behoeve van de Staat ingevoerde belastingen, de Staat zijn rechten
v66r het gerecht doet gelden door zijn
orgaan, de minister van Financien die
optreedt ex officio, op vervolging en ten
verzoeke van de directeur die de zaak
aanbelangt.

-------------------------------------1
(4) Cass., 4 nov. 1958, (A.C., 1959, 199). Zie
ook 21 feb. 1969, (A.C., 1969, biz. 587).

De procedure is in zoverre dus regelmatig en de grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Verweerster werpt een tweede grond
van niet-ontvankelijkheid op.
Zij voert daarbij aan dat het cassatieberoep niet werd ondertekend door de
directeur, maar wei door de adjunct-directeur, zonder dat daarbij wordt gewezen op een opdracht van de directeur of
op een tijdelijke verhindering van die
ambtenaar. Het Hof zou zodoende niet
kunnen toetsen of het cassatieberoep
ingesteld werd door de daartoe bevoegde
ambtenaar.
Het cassatieberoep werd ingesteld namens de directeur, door de plaatsvervangende ambtenaar t.w. adjunct-directeur
Van den Bosch.
Luidens de wet van 8 augustus 1980
mag de directeur steeds vervangen worden door een ambtenaar die hij daartoe
delegeert. Hij moet dienaangaande geen
verantwoording geven.
Wanneer nu de gedelegeerde ambtenaar zijn hoedanigheid vermeldt, d.i. dat
hij als dusdanig optreedt, dan moet daar
geen verdere verantwoording voor gegeven worden, tenzij het stuk van valsheid
zou beticht worden (5).
Het Hof beschikt dus over alle vereiste
gegevens om de rechtsgeldigheid van het
stuk te onderzoeken.
De grond van niet-ontvankelijkheid
kan derhalve niet worden aangenomen.
Wat het middel zelf betreft:

Het middel stelt dat in de regel een
Belgische onderneming op haar wereldwinst belastbaar is, zoals uit art. 5 W.I.B.
blijkt; dat om die wereldwinst te bepalen, men ook rekening moet houden met
de verliezen waar die ook geleden werden, en dat aileen het saldo belastbaar
is; dat het Verdrag met Nederland enkel
bepaalt dat de in Nederland uit een vaste inrichting behaalde winsten worden
vrijgesteld; dat dit verdrag evenwel niets
inhoudt wat de verrekening van de verliezen betreft, zodat buitenlandse verliezen van de winsten van een Belgische
onderneming aftrekbaar zijn, ook wanneer zij ontstaan zijn in een land waar
de winsten een conventionele vrijstelling
genieten, hetgeen noodzakelijk tot gevolg moet hebben dat de bestaande verliezen met de wereldwinsten moeten
kunnen verrekend worden.
(5) Zie Cass., 23 juni 1959 lA.C., 1959, 883).
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Ik zou, alvorens het middel zelf te bespreken, eerst het vraagstuk willen onderzoeken zoals de rechtsleer en ook het
bestreden arrest het hebben gedaan.
De auteurs die het vraagstuk hebben
behandeld gaan uit van de stelling dat,
wanneer de Belgische verliezen van de
Nederlandse winsten mogen afgetrokken
worden, zulks tot gevolg heeft dat de Nederlandse winst - die luidens het Verdrag van Belgische belastingen vrijgesteld moet worden - niettemin onrechtstreeks tach belast wordt. Daar die winst
nu ook in Nederland wordt belast, wordt
ze dus tweemaal aan belasting onderworpen, wat in strijd is met het Verdrag dat
tot doel heeft die dubbele belasting te
voorkomen (6).
Hoe komt men daartoe ?
De redenering komt hierop neer :
Verondersteld wordt dat in het jaar x
een bedrijf in Belgie verliezen lijdt, terwijl haar Nederlandse vaste inrichting
winsten boekt.
In Belgie is dan voor het jaar x geen
belasting verschuldigd, terwijl de Nederlandse winst in Nederland wordt belast.
Tot dusver is er geen dubbele belasting.
In het daarop volgend jaar echter
maakt de Belgische onderneming winst
en boekt de Nederlandse vaste inrichting
er eveneens. Deze laatste winst wordt
ook nu weer uitsluitend aan de Nederlandse belasting onderworpen.
Wat evenwel de Belgische winst betreft, deze wordt verminderd met het
verlies van het jaar x, en, indien die
winst ontoereikend is, wordt het saldo
van het verlies op de Nederlandse winst
van de j aren x en y samen, aangerekend.
Dit betekent dat het verlies volledig
wordt opgeslorpt en, indien in het daarop volgend jaar z in Belgie nogmaals
winst wordt geboekt, dan zal die winst
volledig in Belgie worden belast.
Hier nu is het dat de dubbele belasting
ontstaat. Was het verlies namelijk niet

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

(6) H.R. DEPRET, « La compensation des pertes subies par une societe beige avec les blmefices, exoneres ou exemptes par convention,
qu'elle retire d'un etablissement stable a l'etranger, est-elle justifiable en droit conventionnel? », in Melanges offerts a P. Sibille, biz.
427, en vlg.; vgl. Wilmart, noot onderaan Cass.,
lO nov. 1970; Journ. prat. dr. fisc., 1971, biz. 18;
CLAEYs BoOOAERT, « Verliesverrekening in het
internationaal fiskaalrecht », Tijdschr. Not.,
1980, biz. 225.

op de Nederlandse winst aangerekend
geworden, dan kon een deel ervan worden aangerekend op de Belgische winst
van het jaar z, zodat voor dit jaar alhier
minder belastingen zouden verschuldigd
zijn.
De dubbele belasting ontstaat dus, voor zover die stelling juist is -, doordat
op de Belgische winsten belastingen worden geheven ten belope van het bedrag
van de Nederlandse winsten die voorheen werden gemaakt, belastingen die
anders niet zouden geheven worden vermits die winsten door de Belgische verliezen zouden zijn opgeslorpt. M.a.w. er
is enerzijds een Nederlandse belasting
die op de Nederlandse winst drukt en er
is, anderzijds, een Belgische belasting
die op een andere Belgische winst drukt.
Is dit nu een dubbele aanslag in de zin
van het Verdrag met Nederland?
Sommige auteurs oordelen zonder enige aarzeling dat zulks wel het geval is.
Het blijft echter meestal bij een loutere
bewering.
We zullen dat vraagstuk vanuit twee
oogpunten bekijken; eerst uit het oogpunt van het Verdrag met Nederland,
daarna uit het oogpunt van de Belgische
interne wetgeving.
Wat het Verdrag met Nederland betreft : Artikel 7 bepaalt : § 1. Voordelen
van een onderneming van een van de
Staten zijn slechts in die Staat belastbaar, tenzij de onderneming in de andere Staat haar bedrijf uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste
inrichting. Indien de onderneming aldus
haar bedrijf uitoefent, mogen de voordelen van de onderneming in de andere
Staat worden belast, maar slechts in zoverre zij aan die vaste inrichting kunnen
worden toegerekend.
§ 2. Indien een onderneming van een
van de Staten in de andere Staat haar
bedrijf uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste inrichting, worden
in elk van de Staten aan die vaste inrichting de voordelen toegerekend die zij
geacht zou kunnen worden te behalen,
indien zij een zelfstandige onderneming
zou zijn, die dezelfde of soortgelijke
werkzaamheden zou uitoefenen onder
dezelfde of soortgelijke omstandigheden
en die geheel onafhankelijk zou handelen.
§ 3. Bij het bepalen van de voordelen
van een vaste inrichting worden in aftrek toegelaten kosten - daaronder begrepen kosten van de leiding en algemene beheerskosten - die ten behoeve van
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de vaste inrichting zijn gemaakt, hetzij
in de Staat 'waar de vaste inrichting is
gevestigd, hetzij elders.
§ 4. Geen voordelen worden aan een
vaste inrichting toegerekend enkel op
grond van aankoop door die vaste inrichting van goederen voor de onderneming.
§ 5. Voor de toepassing van de voorgaande paragrafen worden de aan de vaste inrichting toe te rekenen voordelen
van jaar tot jaar volgens dezelfde methode bepaald, tenzij er een goede en genoegzame reden bestaat om hiervan af
te wijken.
§ 6. Indien in de voordelen bestanddelen zijn begrepen die afzonderlijk in andere artikelen van deze overeenkomst
worden behandeld, beletten de bepalingen van dit artikel niet de toepassing
van die andere artikelen voor de belastingheffing van die bestanddelen.
Uit de voorgaande tekst blijkt dat het
in beide landen gehuldigd principe eerst
in herinnering wordt gebracht, t.w. dat
een onderneming op haar wereldinkomen wordt belast, d.w.z. dat al de inkomsten, waar zij ook worden verkegen, worden onderworpen aan de belastingen van
de Staat waar de onderneming is gevestigd, d.i. met uitsluiting van de andere
Staat.

vermogen, die volgens de voorgaande artikelen in Nederland mogen worden belast, zijn in Belgie vrijgesteld van belasting. Die vrijstelling beperkt niet het
recht van Belgie met de aldus vrijgestelde voordelen en inkomsten en bestanddelen rekening te houden bij het bepalen
van het tarief van de belasting;
2o met betrekking tot dividenden, interest en royalty's, waarop onderscheidenlijk de artikelen 10, § 2, 11, §§ 2, 8, en 12,
§ 4, van toepassing zijn, wordt het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting waarin door de Belgische wetgeving
is voorzien, onder de voorwaarden en
volgens het tarief van die wetgeving verrekend, hetzij met de personenbelasting
die verband houdt met die dividenden,
hetzij met de personenbelasting of met
de vennootschapsbelasting die verband
houdt met die interest en royalty's;

Evenwel wanneer in een van de twee
Staten inkomsten worden gemaakt binnen van een aldaar gevestigde vaste inrichting, dan mogen die inkomsten in die
Staat worden belast.

3° indien een vennootschap die inwoner is van Belgie, aandelen in eigendom
bezit van een vennootschap op aandelen
die inwoner is van Nederland, worden de
dividenden die haar door de laatstbedoelde vennootschap worden toegekend en
waarop artikel 10, § 2, van toepassing is,
in Belgie van de vennootschapsbelasting
vrijgesteld, voor zover vrijstelling zou
worden verleend, indien beide vennootschappen inwoner zouden zijn van Belgie. Deze bepaling belet niet dat van die
dividenden de roerende voorheffing
wordt geheven welke volgens de Belgische wetgeving verschuldigd is;

§§ 2 en vlg. bevatten dan regels om die
inkomsten nader te bepalen, o.m. in verband met bedrijfslasten en uitgaven.
De belastbaarheid van de voordelen
door de vaste inrichting behaald, in de
Staat waar ze gevestigd is, maakt dus
een uitzondering op de algemene regel
uit.
Het Verdrag bepaalt overigens dat het
gaat om een mogelijkheid die aan die
Staat is voorbehouden.
Die mogelijkheid brengt mee dat men
in zulk geval moet bepalen hoe die inkomsten in het land van vestiging van
het hoofdhuis moeten worden behandeld.
Zulks komt ter sprake in art. 24 van het
Verdrag.
§ 2. Met betrekking tot inwoners van
Belgie wordt dubbele belasting op de volgende wijze vermeden:
1o voordelen en inkomsten - met uitzondering van de onder 2o en 3° bedoelde
inkomsten - en bestanddelen van het

4° indien een vennootschap die inwoner is van Belgie, ged1.1rende het gehele
boekjaar van een vennootschap op aandelen, die inwoner is van Nederland en
aldaar aan de vennootschapsbelasting is
onderworpen, aandelen van deze laatste
vennootschap in uitsluitende eigendom
heeft bezeten, kan zij eveneens worden
vrijgesteld van de roerende voorheffing
die volgens de Belgische wetgeving op de
dividenden van deze aandelen is verschuldigd, op voorwaarde dat zij zulks
schriftelijk aanvraagt binnen de termijn
waarin haar jaarlijkse aangifte moet
worden ingediend; bij de wederuitkering
van de aldus vrijgestelde dividenden mogen deze niet in mindering worden gebracht van het totaal van de aan de roerende voorheffing te onderwerpen uitgekeerde dividenden. Deze bepaling is niet
van toepassing indien de eerstbedoelde
vennootschap de aanslag van haar winsten in de personenbelasting heeft gekozen.
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Ingeval de bepalingen van de Belgische wetgeving betreffende de vrijstelling van vennootschapsbelasting tot het
nettobedrag van dividenden welke een
vennootschap die inwoner is van Belgie,
verkrijgt van een andere vennootschap,
die inwoner is van Belgie, aldus mochten
worden gewijzigd dat de vrijstelling
wordt beperkt tot dividenden van deelnemingen van een bepaalde omvang in het
kapitaal van de tweede vennootschap,
zal de bepaling van het voorgaande lid
slechts van toepassing zijn op door vennootschappen die inwoner zijn van Nederland toegekende dividenden, voor zover deze verband houden met deelnemingen van dezelfde omvang in het kapitaal
van die vennootschappen;
5" indien volgens de Belgische wetgeving verliezen, welke een onderneming
van Belgie in een in Nederland gevestigde vaste inrichting heeft geleden, voor
de belastingheffing van die onderneming
in Belgie werkelijk in mindering van de
winsten werden gebracht, is vrijstelling
volgens 1" niet van toepassing op de winsten van andere belastbare tijdperken
die aan de vaste inrichting kunnen worden toegerekend, voor zover deze winsten in Nederland door de verrekening
van die verliezen niet worden belast.
Uit die tekst komen hoofdzakelijk volgende punten naar voor :
1. De tekst van§ 2, 1", houdt enkel verband met de voordelen en inkomsten in
Nederland behaald. Het zijn dus enkel
die inkomsten die in Nederland belastbaar zijn. Zij zijn derhalve in Belgie niet
belastbaar, hoewel luidens art. 5 W.I.B.
die inkomsten ook in Belgie zouden moeten belast worden. In zoverre houdt art.
24 dus een uitzondering op de interne regeling in.
2. Maar in dezelfde tekst wordt herinnerd aan de regel van art. 5. W.I.B., waar
namelijk bepaald wordt dat die vrijstelling niet het recht van Belgie beperkt
met de aldus vrijgestelde voordelen en
inkomstenbestanddelen rekening te houden bij het bepalen van het tarief van de
belasting. Dat is immers een toepassing
van art. 5 vermits met de Nederlandse
inkomsten dus wei rekening wordt gehouden voor de bepaling van het tarief.
Die kwestie is van betrekkelijk gering
belang als het gaat om vennootschappEon,
omdat in dit verband het tarief hoofdzakelijk evenredig is; zij is echter van
overwegend belang voor de eenmanszaken, waar het tarief trapsgewijze progressief is. De Nederlandse inkomsten

zullen dus ertoe bijdragen dat een hager
tarief wordt toegepast.
3. In § 2, 5", is er sprake van de verliezen welke een Belgische onderneming in
Nederland ondergaat. Hier laat men de
verrekening van die verliezen met de
·Belgische winsten toe. Verder leidt men
daar de gevolgen uit af.
Eens te meer is die regeling een toepassing van de Belgische interne regel
van de belastbaarheid van het wereldinkomen, als bepaald in art. 5 W.I.B.
Uit wat voorafgaat meen ik te mogen
afleiden dat het Belgisch-Nederlands
Verdrag, verre van het Belgisch beginsel
van de belastbaarheid te ontkennen, integendeel uitdrukkelijk op dit beginsel
berust en dat alles neerkomt op een aanpassing van dat beginsel met het oog op
het voorkomen van dubbele belasting, zij
het slechts binnen de beperkte grenzen
die de overeenkomst heeft bepaald.
Ik wil er hier op wijzen dat men het
ook anders had kunnen regelen : men
had ook kunnen beslissen dat de in Nederland verwezenlijkte verrichtingen totaal aan de bepaling van het wereldinkomen worden onttrokken, zodat er in
Belgie noch met de winsten, noch met de
verliezen of hoe dan ook rekening zou ·
worden gehouden.
Dit is evenwel niet het geval.
Daaruit volgt dan ook dat al wat niet
uitdrukkelijk aan de regel van het wereldinkomen is onttrokken, integendeel
aan die regel onderworpen blijft. Ik
meen hier te moeten aanstippen dat verweerster, die kennelijk de tekst van het
Verdrag niet behoorlijk heeft gelezen,
precies ontkent dat de regel van het wereldinkomen van toepassing zou blijven.
Dit brengt mij ertoe te besluiten dat in
Belgie geleden verliezen in beginsel met
de in Nederland behaalde inkomsten
worden verrekend, tenzij een bepaling
van het Verdrag zulks uitdrukkelijk zou
verbieden.
Ik heb geen enkele uitdrukkelijke regel met die strekking gevonden.
Maar zou die aftrek niet in strijd zijn
zoniet met de letter dan tach met de
geest van het Verdrag, omdat die aftrek
uiteindelijk tot gevolg zou hebben dat
die inkomsten tweemaal aan de belasting wordel;l onderworpen, d.w.z. dat zij
ondanks de regel van artikel 24, § 2, 1",
niettemin aan de Belgische belasting
worden onderworpen ?
Ik wil eerst doen opmerken dat voor
het jaar tijdens hetwelk de inkomsten in
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Mag ik hierbij evenwel erop wijzen
Nederland worden verworpen, er in Belgie geen winsten werden gemaakt. Als dat naar mijn bescheiden mening het
men de regel van art. 5 zonder meer had Verdrag niet enkel een probleem van betoegepast, dan zou helemaal geen belas- lastinginning regelt, doch ook een van
ting verschuldigd geweest zijn, nu de Ne- belastbaarheid van bepaalde inkomsten
derlandse winst door het Belgisch verlies in het land waar ze voortgebracht worden. Die belastbaarheid heeft echter niet
teniet zou zijn gedaan.
tot gevolg - zoals ik meen te hebben
Het Verdrag heeft dus tot gevolg dat aangetoond - dat hierdoor van de regel
hoewel de onderneming in globo een ver- van de belastbaarheid van het wereldinlies lijdt, toch in Nederland een belasting komen wordt afgeweken, tenzij binnen
wordt geheven op de beweerde Neder- de perken die het Verdrag bepaalt en die
landse winst.
restrictief dienen te worden uitgelegd.
Nu- houdt de Belgische administratie
Ik ben derhalve van oordeel dat het
niettemin rekening met die winst om, bij arrest, waar het zonder meer beslist dat
toepassing van art. 5 W.I.B., het verlies- de artikelen 7 en 24, § 2, 1°, de bepaling
saldo voor het besproken jaar in globo te van de belastbare materie insluiten en
bepalen. Dit brengt dus mee dat het tota- niet louter betrekking hebben op de inle verlies minder groat is.
ning (van de belasting), het vraagstuk
Als dan twee jaar later de Belgische slechts gedeeltelijk onderzoekt en allesonderneming eindelijk winsten boekt, zins niet wettig de toepassing van de bewordt van die winst de verliessaldi van paling van art. 5 van het W.I.B. uitsluit,
de vorige jaren afgetrokken en wordt het welke bepaling noodzakelijk de toepasbatig eindsaldo van de Belgische winst sing met zich brengt van de andere beaan de Belgische belasting onderworpen. palingen van het W.I.B. die op de vastHet is dus de Belgische winst die uit- stelling van de belastbare winst van
sluitend aan de Belgische belasting toepassing zijn.
Mag ik ten slotte beklemtonen dat, in
wordt onderworpen. Het is geenszins de
vroeger verworven Nederlandse winst strijd met wat verweerster beweert, het
die wordt belast. Beweren dat de Neder- middel zich terecht beroept op de schenlandse winst tweemaal wordt helast, is ding van een reeks bepalingen van het
W.I.B., die ik hiervoor reeds heb verdus alleszins onjuist.
Wei juist is dat nu de Nederlandse meld, in het bijzonder van de artikelen 5
en 10, 1o - waarvan mijn conclusie ruimwinst tot gevolg had dat het verliessaldo
verminderd werd, het winstsaldo aan schoots aangewezen heeft dat ze door
Belgische zijde hager kwam te liggen en het bestreden arrest worden geschonden
- en tevens de artikelen 43, 96, 98, 110,
dus mocht worden belast.
114 en 115 W.I.B., die betrekking hebben
Dat is een gevolg van de in art. 5 neer- op de aftrek van de verliezen en
gelegde regel waarvan we gezien hebben uiteraard de grondslag van de redenedat hij in de lijn ligt van het Verdrag.
ring uitmaken.
·
Ik ben derhalve van oordeel dat de
De schending ervan werd dan ook teaanrekening van het Belgisch verlies op recht aangevoerd en in het middel overide Nederlandse winst noch met de tekst gens voldoende verantwoord.
noch met de geest van het Verdrag in
Het middel is derhalve gegrond.
strijd is.
Besluit: Cassatie.
Tot slot wil ik eraan toevoegen dat het
Hof, in verband met het Belgisch-Frans
ARREST
Verdrag van 1964, reeds heeft beslist dat
dit verdrag geenszins tot gevolg heeft
(A.R. nr. F 1155 N)
dat de regel van de belastbaarheid in
Belgie van het wereldinkomen niet meer
HET HOF; - Gelet op het bestrezou gelden en de in Belgie geleden ver- den arrest, op 6 juni 1983 door het
liezen dus niet op de in Frankrijk gemaakte winsten zouden mogen aangere- Hof van Beroep te Antwerpen gewekend worden. U hebt bij uw arrest van zen;
10 november 1970 (7) een tegengestelde
Over de middelen van niet-ontvanbeslissing van het Hof van Beroep te kelijkheid van de voorziening, opgeBrussel vernietigd.
worpen door verweerster :

----------------------------~
(7) A.C., 1971, biz. 230; tevens Journ. prat.
dr. lise. 19761, biz. 16, met noot Wilmart.

Over het eerste middel van niet-ontvankeliJkheid, hieruit afgeleid dat de
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voorziening in cassatie blijkEms het verzoekschrift is ingesteld door de directeur
der directe belastingen te Antwerpen,
tweede directie, optredend namens de
minister van Financien, hoewel het arrest is gewezen tegen de Belgische Staat,
zodat uitsluitend deze rechtspersoon het
recht heeft cassatieberoep in te stellen
en de bedoelde directeur geen partij was
in het geding voor het hof van beroep :

Overwegende dat de bevoegdheid
van een directeur der belastingen aileen die is welke voortvloeit uit de
wettelijke bepalingen op het stuk;
dat de directeur der belastingen die
in die hoedanigheid optreedt, noodzakelijk en uitsluitend optreedt als
ambtenaar van de Belgische Staat,
onder het enkele voorbehoud van
zijn verplichting om, bij het beslissen over een bezwaar tegen een
door hem verrichte aanslag, bepaalde verplichtingen van de rechter in
acht te nemen;
Overwegende dat, luidens artikel
207 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de kohieren door
de daartoe aangewezen directeur
der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar uitvoerbaar
worden verklaard; dat volgens artikel 279 van hetzelfde wetboek de
voorziening in cassatie, ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar tegen een aanslag, moet worden betekend aan de directeur der belastingen die de beslissing heeft gewezen,
zoals ten deze is geschied; dat, nu
de directeur der belastingen noodzakelijk en uitsluitend optreedt namens de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van FinancHin, de omstandigheid dat de
Staat in het arrest als procespartij
wordt vermeld, zonder invloed is op
de bevoegdheid van de directeur der
belastingen om, zonder vermelding
van enige andere opdracht dan die
welke voortvloeit uit zijn eigen hoedanigheid, cassatieberoep in te stellen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

Over het tweede middel van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het
verzoekschrift tot cassatie niet is ondertekend door de directeur, maar door « de
plaatsvervangende ambtenaar », met name een << adjunct-directeur >>, zonder dat
daarbij wordt gewezen op enige opdracht
vanwege de directeur of naar een tijdelijk belet van de directeur, zodat de omstandigheden waarin de adjunct-directeur is opgetreden volkomen· onduidelijk blijven; de ondertekening van een
verzoekschrift dat de belastingplichtige
verplicht aan een proces mee te werken,
op gevaar van willekeur niet mag worden overgelaten aan een persoon van
wie de hoedanigheid van ambtenaar niet
eens vaststaat :

Overwegende dat uit de artikelen
206 en 279 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen volgt dat het
verzoekschrift tot cassatie namens
de Staat wordt ondertekend door de
bevoegde directeur en dat deze voor
die handeling volgens de vereisten
van de dienst en zonder enige verantwoording ten aanzien van derden
een ambtenaar kan delegeren;
Dat de handtekening op het verzoekschrift tot op bewijs van het tegendeel geacht wordt die te zijn van
de daarop vermelde handelende
ambtenaar; dat, wanneer het verzoekschrift van een ambtshalve optredende ambtenaar uitgaat, het voldoende is dat het de hoedanigheid
van die ambtenaar vermeldt;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel van cassatie, afgeleid
uit de schending van de artikelen 7, § 1,
24, § 2, 1', van de Overeenkomst van 19
oktober 1970, gesloten tussen de regering
van het Koninkrijk Belgie en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen naar
het inkomen en naar het vermogen en
tot vaststellen van enige andere regelen
verband houdende met de belastingheffing, goedgekeurd door de wet van 16 augustus 1971, 5, 20, 1", 21, lid 1, 1", 43, lid
1, 3", en lid 3, 96, 98, 110, 114, 115 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
66 tot 69 van het koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
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doordat het Hof van Beroep te Antwer-

pen, in het bestreden arrest, beslist dat
de regeling, voorgeschreven in de artikelen 66 tot 69 van het koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, waarbij de vorige
bedrijfsverliezen slechts mogen worden
afgetrokken van latere winsten in zoverre zij niet voorheen door bij verdrag vrijgestelde winsten werden gedekt (inzonderheid artikel 69 van voormeld koninklijk besluit ), strijdig is met de artikelen
7 en 24, § 2, 1°, van hager vermeld verdrag, nu de bij deze bilaterale internationale overeenkomst bedoelde vrijstelling duidelijk beoogt dubbele belasting te
vermijden, hetgeen de bepaling van de
belastbare materie insluit en niet !outer
betrekking heeft op de inning, zodanig
dat voormelde regeling ter zake niet mag
toegepast worden, nu de Internationale
Overeenkomst voorrang heeft op de interne wet en de vrijstelling voorgeschreven in het Verdrag door de werking van
bedoelde internrechtelijke regeling wordt
tenietgedaan,
terwijl, overeenkomstig het principe
van de eenheid der resultaten van een
maatschappelijk jaar, neergelegd in de
artikelen 5, 20, 1°, 21, 96 en 98 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
met het geheel van de uitbatingsresultaten van een onderneming moet worden
rekening gehouden, zonder onderscheid
te maken naar gelang van de plaats
waar deze resultaten kunnen worden gelokaliseerd; aldus de winsten, zoals die
overeenkomstig de Nederlandse wetgeving in hoofde van de vaste inrichting
van verweerster door de Nederlandse fiscale overheid werden bepaald en als dusdanig door de Belgische fiscale administratie werden aanvaard, in principe belastbaar zijn in Belgie; de artikelen 7 en
24, § 2, 1°, van het Nederlands-Belgisch
Verdrag van 19 oktober 1970 de winsten
van een in Nederland gevestigde vaste
inrichting van Belgische belastingen vrijstelt, maar niets bepaalt omtrent de compensatie van die buitenlandse vrijgestelde winsten met verliezen van Belgische
oorsprong; het reeds vermelde principe
van de eenheid der resultaten van het
maatschappelijk jaar, waaruit afgeleid
wordt dat buitenlandse verliezen van de
winsten van een Belgische onderneming
aftrekbaar zijn, ook wanneer zij ontstaan zijn in een land waar de winsten
een conventionele vrijstelling van belasting genieten, noodzakelijk ook tot gevolg moet hebben dat de bestaande verliezen met de wereldwinsten moeten

kunnen verrekend worden; bijgevolg de
verliezen, geleden zowel in Belgie als in
Nederland door een in Belgie gevestigde
onderneming, ook in principe met het totaal der winsten, zowel Belgische als Nederlandse, moeten gecompenseerd worden, waaruit blijkt dat de artikelen 66 tot
en met 69 van het koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de volgorde van deze verliesverrekening hebben kunnen regelen in toepassing van artikel 115 van
hetzelfde wetboek, zonder daarbij enige
bepaling te hebben geschonden van het
Nederlands-Belgisch Verdrag tot vermijding van de dubbele belasting :
Overwegende dat het middel eensdeels schending aanvoert van de
erin aangewezen bepalingen van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van het koninklijk besluit tot
uitvoering daarvan, onder meer
doordat het arrest die bepalingen
strijdig acht met de Overeenkomst
van 19 oktober 1970 tussen Belgie
en Nederland tot vermijden van
dubbele belasting, en anderdeels
schending aanvoert van de aangewezen bepalingen van die overeenkomst, om dezelfde reden;
Dat het middel ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster een naamloze
vennootschap is, die haar zetel heeft
in Belgie en een << vaste inrichting »
in Nederland;
Overwegende dat uit de artikelen
5, 20, 1°, 21, 43 en 96 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
volgt dat, tenzij de wet anders bepaalt, alle inkomsten. van een belastingplichtige, met name de winsten
van een handelsvennootschap, in
Belgie belastbaar zijn, onverschillig
of ze in Belgie dan wel in het buitenland zijn verkregen; dat deze regel onder meer wordt toegepast in
de artikelen 66 en 67 van het
koninklijk besluit tot uitvoering van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waarin regels worden gegeven voor de aftrek van vrijgestelde inkomsten verkregen in binnenof buitenland;
Dat de door verweerster in Nederland verkregen inkomsten derhalve
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in beginsel in Belgie belastbaar zijn
en in Belgie geleden verliezen in beginsel daarvan kunnen worden afgetrokken;
Overwegende dat artikel 7 van de
genoemde
overeenkomst
tussen
Belgie
en
Nederland
bepaalt :
« Voordelen van een onderneming
van een der Staten zijn slechts in
die Staat belastbaar, tenzij de onderneming in de andere Staat haar
bedrijf uitoefent met behulp van een
aldaar gevestigde vaste inrichting.
Indien de onderneming aldus haar
bedrijf uitoefent, mogen de voordelen van de onderneming in de andere Staat worden belast, maar slechts
in zoverre dat zij aan die vaste inrichting kunnen worden toegerekend »; dat artikel 24, § 2, 1°, van die
overeenkomst bepaalt : « Voordelen
en inkomsten ( ... ) die volgens de
voorgaande artikelen in Nederland
mogen worden belast, zijn in Belgie
vrijgesteld van belasting. Die vrijstelling beperkt niet het recht van
Belgie met de aldus vrijgestelde
voordelen en inkomsten ( ... ) rekening te houden bij het bepalen van
het tarief van de belasting », terwijl
in hetzelfde artikel, § 2, 5°, het dubbel in aanmerking nemen van in
Nederland geleden verliezen wordt
voorkomen; dat uit alle aangehaalde
bepalingen volgt dat de Overeenkomst niet de belastinggrondslag regelt, maar enkel bepaalde inkomsten vrijstelt van belasting; dat hieruit volgt dat de Overeenkomst de
Belgische Staat niet verhindert bij
de bepaling van de belastinggrondslag in Belgie rekening te houden
met de in Nederland verkregen
winst en deze derhalve te begrijpen
in het bedrag waarvan het in Belgie
geleden verlies wordt afgetrokken,
en bedrijfsverlies over voorgaande
jaren slechts af te trekken van latere winsten in zoverre ze niet reeds
voorheen door bij de Overeenkomst
vrijgestelde winsten werden gedekt;

noemde
internationale
overeenkomst, de Overeenkomst en de
genoemde
wettelijke
bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.
29 juni 1984 - 1" kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie (8) van de h. Krings,
procureur-generaal - Advocaat: mr. R.
Tournicourt, Brussel.

Nr. 622
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GENEESKUNDE -

ORDE VAN APOTHEKERS - BESLISSING VAN EEN PROVINCIALE
RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS
KENNISGEVING - BEGRIP.

De kennisgeving van de beslissing van
een provinciale raad van de Orde van
Apothekers, bedoeld in art. 25, § 1,
K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967, geschiedt
op het ogenblik dat de brief op het dienende adres wordt aangeboden.
(BRAECKMAN, DE SMEDT T. DAVIDTS)
ARREST

(A.R. nr. 3908)

HET HOF; - Gelet op de bestreDat het arrest, door te weigeren
de
Belgische
wetgeving
des- den beslissing, op 23 november 198:.:l
aangaande toe te passen op grond 1----------------dat ze strijdig zou zijn met de ge{8) Zie voetnoot 3.
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door de raad van beroep van de Or- geving, van de beslissing van de provinde der Apothekers, met het Neder- ciale raad op 11 maart 1982 gebeurde, nu
luidens artikel 52 van het Gerechtelijk
lands als voertaal, gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 35, 52 van het Gerechtelijk Wetboek, 25, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Apothekers, en van het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk, ingeval overmacht
belet een rechtsmiddel aan te wenden,
de termijn voor het aanwenden van het
rechtsmiddel slechts verlengd wordt tot
op het ogenblik dat die overmacht
ophoudt te bestaan,
doordat de bestreden beslissing - na
geconstateerd te hebben dat bij beslissing van 9 maart 1982 de nederlandstalige provinciale raad van Brabant van de
Orde der Apothekers aan verweerster als
tuchtmaatregel een schorsing oplegde
van het recht het beroep van de artsenijbereidkunde uit te oefenen gedurende
een termijn van vijftien dagen, dat bij
aangetekend schrijven van 11 maart
1982 gezegde beslissing aan verweerster
werd medegedeeld, dat verweerster van
7 maart 1982 tot en met 19 maart 1982 in
het buitenland verbleef en derhalve eerst
op zaterdag 20 maart 1982 terug thuis
kwam, en dat verweerster bij aangetekende zending van 31 maart 1982 hager
beroep had ingesteld - verklaart dat
verweerster tijdig en regelmatig naar de
vorm hager beroep had ingesteld en de
uitgesproken tuchtmaatregel terugbrengt
tot deze van de waarschuwing; en doordat de bestreden beslissing, wat betreft
de tijdigheid van het door verweerster
ingesteld hager beroep, op de beschouwing steunt dat eerst op 20 maart 1982
aan verweerster kennis kon gegeven
worden van gezegde beslissing van de
provinciale raad, en deze datum als vertrekpunt van de beroepstermijn aanvaardt,
terwijl nu, luidens artikel 25, § 1, van
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der
Apothekers, de termijn voor het instellen
van hager beroep door de apotheker tegen een tuchtbeslissing door de provinciale raad uitgesproken, vijftien vrije dagen bedraagt vanaf de kennisgeving van
de beslissing, nu luidens artikel 32 van
het Gerechtelijk Wetboek door « kennisgeving » moet worden begrepen het opsturen, eventueel langs de post, van een
akte van rechtspleging, nu volgens de
constataties van de bestreden beslissing
ten deze het opsturen, en dus de kennis-

Wetboek de termijn wordt gerekend vana£ de dag na die van de akte of van de
gebeurtenis welke hem doet ingaan, nu
dienvolgens ten deze voormelde termijn
van vijftien vrije dagen diende gerekend
te worden vanaf 12 maart 1982 en derhalve op zaterdag 27 maart 1982 of in aile geval op maandag 29 maart 1982 verstreek, en nu uit de constataties van de
bestreden beslissing blijkt dat verweerster op zaterdag 20 maart 1982 kennis
kon nemen van de beslissing van de provinciale raad, zodat de overmacht, welke
haar belette hager beroep in te stellen,
op 20 maart 1982 of in aile geval op
maandag 22 maart 1982 had opgehouden
te bestaan, hieruit volgt dat de bestreden
beslissing, door het door verweerster bij
aangetekende zending van 31 maart 1982
ingesteld hager beroep tijdig te verklaren, de hager ingeroepen wettelijke bepalingen en het hager ingeroepen algemeen rechtsbeginsel schendt :

Overwegende dat de bestreden beslissing niet steunt op overmacht;
dat het middel in zoverre het een algemeen rechtsbeginsel inroept, feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige,
dat ingevolge artikel 25, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde
der Apothekers, het hoger beroep
wordt ingesteld door de apotheker
binnen vijftien vrije dagen vanaf de
kennisgeving van de beroepen beslissing; dat artikel 32 van het
koninklijk besluit van 29 mei 1970
tot regeling van de organisatie en
de werking van de Orde der Apothekers bepaalt dat het beroep bij aangetekende brief wordt gestuurd aan
de voorzitter van de provinciale
raad, die de beslissing heeft gewezen;
Overwegende dat een eerste vraag
is, wanneer de termijn van vijftien
dagen een aanvang neemt : bij de
afgifte van het aangetekend schrijven op het postkantoor, bij de aanbieding op het dienende adres, of bij
de werkelijke kennisneming door de
geadresseerde;
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Dat een andere vraag is, op welk Nr. 623
ogenblik het hoger beroep wordt
ingesteld : op het ogenblik van de af1' KAMER - 29 juni 1984
gifte van het aangetekend schrijven
op het postkantoor, bij de aanbieding ervan of bij de kennisneming;
VAN GOEDEREN- PACHT- MEOverwegende dat ten deze enkel HUUR
DEEIGENAAR - MEDEEIGENAAR DIE ZIJN
de eerste vraag ter sprake is;
DEEL VERGROOT DOOR RUIL - OPZEGGING
VAN DE PACHT - VEREISTEN.
Overwegende dat de kennisgeving
bedoeld in artikel 25, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 no- De medeeigenaar van een in pacht gegeven goed, die niet ten minste de onvervember 1967 geschiedt op het ogendeelde helft van het pachtgoed bezit of
blik waarop de brief aangeboden
zijn dee] heeft verkregen door erfopwordt op het dienende adres; dat,
volging of legaat en die naderhand
met uitzondering van de zaterdagen,
door ruil zijn deel vergroot of zelfs volzon- en feestdagen, een ter post aanledig eigenaar wordt van het goed,
getekende zending normaal binnen
blijft, wat het recht om de pachter op
te zeggen betreft, a.m. om de exploitavierentwintig uren aan de geadrestie over te dragen aan zijn afstammeseerde wordt aangeboden; dat de gelingen, onderworpen aan de bepalinadresseerde evenwel mag bewijzen
gen van art. llbis Pachtwet (1).
dat de zending na het verstrijken
van de normale termijn is aangeboden;
(TIMMERMAN, DESPLENTERE T. OBIN)
Overwegende dat uit de stukken
niet blijkt op welke dag de aangeteARREST
kende brief op het dienende adres is
aangeboden;
(A.R. nr. 4094)
Dat het middel gegrond is;
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 januari 1983 in hoger beroep door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Veurne gewezen;
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.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7, meer bepaald 1",
en 11 bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III, van het Burgerlijk
Wetboek, houdende de regels betreffende
de pacht in het bijzonder, 97 van de

29 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie (1) van de h. Krings, procureur-generaal Advocaten: mrs. Bayart enBiitzler.
·

bewijzen dat hij in de onmogelijkheid verkeerde om de brief in ontvangst te nemen, en het
meende dat die procedure, die nauwkeurig
vaststaat en die niet enkel rekening houdt met
de noodwendigheden van de rechtszekerheid,
maar ook met het recht van verdediging, kon
worden aangepast aan de tuchtprocedure inzake de Orde van Apothekers, aangezien de wet
dienaangaande niets bepaalt. Het had dan ook
geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beslissing omdat, volgens de algemene bewoordingen van de bestreden beslissing, de
appeltermijn pas een aanvang nam op het
ogenblik dat de geadresseerde van de beslissing kennis had genomen.

------------------1
Nota arrest nr. 622 :

(1) Het O.M. had tot vernietiging geconcludeerd, maar om andere redenen. Het O.M.
ging uit van de wet van 26 juni 1963 betreffende de bescherming van de titel van architect,
naar luid waarvan de kennisgeving geschiedt
Nota arrest nr. 623:
op de dag volgend op die waarop de ter post.
aangetekende brief op het postkantoor werd.
(1) Zie Gedr. St. Kamer, zitt. 77/78, nr. 99,
afgegeven, behalve dat de geadresseerde kan verslag van de Comm. van Justitie.
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Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis - na geconstateerd te hebben: dat bij geregistreerde pachtovereenkomst ondertekend
op 15 februari 1966 dame R.D. aan de
verweerders een weide te Lampernisse
in pacht gaf voor de duur van negen jaar
vanaf 1 oktober 1966; dat op 9 november
1977, na het overlijden van dame R.D.,
haar zoon J.V.B. aan de verweerders liet
weten dat hij de weide zou verkopen en
dat zij hun recht van voorkoop konden
uitoefenen, doch dat de verweerders
hierop niet ingingen; dat bij notariele akte van 6 november 1978 de weide verkocht werd voor vier zesde aan de echtgenoten Van Stechelman-Timmerman en
voor twee zesde aan de eisers; dat bij notariiHe akte van dezelfde dag de echtgenoten Van Stechelman-Timmerman hun
aandeel van vier zesde in ruil gaven aan
de eisers tegen een perceel grond gelegen te Lo-Reninge, zodat de eisers de
enige eigenaars werden van de kwestieuze weide, en dat op 22 juli 1981 door de
eisers per aangetekend schrijven opzegging van pacht werd gegeven tegen 1 oktober 1984, zulks voor gebruik door hun
dochter Maria Timmerman - de verdering van de eisers, welke ertoe strekte
de gegeven opzegging geldig te horen
verklaren en de verweerders te horen
veroordelen om de verpachte weide op 1
oktober 1984 te ontruimen, ongegrond
ver klaart, zulks om reden dat het doel
van artikel llbis van de Pachtwet is de
pachter te beschermen tegen de ruiler
die in de plaats komt van de oorspronkelijke verpachter en de mogelijkheid heeft
zelf het verpachte goed te exploiteren,
wanneer de oorspronkelijke verpachter
deze mogelijkheid niet had, en dat artikel llbis van toepassing is wanneer, zeals ten deze, een medeeigenaar door ruil
enige eigenaar-verpachter wordt en de
mogelijkheid krijgt alleen opzegging te
geven,

terwijl, eerste onderdeel, gezegd artikel llbis van de hoger bedoelde pachtwetgeving, luidens hetwelk degene die
door ruil eigenaar-verpachter is geworden, geen opzegging kan doen om zelf
het verpachte goed te exploiteren of de
exploitatie ervan over te dragen aan zijn
echtgenoot, aan zijn afstammelingen of
aangenomen kinderen of aan die van
zijn echtgenoot, tijdens de pachtperiode
die loopt op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte, niet van
toepassing is op hen die door aankoop
medeeigenaars worden van het verpach-

te goed en daarna door ruil de uitsluitende eigenaars van het goed worden;

tweede onderdeel, nu de eisers in hun
conclusie in hager beroep, zonder dienaangaande door het bestreden vonnis tegengesproken te worden, hadden laten
gelden dat hun gewezen medeeigenaars,
namelijk de echtelieden Van Stechelman-Timmerman die vier zesde van het
verpachte goed hadden aangekocht, landbouwers waren, hieruit volgt dat, zoals
de eisers stelden, luidens de bepalingen
van voormeld artikel 7, meer bepaald 1',
van de hager ingeroepen pachtwetgeving, de eisers v66r de akte van ruil en
samen met gezegde echtelieden opzegging van pacht hadden kunnen geven
met het oog op gebruik door gezegde
echtelieden, zodat de eisers, in tegenstrijd met wat het bestreden vonnis verklaart, zich niet in de toestand bevonden
van ruilers die in de plaats komen van
de oorspronkelijke verpachters, welke de
mogelijkheid niet hadden zelf het verpachte goed te exploiteren, waaruit volgt
dat voormeld artikel llbis van de pachtwetgeving op de eisers niet toepasselijk
was;
derde onderdeel, de motivering van
het bestreden vonnis niet toelaat te weten om welke reden de echtelieden Van
Stechelman-Timmerman, die de vier zesde van de verpachte weide door ruil aan
de eisers afstonden, de mogelijkheid niet
zouden gehad hebben het bewuste goed
zelf te exploiteren, zodat die motivering
geen passend antwoord inhoudt op het
middel waardoor de eisers lieten gelden
dat gezegde echtelieden wel over die
mogelijkheid beschikten, en derhalve
niet voldoet aan wat door de artikelen 97
van de Grondwet en 780 van het Gerechtelijk Wetboek wordt vereist:

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel llbis van
de Pachtwet bepaalt dat degene die
door ruil eigenaar-verpachter is geworden, geen opzegging kan doen,
onder meer om de exploitatie over
te dragen aan zijn afstammelingen,
tijdens de pachtperiode die loopt op
het ogenblik van het verlijden van
de authentieke akte; dat in de daaropvolgende periode slechts opzegging kan gedaan worden met een
opzeggingstermijn van ten minste
zes jaar;
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Overwegende dat artikel 7, 1°,
tweede lid, van de Pachtwet bepaalt
dat, ingeval het pachtgoed medeeigendom is of wordt van verscheidene personen, aan de pachtovereenkomst slechts een einde kan gemaakt worden voor persoonlijke exploitatie ten behoeve van, onder
meer, zijn kinderen, voor zover die
medeeigenaar ten minste de onverdeelde helft van het pachtgoed bezit
of zijn deel heeft verkregen door
erfopvolging of legaat;
Overwegende dat de medeeigenaar die aan de vereisten van artikel 7, 1°, tweede lid, beantwoordt,
zijn recht op te zeggen niet verbeurt
doordat hij naderhand een ander of
het resterende deel van het goed
in ruil ontvangt;
Dat echter een medeeigenaar die
niet kan voldoen aan de vereisten
van artikel 7, 1°, tweede lid, en naderhand door ruil zijn deel vergroot
of zelfs volledig eigenaar wordt van
het goed, aan artikel 11 bis onderworpen is;
Dat de onderdelen naar recht falen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechtbank
niet oordeelt dat de echt.genoten
Van Stechelman-Timmerman, eigenaars voor vier zesde, geen opzegging hadden kunnen doen voor hun
persoonlijke exploitatie, maar, om
de redenen uiteengezet in het antwoord op de eerste twee onderdelen,
enkel belang hecht aan de vraag of
de eisers reeds ten minste de onverdeelde helft van het pachtgoed in
hun bezit hadden v66r de ruiling;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaat: mr. Bayart.

Nr. 624
VAKANTIEKAMER -

18 juli 1984

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ VERPLICHTING EEN BEROEP TE DOEN OP
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING GEGROND OP DE ONBEVOEGDHEID
RATIONE PERSONAE VAN DE RECHTBANKGEEN GROND VOOR VERDENKING.

3° CASSATIE-

BEVOEGDHEID- STRAFZAKEN- RECHTSTREEKSE AANGIFTE VAN MISDADEN OF WANBEDRIJVEN - GEVAL WAARIN
DE AANGIFTE ONTVANKELIJK IS - VEREISTEN.

1o De door een burgerlijke partij ingestelde vordering tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere op grand
van gewettigde verdenking, is niet ontvankelijk als het verzoekschrift niet is
ondertekend door een advocaat bij het
Hof van Cassatie (1}. (Art. 542, tweede
lid, Sv.)
2o Geen grand voor gewettigde verdenking ter verantwoording van een vordering tot verwijzing van een rechtbank naar een andere is de omstandigheid dat de rechtbank ratione personae onbevoegd zou zijn (2).
3° Het Hof van Cassatie is niet bevoegd

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
29 juni 1984 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afde-

om kennis te nemen van een rech tstreekse aangifte bij een voor het Hoi
aanhangige zaak als die aangifte enkel
betrekking heeft op misdaden of wanbedrijven die ten laste worden gelegd

1-----------------(1) Cass., 24 sept.
(A.C., 1980-81, nr. 56).

1980,

A.R.

nr.

1304

(2) Zie Cass., 22 juli 1974 (A.C., 1974, 1231).
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van degene die niet de in art. 485 Sv.
bedoelde hoedanigheid heeft (3). (Artt.
485 en 486 Sv.)
(DELBOUILLE, LEENDERS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3672)

wordt aangezocht vast te stellen dat
het rechtscollege te Charleroi « volstrekt onbevoegd » is « ratione personae » om de door de eisers op 16
november 1982 en 24 januari 1983
ingediende klachten te onderzoeken;
Dat het Hof evenmin bevoegd is
om kennis te nemen van de verzoekschriften van de eisers, in zoverre daarbij aangifte wordt gedaan
van feiten die een misdaad of een
wanbedrijf zouden opleveren en die
door rijkswachters of door particulieren zouden zijn gepleegd;

HET HOF; - Gelet op de verzoekschriften van Jacques Delbouille en Franc;ois Leenders, die op
11 mei, 21 mei en 7 juni 1984 op de
griffie van het Hof zijn ingekomen;
Overwegende
dat
die
verzoekschriften niet ontvankelijk zijn,
in zoverre daarin wordt gevraagd
Om die redenen, gelet op de artidat de zaak op grand van gewettigde verdenking zou worden onttrok- kelen 542 tot 552 van het W etboek
ken « aan de rechtscolleges te Char- van Strafvordering, verwerpt de verleroi in het algemeen, met inbegrip zoeken; veroordeelt de eisers in de
van de raadkamers, doch met uit- kosten.
zondering van de zeer eerbiedwaar18 juli 1984 - Vakantiekamer - Voordige en eminente onderzoeksrechzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verters Dumonceau en Lacroix », aan de slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
heer Maufroid, « onderzoeksrechter conclusie van de h. Declercq, advocaatte Charleroi, wegens bedrieglijke generaal.
praktijken en tekortkomingen aan
de plichten van zijn ambt >> en« aan
het openbaar ministerie bij de rechtscolleges te Charleroi, doch met uit- Nr. 625
zondering van de zeer eerbiedwaardige en eminente heer Simonis;
VAKANTIEKAMER - 18 juli 1984
substituut te Charleroi, en de geachte heer Gossiaux, substituut te Charleroi, in 1983 >> en dat de door de GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
eisers, « burgerlijke partijen op
LANDLOPERIJ - GEDING IN CASSATIE - VERde tussenvordering >>, ingediende
WERPING VAN HET CASSATIEBEROEP VAN
EEN LANDLOPER TEGEN HET VONNIS VAN DE
klachten naar een ander rechtscolleCORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ ZIJN
ge zouden worden verwezen; dat imINTERNERING WORDT BEVOLEN - VEROORmers uit die verzoekschriften blijkt
DELING IN DE KOSTEN.
dat ze door de eisers zijn_ opgemaakt in hun hoedanigheid van bur- In geval van verwerping van het cassagerlijke partij voor de onderzoekstieberoep van een landloper tegen een
rechter te Charleroi, doch zonder de
vonnis van de correctionele rechtbank,
waarbij zijn internering wordt bevolen,
tussenkomst van een advocaat bij
moeten de kosten van het geding in
het Hof;
cassatie ten laste worden gelegd van
Overwegende dat het Hof overide eiser (1). (Art. 16bis wet van 27 nov.
gens niet bevoegd is om kennis te
1891; artt. 162 en 176 Sv.)
nemen van de verzoekschriften van
de eisers, in zoverre het Hof hierbij 1---N-o_t_a_a_r-re_s_t_n_r-.- _ _:_ _ _ _ _ __
62 5

(3)

Nota arrest nr. 624:
Zie Cass., 20 dec. 1977

Cass., 16 nov. 1971 (A.C., 1972, 268) en
voetnoot 3, P.M.; Cass., 8 mei 1972 (ibid., 1972,
(1)

(A.C., 1978, 486).

833).
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(NIZET)

(MERKIER)

(A.R. nr. 3711)

ARREST ( vertaling)

18 juli 1984 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

Nr. 626

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 24 mei 1984 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Vorst;
Over het middel, afgeleid uit de schen·ding van het recht van verdediging,

VAKANTIEKAMER -

18 juli 1984

1° BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT

MAAT-

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - SCHENDING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BEGRIP,

2° RECHT

(A.R. nr. 3716)

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- SCHENDING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BEGRIP.

1" en 2" Schending van het recht van ver-

dediging valt niet hieruit af te leiden
dat de gei'nterneerde door de commissie tot bescherming van de maatschappij buiten de aanwezigheid van zijn
raadsman is ondervraagd en dat deze
hem, zonder het dossier te kennen,
niet naar behoren had kunnen verdedigen, als de advocaat van de eiser regelmatig werd verzocht aanwezig te
zijn op de zitting tijdens welke de geinterneerde zou worden ondervraagd
en hij niet heeft gevraagd dat een andere regeling zou worden getroffen,
het dossier gedurende vier dagen ter
besphikking is gesteld van de advocaat
en deze de verdediging van de gei'nterneerde heeft gevoerd zonder dat om
uitstel van de zaak werd verzocht (1).

----------------1
(1) Zie Cass., 22 aug. 1973 (A.C., 1973, 1080),
16 en 23 juni 1982, A.R. nrs. 2390 en 2407
(ibid., 1981-82, nrs. 622 en 637).

doordat eiser op 17 mei 1984 in de inrichting tot bescherming van de maatschappij te Doornik werd ondervraagd
buiten de tegenwoordigheid van zijn advocaat, mr. Mathurin van de balie te
Brussel, die overeenkomstig artikel 28,
tweede lid, van de wet tot bescherming
van de maatschappij ambtshalve was
aangewezen door de voorzitter van de
commissie .tot bescherming van de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Vorst; dat,
ondanks het verzoek van eiser om het
onderzoek van zijn zaak uit te stellen tot
de volgende zitting van de commissie te
Doornik, ten einde zijn advocaat de tijd
te laten hem er te komen aanhoren, de
commissie tot bescherming van de maatschappij haar beslissing heeft gewezen
te Vorst op 24 mei 1984, na de advocaat
van betrokkene te hebben gehoord die
het dossier van eiser niet kende en
hem derhalve niet naar behoren kon verdedigen:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat advocaat Mathurin
bij een aan hem gericht schrijven
van 9 mei 1984 dat door de secretaris van de commissie tot bescherming van de maatschappij voor de
voorzitter was ondertekend, tijdig
op de hoogte is gebracht van de dag
waarop de commissie zitting zou
houden te Doornik om er eiser te
horen en dat hij werd verzocht op
die zitting tegenwoordig te zijn om
zijn client bij te staan, tenzij de advocaat om ernstige redenen zou vragen dat een andere regeling zou
worden getroffen;
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Dat niet blijkt dat de advocaat
van eiser een dergelijk verzoek
heeft ingediend;
Overwegende dat de beslissing
vaststelt dat het dossier gedurende
vier dagen ter beschikking is gesteld van de advocaat van eiser, dat
eiser op 17 mei 1984 is gehoord in
de inrichting tot bescherming van
de maatschappij te Doornik en dat
de raadsman van eiser is gehoord te
Vorst op de zitting van 24 mei 1984
van de commissie tot bescherming
van de maatschappij;
Dat uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat eiser of diens
advocaat om uitstel van de zaak
hebben verzocht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt de

18 juli 1984 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

(CANDELMA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 3745)

RET HOF; - Gelet op de verzoeken tot verwijzing, op grond van gewettigde verdenking, de eerste van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Aarlen naar een rechtbarik van dezelfde hoedanigheid, en de andere
van de onderzoeksrechter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Aarlen naar een onderzoeksrechter
van een andere rechtbank;

I. Op het verzoekschrijft tot anttrekking van de zaak aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen :
Overwegende dat een krachtens
artikel 542, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering door de belanghebbende partij ingediend verzoekschrift tot verwijzing op straffe
van nietigheid rechtstreeks aan het
Hof van Cassatie moet worden gericht;
Overwegende dat het door eiser
ingediende verzoekschrift niet aan
die voorwaarde voldoet; dat het derhalve niet ontvankelijk is;
II. Op het verzoekschrift tot anttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter te Aarlen :
Overwegende dat verzoeker afstand heeft gedaan van zijn verzoek;

Nr. 627
VAKANTIEKAMER -

wettigde verdenking, van een rechtbank naar een andere is niet ontvankelijk als het niet rechtstreeks aan het
Hof van Cassatie is gericht (1).
(Art. 542, tweede lid, Sv.)

18 juli 1984

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETTIGDE
VERDENKING
VERZOEKSCHRIFT VAN EEN BETROKKEN PARTIJ
- GELDIGHEIDSVEREISTEN.

Het verzoekschrift van een belanghebbende partij tot verwijzing, wegens ge-

(1) Cass., 3 feb. 1936 (Bull. en Pas., 1936, I,
144). I.e. maakten de verzoekschriften dee! uit
van de correspondentie die in het parket van
het Hof was ingekomen; zij waren echter noch
aan het Hof gericht, noch ter griffie van het
Hof ingediend.
Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. nr. 8410
(A.C., 1983-84, nr. 432), met voetnoot R.D. : die
zaak betreft stukken waarin geen verzoekschrift voorkomt tot inleiding van een
procedure, maar wei middelen tot staving van
een cassatieberoep.
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(RUNFOLA)
Om die redenen, verleent akte
van de afstand van het verzoek tot
ARREST ( vertaling)
onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter te Aarlen Claude
(A.R. nr. 3756)
Demanet;
verwerpt
het
verzoekschrift tot ontrekking van de
HET HOF; - Gelet op het bestrezaak aan de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Aarlen; veroordeelt eiser den arrest, op 14 juni 1984 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
in de kosten.
kamer van inbeschuldigingstelling;

18 juli 1984 - Vakantiekamer - VoorOver het eerste middel, hieruit afgezitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijklui- leid dat het arrest het hager beroep dat
dende conclusie van de h. Declercq, eiseres op 31 mei 1984 had ingesteld tegen de op 29 mei 1984 door de raadkaadvocaat-generaal.
mer gewezen beschikking waarbij de
voorlopige hechtenis van eiseres wordt
gehandhaafd en die haar op 29 mei is betekend, laattijdig en derhalve niet ontvankelijk verklaart en hieruit dat het arNr. 628
rest die beslissing verantwoordt op
grond « dat de proceshandelingen slechts
tijdens de wettelijke openingsuren van
VAKANT!EKAMER - 18 juli 1984
de griffies kunnen worden verricht »,
terwijl de termijn van vierentwintig
uur die de wet aan de verdachte toekent
1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO- om hager beroep in te stellen tegen beGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING VAN schikkingen inzake voorlopige hechtenis,
DE RAADKAMER - TERMIJN.
niet kan worden verkort om redenen in
verband met de openingsuren van de
2° VOORLOPIGE HECHTENIS BE- griffies en die termijn van uur tot uur en
niet van de zoveelste tot de zoveelste
SCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT HANDmoet worden gerekend :
HAVING VAN DE HECHTENIS- N!ET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP- GEVOLG.

1' Het hager beroep van de verdachte te-

gen een beschikking van de raadkamer tot handhaving van de voorlopige
hechtenis moet, in de regel, uiterlijk
worden ingesteld de dag volgend op
die waarop de beschikking hem is betekend (1). (Art. 20 wet 20 april 1874.)
2' Wanneer de kamer van inbeschuldi-

gingstelling het hager beroep van de
verdachte tegen een beschikking van
de raadkamer tot handhaving van de
voorlopige hechtenis niet ontvankelijk
verklaart, is zij niet bevoegd om uitspraak te doen over de verweermiddeJen waarin de verdachte zich beroept
op de onwettigheid van het bevel tot
aanhouding (2).

Overwegende dat naar luid van
artikel 20 van de wet op de voorlopige hechtenis het hoger beroep tegen
de door de raadkamer krachtens artikel 5 gewezen beschikkingen door
de verdachte op straffe van verval
moet worden ingesteld binnen de
termijn van vierentwintig uren te
rekenen van de dag waarop de beschikking hem is betekend; dat die
termijn van dag tot dag wordt gerekend, zodat het hoger beroep, om
ontvankelijk te zijn, in de regel
uiterlijk de dag volgend op de dag
waarop de beschikking is betekend,
moet worden ingesteld;
Overwegende dat de door de raadkamer gewezen beschikking aan ei-

(1) Zie Cass., 20 feb. 1893 (Bull. en de voorlopige hechtenis (art. 5 Wet Voorlopige
Pas., 1893, I, 104) en 10 mei 1977 (A.C., 1977, Hechtenis), zich niet uit te spreken over de
geldigheid van het bevel tot aanhouding :
Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2616 (A.C., 1982-83,
(2) Ook ingeval het hoger beroep ontvanke- nr. 187) of over de omstandigheden van de
lijk was geweest, had het onderzoeksgerecht, aanhouding : Cass., 21 sept. 1977, A.C., 1978
•
dat te beslissen had over de handhaving van 96).
926).
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seres is betekend op 29 mei 1984 en
dat eiseres pas twee dagen nadien,
op 31 mei, hoger beroep tegen die
beslissing heeft ingesteld; dat de beslissing waarbij dat hoger beroep
laattijdig en derhalve niet ontvankelijk wordt verklaard, derhalve naar
recht is verantwoord;
Dat het middel in dat opzicht faalt
naar recht;
Overwegende dat het arrest weliswaar vermeldt << dat de proceshandelingen slechts tijdens de wettelijke
openingsuren van de griffies kunnen worden verricht »; dat het middel echter, nu het opkomt tegen deze considerans die geen invloed
heeft op de wettigheid van de bestreden beslissing, niet ontvankelijk
is;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, een vergissing
heeft begaan door de zaak niet aan zich
te trekken en door de onwettigheid van
het tegen eiseres verleende aanhoudingsbevel, die eiseres in de door haar ingediende ocnclusie had beschreven, niet
vast te stellen;

Overwegende dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, na te hebben vastgesteld
dat het hoger beroep van eiseres tegen de beschikking van de raadkamer niet ontvankelijk was en dat de
zaak door het hoger beroep dus niet
rechtsgeldig bij het hof aanhangig
was gemaakt, niet bevoegd was om
uitspraak te doen over de verweermiddelen waarin eiseres de onwettigheid aanvoerde van het tegen
haar verleende bevel tot aanhouding;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

18 juli 1984 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal.

'Nr. 629
VAKANTIEKAMER -

20 augustus 1984

WAPENS -

VERBOD VOOR IEDERE PERSOON, DIE NOCH WAPENFABRIKANT NOCH
WAPENHANDELAAR IS, MUNITIE BESTEMD
VOOR VERWEER- OF OORLOGSWAPENS OP TE
SLAAN, ZONDER DE STEEDS HERROEPBARE
MACHTIGING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - BEGRIP.

In art. 16 Wapenwet van 3 januari 1933
moeten de woorden « opslaan » en
« opslagplaats " respectievelijk worden
begrepen als « een voorraad opdoen »
en « een plaats of een terrein waar
materialen of goederen kunnen worden opgeslagen »; daaruit volgt dat het
« opslaan » niet behoeft te geschieden
in een onroerend goed en dat een « opslagplaats » niet noodzakelijk een onroerend goed is.
(ARTECHE GONZALEZ)
ARREST

(A.R. nr. 8942)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 1984 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het middel, gesteld als volgt : Eiser heeft, in een auto, munitie vervoerd.
Vervoer van munutie is, zoals trouwens
em het vonnis in eerste aanleg en het arrest in hager beroep erkennen, niet
strafbaar gesteld door de wet (wet van 3
januari 1933 op de vervaardiging van, de
handel in en het dragen van wapenen en
op de handel in munitie); het arrest, door
Om die redenen, verwerpt de eiser te veroordelen op grond van het bevoorziening; veroordeelt eiseres in paalde in artikel 16, tweede lid, van de
wet van 3 januari 1933, zijnde het wande kosten.
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bedrijf van opslaan van munitie zonder
toelating vanwege de procureur des Konings, maakte alzo een verkeerde toepassing van voornoemd wetsartikel door
« vervoeren » van munitie te vereenzelvigen met « opslaan >> en aldus aan de termen « opslaan >> en « opslagplaats >> een
betekenis te geven die ze noch taalkundig noch juridisch bezitten; het arrest
verdedigt inderdaad de stelling « dat artikel 16 van de Wapenwet de begrippen
" opslaan " en " opslagplaatsen " van munitie niet beperkt tot een opslagplaats,
waarvoor een machtiging kan worden
verleend, maar een algemene draagwijdte heeft >>, wat een loutere bewering is,
die door niets gestaafd wordt en die, zoals gezegd, indruist tegen taal en wet,
zoals uit het hierna volgende bewezen
wordt; het eerste lid van voornoemd artikel 16 van de wet van 3 januari 1933
houdt het verbod in van « verweer- of
oorlogswapens op te slaan >> (Franse
tekst: « posseder un depot d'armes de
defense ou de guerre >>); het tweede lid
van hetzelfde artikel breidt dit verbod
uit tot de munitie voor de bedoelde wapens, in volgende termen : « Deze bepaling is mede van toepassing op de opslagplaatsen van munitie bestemd voor
hager bedoelde wapens >> (Franse tekst :
« Cette disposition s'applique egalement
aux depots de munitions destinees aux
armes visees ci-dessus >>). De wet bezigt
dus de term « opslagplaats >>, zijnde
« een plaats of terrein waar goederen
kunnen worden opgeslagen >> (van Dale
v" « opslagplaats >>), wat dus, in tegenstrijd met de bewering van het arrest,
enkel kan slaan op een onroerend goed,
zijnde een open of omheinde of ommuurde ruimte, waarin goederen worden opgestapeld om er een tijd onaangeroerd te
blijven liggen totdat zij voor verdere behandeling, gebruik of verkoop worden
weggehaald en vervoerd; een auto is
geen opslagplaats, doch een vervoermiddel. De bedoeling van eiser is stellig
nooit geweest de auto te gebruiken als
« opslagplaats >> voor munitie, doch als
een middel om munitie te vervoeren; de
stelling van het arrest dat « opslaan >> en
« vervoeren >> mekaar dekken en dus vervoeren van munitie ook het opslaan ervan in zich houdt, wordt door de wet van
3 januari 1933 zelf tegengesproken; artikel 4, eerste lid, van deze wet luidt inderdaad als volgt : << Niemand mag verbaden wapenen vervaardigen, herstellen, te
koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of vervoeren, opslaan of dragen », alzo duidelijk het onderscheid makend tussen « vervoeren » en « opslaan ». In de

stelling van het arrest als zou het vervoeren van munitie ook het opslaan ervan inhouden, zou de wet naast « opslaan >> niet meer « vervoeren >> hebben
moeten vermelden; het arrest weet hier
enkel op te antwoorden door erop te wijzen dat het in artikel 4 gaat om verbaden wapens en in artikel 16 om oorlogswapens; het is niet redelijk voor te
houden dat in een zelfde wet (wet van 3
januari 1933) een zelfde term (« opslaan >>) een verschillende betekenis zou
hebben in het ene en in het andere artikel (artikel 4 en artikel 16); als de wet
spreekt van een « opslagplaats >> bedoelt
zij ook werkelijk een opslagplaats, dus
een vaste plaats, terrein of gebouw, en
niet zo maar « gelijk welke ruimte >>, zoals het arrest beweert; dat de « opslagplaats >>, waarvan sprake in artikel 16,
tweede lid, van de wet van 3 januari
1933, wel degelijk slaat op een vaste
plaats, een onroerend goed, blijkt trouwens ten overvloede uit het koninklijk
besluit van 14 juni 1933 tot invoering van
de wet van 3 januari 1933. De wet en het
koninklijk besluit werden samen gepubliceerd in hetzelfde Belgisch Staatsblad
van 22 juni 1933; artikel 28 van dit
koninklijk besluit (gewijzigd door het
koninklijk besluit van 9 januari 1934,
Belgisch Staatsblad 21 februari 1934)
vormt het hoofdstuk VI van dit koninklijk besluit en is getiteld : « Over opslagplaatsen van verweer- en oorlogswapens
en munitie voor deze wapenen (artikel
16 van de wet) », met dus een uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 16 van de
wet, op basis van welk artikel het arrest
gemeend heeft veroordeling te' moeten
uitspreken; dit artikel 28 bepaalt in zijn
eerste lid dat het verzoek om machtiging
tot het bezitten van een opslagplaats
moet gericht worden « aan de procureur
des Konings van het arrondissement
waar de opslagplaats gelegen is >>, wat
toch een rijdende auto uitsluit, doch enkel kan slaan op een vaste plaats, dus
een onroerend goed; in verband met die
wetsbepaling stipte eiser in zijn conclusie voor het hof van beroep de volgende
bedenking aan : « dat, in de stelling van
het vonnis a quo als zou een auto, waarin munitie wordt vervoerd, een " opslagplaats " zijn in de zin van artikel 16 van
de wet, een vervoerder, die te Herstal bij
de F(abrique) N(ationale) munitie gaat
opladen in een auto of vrachtwagen om
die munitie te voeren naar bijvoorbeeld
Antwerpen, Gent of Brugge, een machtigingsbesluit voor het bezitten van een
opslagplaats zou moeten aanvragen aan
opeenvolgend elke procureur des Ko-
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nings van elk arrondissement waar doorheen de baan van Herstal tot de plaats
van bestemming loopt, wat tach een onzinnigheid is, die de wetgever zeker niet
gewild heeft »; op deze, nochtans pertinente aanmerking, heeft het hof van beroep in zijn arrest geen enkel antwoord
gegeven, wat nogmaals een reden tot
cassatie is; dat een opslagplaats een vaste plaats is, blijkt ook nog uit de verdere tekst van dit artikel 28 van voormeld
koninklijk besluit, de gegevens opsommend die in het verzoek tot machtiging
moeten vermeld worden, met name sub c
« de standplaats van de opslagplaats >>;
het artikel 29 van dit zelfde koninklijk
besluit bepaalt dat de machtiging moet
opgesteld worden overeenkomstig model
nummer 9, dat als bijlage bij het koninklijk besluit is gevoegd. Dit model nummer 9, zijnde « machtiging tot het bekomen van een opslagplaats voor wapens
en munitie », schrijft volgende tekst
voor : De heer ... , woonachtig te ... , straat
nr. ... , is gemachtigd een opslagplaats
van ... te bezitten in de te .. gelegen lokalen.
Te ... , den ...
de procureur des Konings >>;
ook aan de hand van die tekst is een auto als opslagplaats ondenkbaar :
Overwegende dat, luidens artikel
16 van de wet van 3 januari 1933 op
de vervaardiging van, de handel in
en het dragen van wapenen en op de
handel in munitie, behoudens het
geval voorzien bij artikel 12, het aan
ieder persoon die noch wapenfabrikant noch wapenhandelaar is, verboden is verweer- of oorlogswapenen op te slaan, zonder de steeds
herroepbare machtiging vanwege de
procureur des Konings en dat die
bepaling mede van toepassing is op
de opslagplaatsen van munitie bestemd voor hoger bedoelde wapenen;
Overwegende dat genoemde wet
van 3 januari 1933, inzonderheid artikel 16, de woorden « opslaan » en
<< opslagplaats » niet omschrijft; dat
die woorden derhalve moeten worden begrepen in hun gebruikelijke
betekenis, dit is, wat het woord << opslaan » betreft, << een voorraad opdoen >>, en, wat het woord << opslagplaats » betreft, << een plaats o£

een terrein waar materialen of goederen kunnen worden opgeslagen >>;
dat hieruit volgt dat het << opslaan >>
niet behoeft te geschieden in een
onroerend goed en dat een << opslagplaats >> niet noodzakelijk een onroerend goed is;
Overwegende dat, in tegenstelling
met wat het middel voorhoudt, het
arrest, om te beslissen dat eiser met
overtreding van artikel 16, tweede
lid, van genoemde wet van 3 januari
1933 munitie bestemd voor verweerof oorlogswapenen heeft opgeslagen,
niet oordeelt dat de begrippen « opslaan » en << vervoeren » elkaar dekken; dat het arrest vaststelt dat eiser en twee van zijn medebeklaagden te Kontich op heterdaad werden
betrapt terwijl zij zich verplaatsten
met een personenwagen waarin zij
te Antwerpen tussen de voor- en
achterzetel een kartonnen doos hadden geplaatst, inhoudende vier pakken die samen 2.020 patronen kaliber 9 mm bevatten, en dat zij
voorheen uit Frankrijk waren vertrokken en de munitie, via Frankrijk, diende te worden overgebracht
naar Spaans Baskenland, waar zij
bestemd was voor de ETA; dat het
arrest releveert dat artikel 16 van
de voormelde W apenwet de be grippen << opslaan » en << opslagplaatsen » van munitie niet beperkt tot
een opslagplaats waarvoor machtiging kan worden verleend maar een
algemene draagwijdte heeft, dat de
begrippen « opslaan » en << opslagplaatsen », door de wetgever niet nader bepaald, in onderlinge relatie
met elkaar staande, te begrijpen
zijn in hun gebruikelijke betekenis
en ten deze, in de zin van artikel 16
van de Wapenwet, te omschrijven
zijn als << het tijdelijk plaatsen van
een hoeveelheid munitie bestemd
voor verweer- of oorlogswapenen in
of op een plaats die gelijk welke
ruimte kan zijn die zich daartoe
leent »; dat deze begripsomschrijving ten opzichte van de plaats niet
beperkt is tot een onroerend goed
noch tot << een vaste en bestendige
plaats », dat plaats, hoeveelheid en
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duur feitelijke kwesties zijn die in
elk geval afzonderlijk te beoordelen
zijn; dat het arrest nog releveert
dat, krachtens artikel 16 van de Wapenwet, het vervoeren van munitie
op zichzelf als zodanig niet strafbaar is, wat echter niet uitsluit dat
het vervoeren een gegeven kan zijn
waarmede rekening te houden is ter
beoordeling van de vereiste constitutieve elementen, die feitelijke kwesties zijn, en verder dat het geval
omschreven in artikel 12 van de W apenwet zich ten deze niet voordoet,
dat de beklaagden noch wapenfabrikant noch wapenhandelaar zijn en
dat aan geen van de beklaagden
door de procureur des Konings de
machtiging werd verleend, vereist
naar luid van artikel 16 van de Wapenwet;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 augustus 1984 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter
- Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Louis Rombaut, Antwerpen.

Overwegende dat het arrest nog
in feite constateert << dat werd vastgesteld dat aan de rechterzijde van
het voertuig de dorpel onder beide
deuren recente laspunten vertoont Nr. 630
en onder de deuren het koetswerk
eveneens zeer recent werd overVAKANTIEKAMER - 20 augustus 1984
schilderd; dat aldaar een geheime
bergplaats is aangebracht waarvan
het luik met 4 parkervijzen is vastgeschroefd en met een scharnier REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - JEUGDBEaan het koetswerk is gelast; dat deSCHERMING - BURGERLIJKE RECRTSVORDEze gegevens redelijkerwijze toelaten
RING EN STRAFVORDERING - TEGENSTRIJte besluiten dat met het aangetrofDIGREID TUSSEN RET BESCRIKKENDE GEfen gereedschap de geheime bergDEELTE OP DE STRAFVORDERING EN RET
plaats in de wagen werd aangeBESCRIKKENDE GEDEELTE OP DE CIVIELbracht om de munitie, voorwerp van
RECRTELIJKE VORDERINGEN - SCRENDING
de tenlastelegging, te kunnen verVAN ART. 97 GW. - BEGRIP.
bergen zodra een daartoe geschikte
Door tegenstrijdigheid aangetast is het
gelegenheid was »;
arrest dat, na met toepassing van art.
Dat het arrest aldus vaststelt dat
399, eerste lid, Sw. de minderjarige te
het ten deze om een - zij het dan
hebben berispt op de strafvordering
wegens opzettelijke slagen of verwonook mobiele - opslagplaats ging en
dingen die een ziekte of een ongeeisers veroordeling wettelijk verantschiktheid tot het verrichten van perwoordt;
Dat, nu het arrest constateert dat
het in het onderwerpelijk geval om
een werkelijk opslaan van munitie
ging en niet om een louter vervoer,
het niet behoefde te antwoorden op
eisers conclusie die slechts op de
veronderstelling van een louter vervoer rustte;

soonlijke arbeid ten gevolge hebben
gehad, bij de uitspraak over de burgerJijke rechtsvorderingen een geneesheer-deskundige aanwijst met als opdracht zijn oordeel te geven nopens de
duur van de tijdelijke of bestendige,
gedeeltelijke of volledige werkonbekwaamheid of Jeeronmogelijkheid en
te bepalen welke de tijdelijke en blijvende gevolgen ervan zijn op de fysie-
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ke toestand en integriteit van het een blijvende arbeidsongeschiktheid
slachtoffer, wat de eventualiteit van die in de bewezen verklaarde feiten
een blijvende arbeidsongeschiktheid niet is begrepen, niet uitsluit;
niet uitsluit (1). (Art. 97 Gw.)

Dat het arrest aldus door tegenstrij digheid is aangetast;

(S ... V ... H ... , W... V... H ... , M ... V... T. SYPRE,
BELLAERT, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. 8955)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1984 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
j eugdkamer;
I. Op de voorziening van S ... V ...
H ... , beklaagde:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
vordering van het openbaar ministerie:
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
97 van de Grondwet :

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser, met toepassing van artikel 399, eerste lid, van het Strafwetboek, op de vordering van het
openbaar ministerie berispt wegens
opzettelijke slagen of verwondingen
aan Kurt Sypre, met de omstandigheid dat deze slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot
het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad, en
tevens, bij uitspraak over de burgerlijke rechtsvorderingen, een geneesheer-deskundige aanwijst met als
opdracht o.m. « zijn oordeel te geven
nopens ( ... ) de duur van de tijdelijke
en bestendige, gedeeltelijke of volledige werkonbekwaamheid of leeronmogelijkheid, te bepalen welke de
tijdelijke en blijvende gevolgen ervan zijn op de fysieke toestand en
integriteit van het slachtoffer »; dat
het arrest aldus de eventualiteit van

----------------1
(1) Zie Cass., 16 nov. 1983, A.R. nr. 3181, su-

pra nr. 145.

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat, bij een ter griffie van het Hof op 8 augustus 1984
neergelegde akte, meester Houtekier, advocaat bij het Hof, namens
en voor rekening van eiser verklaart
zonder berusting afstand te doen
van de voorziening, op grond dat het
geen eindbeslissingen betreft;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de tegen eiser door het openbaar ministerie ingestelde vordering de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissingen op de tegen hem
ingestelde civielrechtelijke vorderingen die het gevolg zijn van de eerstgenoemde beslissing, ook al is de
vernietiging van deze beslissing uitgesproken op een ambtshalve aangevoerd middel;

II. Op de voorzieningen van W ...
V ... H ... en M ... V ... :
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen
waarbij de eisers als civielrechtelijk
aansprakelijke partijen veroordeeld
worden tot betaling van de kosten
van de vordering van het openbaar
ministerie :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers, civielrechtelijk aansprakelijke partijen, hun voorzieningen hebben
doen betekenen aan het openbaar
ministerie;
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;
Overwegende evenwel dat ingevolge de uit te spreken vernietiginE,
van de beslissing op de tegen S ...
V... H ... door het openbaar ministerie ingestelde vordering de veroor-

-
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deling van de eisers geen bestaans- Jijkluidende conclusie van de h. Tillereden meer heeft;
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat, bij een ter grif- Nr. 631
fie van het Hof op 8 augustus 1984
neergelegde akte, meester HouteVAKANTIEKAMER - 20 augustus I984
kier, advocaat bij het Hof, namens
en voor rekening van de eisers verklaart zonder berusting afstand te
doen van de voorzieningen, op VOORLOPIGE HECHTENIS
VERZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJgrand dat het geen eindbeslissingen
HEIDSTELLING - VERWERPING - REDENGEbetreft;
VING.
Overwegende nochtans dat de vernietiging van de beslissingen op de Krachtens art. 7 juncto artt. 2, 5 en 6,
civielrechtelijke vorderingen van de
vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis,
verweerders tegen eiser S ... V ... H ... ,
kan het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling slechts worden geweigerd
ten aanzien van de eisers W... V .. .
indien de voorlopige hechtenis wegens
H ... en M ... V ... , de vernietiging meeernstige en uitzonderlijke omstandigbrengt van de beslissingen waarbij
heden
in verband met de openbare veizij, als civielrechtelijk aansprakeJigheid moet worden gehandhaafd (1).
lijke partijen, in solidum met eiser
S... V... H ... , hun zoon, zijn veroor(MAES)
deeld;
ARREST

(A.R. nr. 8985)

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
door eiser S ... V ... H ... tegen de beslissing op de vordering van het
openbaar ministerie tegen hem aangevoerde middel, dat niet kan leiden
tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van het thans uitgesproken arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
laat de kosten ten 'laste van de
Staat, behalve de kosten van . de
voorzieningen van de eisers W ... V...
H ... en M ... V ... die te hunnen laste
blijven, en behalve de kosten van de
betekeningen die ten laste van de
drie eisers blijven; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1984 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 152, 153, 154, 190, 190bis, 210, 211
van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 258
van 24 maart 1936 en bij de wetten van
16 februari 1961, 10 juli 1967, 10 oktober
1967, 20 december 1.974, 2, 5, 6, vierde lid,
19 en 20 van de vv<!t van 20 april 1874 op
de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de
wetten van 23 augustus 1919, 25 juli 1959
en 13 maart 1973, en van het algemeen

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

(1) Zie: Declercq, « Actuele problemen inzake voorlopige hechtenis >>, in Rechtsk. Weekbl.,
1974-1975, kol. 257 tot 306, inzonderheid kol.
291-292, en de voetnoten 153 en 154, alsook
20 augustus 1984 - Vakantiekamer R. HAYOIT DE TERMICOURT, « De la loi sur la
Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter detention preventive >>, in Rev. dr. pen., 1924,
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge- nr. 24.
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rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging,

doordat het arrest zegt dat er geen redenen zijn om de voorlopige invrijheidstelling aan eiser te verlenen op de granden : dat de huidige feiten waarvan eiser
verdacht wordt, namelijk de oplichtingen
van bijna 100 miljoen frank gepaard
gaande met vernuftige valsheden in geschriften en gekoppeld aan zijn uitzonderlijk zware specifieke strafrechtelijke
voorgaanden, wijzen op een haltloze criminele ingesteldheid die in geval van
vrijlating voor nieuwe herhaling doet
vrezen; dat er thans geen elementen aanwezig zijn waaruit een kentering in
gunstige zin zou kunnen worden afgeleid, gezien hij in de loop van het onderzoek wei getracht heeft de benadeelden
onder druk te zetten om hun klacht tegen hem in te trekken, doch geenszins
stappen heeft aangewend of Iaten aanwenden om hen schadeloos te stellen;
dat de huidige belofte tot vergoeding
mits voorlopige invrijheidstelling als een
onaanvaardbaar drukkingsmiddel voorkomt, waarbij de kans nog bestaat dat
hij zich in geval van vrijlating door
vlucht aan de verdere vervolgingen zal
pogen te onttrekken, nu hij in Belgie
blijkbaar weinig of geen positieve en
werkelijke belangen heeft behouden; dat
er dus nog steeds redenen van openbaar
belang bestaan die de handhaving van
de voorlopige hechtenis vereisen; dat de
beschouwingen van eiser in conclusie
voor het overige niet dienend zijn daar
ze de grond van de zaak, reeds behandeld door de eerste rechter, raken,

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest de be·
slissing van de correctionele recht·
bank, zitting houdend in raadkamer,
genomen met toepassing van artikel
7 van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis, waarbij eiser
in voorlopige vrijheid werd gesteld
met zekerheidstelling, wijzigt en het
verzoek van eiser tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt;
Overwegende dat krachtens artikel 7 van de wet van 20 april 1874,
juncto de artikelen 2, 5 en 6, vierde
lid, van dezelfde wet, de voorlopige
invrijheidstelling van de beklaagde
slechts kan worden geweigerd indien de hechtenis wegens ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden in
verband met de openbare veiligheid
moet worden gehandhaafd;
Overwegende dat het arrest, nu
het beslist, op grond van de omstandigheden die het vermeldt, dat « er
dus nog steeds redenen van openbaar belang bestaan die de handhaving van de voorlopige hechtenis
vereisen », zonder vast te stellen dat
die omstandigheden de handhaving
van de voorlopige hechtenis vereisen in het belang van de openbare
veiligheid, artikel 7 van de wet van
20 april 1874 schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

terwijl, eerste onderdeel,
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, het arrest de redenen, die het opgeeft om de vraag van eiser tot voorlopige invrijheidstelling te
weigeren, bestempelt als redenen van algemeen belang; dat echter slechts uitzonderlijke omstandigheden die de openbare
veiligheid raken, kunnen ingeroepen
worden om de voorlopige hechtenis te
handhaven, zodat het arrest, door de
voorlopige hechtenis van eiser te handhaven op grand van het algemeen belang, het wettelijk criterium miskent
(schending van de artikelen 2, 5, 6, vierde lid, en 20 van de wet van 20 april
1874);
vierde onderdeel,

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; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
20 augustus 1984 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat
mr. Houtekier.

1448 Nr. 632
VAKANTIEKAMER -

20 augustus 1984

VOORZIENING IN CASSATIE -

VOR:VI
- STRAFZAKEN - JEUGDBESCHER:\11:-IG VOORZIENINGEN VAN DE OUDERS EN VAN
EE;\1 GROOTVADER VAN EEN MINDERJARIGE
- VOORZIE:\INGEN NIET BETEKEND AAN HET
OPENBAAR MIN! STERlE - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENINGEN.

of wijziging van de maatregel van
bewaring, behoeding of opvoeding,
die met toepassing van de artikelen
36, 2°, en 37, 3°, van de wet van 8
april 1965 betreffende de jeugdbescherming ten aanzien van eerste
e-iseres was bevolen, verwerpt;
I. Op de voorziening van S ... D ...
H ... :

Overwegende dat de substantiElle
of op straffe van nietigheid bevolen
rechtsvormen in acht zijn genomen
Niet ontvankelijk, indien zij niet zijn be- en de beslissing geen onwettigheid
tekend aan het openbaar ministerie,
zijn de voorzieningen van de ouders bevat die eiseres kan grieven;
en van een grootvader van een minII. Op de voorzieningen van de anderjarige tegen het arrest van de
jeugdkamer van het hoi van beroep dere eisers :
waarbij ten aanzien van de minderjariOverwegende dat uit de stukken
ge een maatregel is bevolen (1).
waarop het Hof vermag acht te
(D ... H ... S ... , D... H ... L... , B ... H ... , B ... A... )
ARREST

(A.R. nr. 9050)

slaan, niet blijkt dat de eisers hun
voorzieningen hebben doen betekenen aan het openbaar ministerie;
Dat de voorzieningen derhalve
niet ontvankelijk zijn;

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt de
den arrest, op 27 juni 1984 door de
J eugdkamer van ·het Hof van Be- voorzieningen; veroordeelt de eisers·
in de kosten van hun respectieve
roep te Gent gewezen;
voorziening.
Overwegende dat het arrest het
verzoek van de elsers tot intrekking
20 augustus 1984 - Vakantiekamer -

-'-------------------! -Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter
Verslaggever: de h. De Peuter - Ge-

(I) Cass., 15 dec. 1981 (A. C., 1981-82, nr. 252)
en 13 okt. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 109).

Jjjkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

-1-

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A

benadeelde voortvloeit uit de betaling van de
belasting bij de aankoop van een vervangingsvoertuig - Begrip.
1385

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen
- Verkeersongeval - Arrest dat beslist dat
er geen oorzakelijk verband is tussen een
eventuele fout van een van de bestuurders en
de schade - Vaststellingen van het arrest
waaruit blijkt dat, ook zonder een eventuele
fout van die bestuurder, de schade zich nog
zou hebben voorgedaan zoals zij zich voorgedaan heeft- Wettige beslissing.
1401

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Oorzakelijk verband tussen fout en
schade - Wettelijke bepalingen waarin aan
een openbare overheid de verplichting wordt
opgelegd om de openbare weg te ontruimen
Kosten tot nakoming van zodanige
verplichting - Terugbetaling van die kosten
kan, in beginsel, door de overheid niet
worden gevorderd.
1415

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade veroorzaakt door de samenlopende
fouten van de beklaagde en van de burgerlijke partij - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde en van de voor hem
jegens de burgerlijke partij burgerrechtelijk
aansprakelijke - Gedeeltelijke aansprakelijkheid.
1375

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Geen schade - Gevolg.

1356

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Aansprakelijkheid buiten

Overlijden van de echtgenote van de burgerlijke partij ten gevolge van een onrechtmatige
daad - MateriiHe schade wegens verlies van
de huishoudelijke hulp van de getroffene Beslissing houdende vaststelling van die
schade zonder aftrekking van het bedrag voor
de onderhoudskosten van de getroffene Beslissing niet naar recht verantwoord. 1375

Arbeidsongeval
Werknemer
Wedertewerkstelling
Arbeidsongevallenwet, artikel 23, derde lid Draagwijdte.
1395

Arbeidsongeval
Overheidssector - Personeelsleden van een
vereniging van gemeenten - Vergoedingen
wegens arbeidsongevallen ten laste van die
vereniging.
1298

Arbeidsongeval
Overheidssector - Personeelsleden van een
veremgmg van gemeenten - Geen rechtstreekse vordering van de getroffene tegen de
verzekeraar van de genoemde vereniging.
1298

Arbeidsongeval
Eis tot herziening gegrond op het overlijden
van de getroffene aan de gevolgen van het
ongeval - Termijn van drie jaar - Vertrekpunt.
1303

1356 , Automobielen,

Schade - Begrip.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzakelijkheidsverband
schade - Begrip.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

tussen

fout

en
1383

overeenkom~t

Schade- Voertuig vernield- Belasting over
de toegevoegde waarde - Schade die voor de

autobussen,

auto cars,

taxi's
Vervoer van zaken tegen vergoeding - Ingetrokken vergunning
Strafrechtelijke
veroordeling wegens vervoer zonder vergunning - Geen toetsing van de wettigheid van
de administratieve intrekkingsbeslissing.
1373

-21400, § 1 - Zekerheidstelling
Begrip - Gevolg.

B

Kosten 1354

Borgtocht
Vonnissen en arresten - Voorlopige tenuitvoerlegging - Gerechtelijk Wetboek, art.
1400, § 1 - Zekerheidstelling - Zekerheid Begrip.
1354

Bescherming van de maatschappij
Beslissing waarbij een commissie tot bescherming van de rnaatschappij een gedeelte van
haar rechtsrnacht overdraagt aan een geneesheer van een prive psychiatrische instelling
- Nietigheid.
1404

Burgedijke rechtsvordering
Burgerlijke-partijstelling
heidsvereisten.

Bescherming van de maatschappij

Ontvankelijk1332

Burgerlijke rechtsvordering

Verzoek tot hwrijheidstelling van een ge1nterneerde - verhoor van de gelnterneerde door
de cornrnissie tot bescherming van de maatschappij - Aanwezigheid van de advocaat
van de ge1nterneerde niet vereist.
1406

Strafzaken - Tussenkomst - Schuldeiser
die op grand van art. 1166 B.W. de burgerlijke
rechtsvordering van zijn schuldenaar uitoefent - Schuldenaar die de schade-eis van de
bij wijze van zijdelingse vordering tussengekomen partij overneemt - Schuldeiser kan
de zijdelingse vordering niet voortzetten. 1397

Bescherming van de maatschappij
Cornmissie tot bescherming van de rnaatschappij - Schending van het recht van
verdediging - Begrip,
1438

Bescherming van de maatschappij
Terbeschikkingstelling van de regering bij
toepassing van artikelen 22 of 23 - Bij artikel
26 bepaalde rechtspleging tot ontheffing van
de gevolgen van die strafrnaatregel - Niet in
strijd met artikel 5.4 Verdrag Rechten van de
Mens.
1310

c
Cassatie
Opdracht van het Hof - Burgerlijke zaken Bestreden beslissing waarvan het beschikkende gedeelte is gegrond op een door de
voorziening bekritiseerde reden - Bevoegdheid van het Hof om die reden te vervangen
door een rechtsgrond waardoor het beschikkende gedeelte wordt verantwoord.
1356

Betekeni.ng van exploten
Burgerlijke zaken - Verrnelding in het
exploot van de dag van de betekening Noodzakelijke vermelding voor de beoordeling van de gevolgen van de akte
Onleesbare vermelding - Nietig exploot.
1361

Betekening van exploten

Cassatie

V erzoekschrift tot cassatie betekend a an een
partij die in het buitenland woont en in Belgie
een woonplaats heeft gekozen - Gevolgen.
1386

Bevoegdheid - Strafzaken - Verschrijving
in de bestreden beslissing - Bevoegdheid
van het Hof om ze te verbeteren.
1353

Cassatie

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Vonnis
alvorens recht te doen of elndvonnis over de
zaak zelf - Geval waarin zodanig vonnis een ·
besli ssing inhoudt over de volstrekte bevoegd-;
heid van de rechtbank.
1417 i

Bewijs
Algemene begrippen - Betwisting van de
feiten door de beklaagde - Draagwijdte Onaantastbare beoordeli.ng door de rechter.
1308

Bewijs
Strafzaken - Verbod voor de rechter zijn
beslissing te gronden op een persoonlijke
inlichting - Begrip.
1313

Borgtocht
Vonniasen en arresten - Voorlopige tenuitvoerlegging - Gerechtelijk Wetboek, art.

Omvang - Strafzaken - Niet beperkte voorziening van de beklaagde - Vernietiging van
de beslissing op de strafvordering - Vernietiging dientengevolge van de eindbeslissing op
de tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke
rechtsvordering.
1332

Cassatie

I

Bevoegdheid - Strafzaken - Rechtstreekse
aangifte van misdaden of wanbedrijven Geval waarin de aangifte ontvankelijk is vereisten.
1436

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel afgeleid uit de
schending van een wetsbepaling door het
enkel feit dat de rechter die de bedoelde wetsbepaling toepasselijk verklaart, niet vaststelt
dat de voorwa.arden voor de toepassing zijn
vervuld - Niet ontvankelijk mrddel.
1296

-3Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Middel dat, zelfs indien het gegrond is, geen
cassatie kan meebrengen - Niet ontvankelijk
middel.
1397

Cassatiemiddelen
Directe belastingen - Middel gericht tegen
de beslissing van de directeur der belastingen
- Niet ontvankelijk cassatiemiddel.
1421

Verplichting tot betalen van sociale zekerheidsbijdragen in beide landen - Gelijke
behandeling van de onderdanen van beide
landen.
1364

Exploot van gerechtsdeurwaarder
Exploot van betekening - Dag van de betekening - Op straffe van nietigheid vereiste
vermelding.
1361

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering - Cassatieberoep tegen het arrest waarbij eisers verzoek
tot ontheffing van de gevolgen van de terbeschikkingstelling van de regering wordt
verworpen - lVliddel dat erop neerkomt de
geldigheid van de definitieve beslissing van
terbeschikkingstelling van de regering te
betwisten - Niet ontvankelijk middel.
1310

G
Gemeenschap, gewest
Vertegenwoordiging in rechte.

1327

Geneeskunde

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Middel dat betrekking heeft op
de aan de tuchtprocedure voorafgegane strafprocedure - Niet ontvankelijk middel. 1392

Orde van Geneesheren
tigheid.

Bijdragen - Wet1325

Geneeskunde
Orde van Apothekers
Beslissing van een
provinciale raad van de Orde van Apothekers
- Kennisgeving -- Begrip.
1432

D
Deelneming aan misdrijven
Handel in verdovende middelen - Vaststelling van de rechtstreekse medewerking aan
de uitvoering van het misdrijf- Veroordeling
regelmatig met redenen omkleed en naar
recht verantwoord.
1308

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Herkeuringsraad Samenstelling van het rechtscollege
Begrip.
1305

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Vonnissen en arresten
- Voorlopige tenuitvoerlegging - Gerechtelijk Wetboek, art. 1400, § 1 - Zekerheidstelling - Kosten - Begrip - Gevolg.
1354

Gerechtskosten
Strafzaken Landloperij - Geding in
cassatie - Verwerping van het cassatieberoep van een landloper tegen het vonnis van
de correctionele rechtbank waarbij zijn internering wordt bevolen - Veroordeling in de
kosten.
1437

Grondwet
Art. 7, derde lid - Beschikking van de
rechter, met redenen omkleed - Begrip. 1381

Grondwet

E

Artikel 107 - Administratieve beslissing tot
intrekking van een vervoervergunning Strafrechtelijke veroordeling wegens vervoer
zonder vergunning - Geen toetsing van de
wettigheid van de intrekkingsbeslissing. 1373

Europese Gemeenschappen
E.E.G.-Verdrag, artikel 177 - Uitlegging van
het Verdrag - Aan het Hof van Cassatie voorgedragen m1ddel ten betoge dat een bepaling
van het Verdrag geschonden 1s- Geen uitleggmg nodig - Geen verWlJzmg naar het Hof
van Justltle van de Gemeenschap.
1364

Europese Gemeenschappen
VnJhe!d van vestlgmg - Uitoefemng van een
zelfstand1ge actlv1te1t m twee Lid-Staten -

H
Hoger beroep
Burgerhjke zaken
Prmc1paal beroep
beperkt Inc1denteel beroep niettemm
ontvankehJk tegen elke partlJ in het gedmg
voor de appelrechter (Art 1054 Ger W) 1327

-4Huur van goederen
Pacht - Medeeigenaar - Medeeigenaar die
zijn dee! vergroot door ruil - Opzegging van
de pacht- Vereisten.
1434

tegemoetkoming of de bijzondere tegemoetkoming waarop een minder-valide recht zou
hebben en het bedrag van het rustpensioen
van de echtgenoot van die minder-valide Begrip.
1300

Misdrijf

I

Verschillende feiten - Ontbreken van een
enkele strafbare opzet afgeleid uit een overweging die een onwettige draagwijdte
verleent aan een beslissing van een onderzoeksgerecht in een andere zaak - Arrest
niet naar recht verantwoord.
1318

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting en vennootschapsbelasting
- Belastbare inkomsten - Inkomsten zowel
in Belgie als in het buitenland verkregen.
1423

0

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Van de gezamenlijke
netto-inkomsten aftrekbare lasten - W.I.B.,
art. 71, § 1, 1" - Rente of kapitaal door de
belastingplichtige regelmatig betaald of toegekend aan een persoon die geen dee! uitmaakt
van zijn gezin- Begrip.
1421

Inkomstenbelastingen
Heffing en invordering van de belasting Bezwaar en voorziening - Bevoegdheid van
de directeur der belastingen- Begrip.
1423

lnkomstenbelastingen
Cassatieberoep - Ondertekening van het
namens de Belgische Staat ingediende
verzoekschrift - Vermelding van de hoedanigheid van de optredende ambtenaar.
1423

Inkomstenbelastingen

Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Strafzaken - Betwisting van de feiten door
de beklaagde - Draagwijdte - Onaantastbare beoordeling door de rechter.
1308

Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking v66r vijf uur 's morgens en na
negen uur 's avonds - Heterdaad - Geoorloofde huiszoeking.
1342

Overeenkomst
Verbindende kracht- Beding strijdig met de
openbare orde - Gevolg.
1323

Internationale verdragen
Overeenkomst
tussen Belgie en Nederland - Vaststelling
van de belastinggrondslag in Belgie
Winsten in Nederland verkregen - Vrijstelling van belasting in Belgie - Gevolg voor de
vaststelling van de belastinggrondslag in
Belgie.
1423

R

Inkomstenbelastingen
V66r het W.I.B. geldende stelsels - Belasting
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten - Bepaling van
de belastbare winst.
1320

Raad van State
Vernietigingsarrest - Gezag van gewijsde Grenzen.
1327

Radio- en televisieomroep
Radioverbindingen Radardetectoren
Bezit en gebruik- Vereisten.
1313

M
Minder-validen
Aanvullende tegemoetkoming - Bedrag Verschil tussen het bedrag van de gewone

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Voorwerp van de vordering- Geschil- Voorwerp- Geschil betreffende het recht op werkloosheidsuitkering Uitspraak op niet aangevoerde, aan de wet
ontleende gronden - Geen wijziging van het
voorwerp van de vordering.
1367

-5Rechtbanken
Burgerlijke zaken
Verbod uitspraak over
niet gevorderde zaken te doen - Geschil
betreffende het recht op werkloosheidsuitkering - Uitspraak op niet aangevoerde, aan de
wet ontleende gronden - Geen uitspraak
over niet gevorderde zaken.
1367

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Vrijwillige
verschijning voor de correctionele rechtbank
- Begrip.
1332

Rechtbanken
Strafzaken - Kwalificatie van het misdrijf Beslissing dat de in de dagvaarding bedoelde
klacht niet was vereist - Geen wijziging van
de kwalificatie van de feiten.
1338

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens, artikel 5.4
Wet tot bescherming van de maatschappij
Terbeschikkingstelling van de regering, bij
toepassing van artikelen 22 of 23 van die wet
- Bij artikel 26 bepaalde rechtspleging tot
ontheffing van de gevolgen van die strafmaatregel - Niet in strijd met artikel 5.4 van
genoemd verdrag.
1310

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 Recht van een ieder op behandeling van zijn
zaak binnen een redelijke termijn - Tuchtprocedure - Redelijke termijn - Beoordeling - Omstandigheid dat betrokkene gedurende de procedure zijn beroepsactiviteiten
heeft kunnen voortzetten.
1392

Rechten van de Mens
Handhaving van de voorlopige hechtenis Europees Verdrag Rechten van de Mens,
artikel 5.3 - Recht van een ieder binnen een
redelijke termijn te worden berecht of
hangende het proces in vrijheid te worden
gesteld - Begrip.
1411

Recht van verdediging
Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Schending van het recht
van verdediging- Begrip.
1438

vaststelling dat de partijen dezelfde hoedanigheid hebben.
1417

Rechterlijke Macht
Grondwet, art. 107 - Administratieve beslissing tot intrekking van een vervoervergunning - Strafrechtelijke veroordeling wegens
vervoer zonder vergunning - Geen toetsing
van de wettigheid van de intrekkingsbeslissing.
1373

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege
Burgerlijke zaken - Beslissing van heropening van de de batten over een onderwerp dat
zij vaststelt - Latere beslissing die uitspraak
doet over de vordering zelf - Beslissing die
door dezelfde rechters moet worden uitgesproken of door de rechters voor wie de
1379
de batten volledig worden hervat.

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege
Burgerlijke zaken Beslissing alvorens
recht te doen - Latere beslissing over de
gegrondheid van de vordering - Beslissing
die niet door dezelfde rechters behoeft te
worden gewezen.
1379

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken
Beslissing waarbij de zaak
eenvoudig wordt verdaagd - Latere beslissing over de grand van de zaak - Beslissingen die niet door dezelfde rechters
behoeven te worden gewezen.
1353

Rechtsbeginselen (Algemene)
Terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de Raad van State - Geen algemeen rechtsbeginsel.
1327

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Jeugdbescherming - Burgerlijke rechtsvorderlng en strafvordering Tegenstrijdigheid tussen het beschikkende
gedeelte op de strafvordering en het beschikkende gedeelte op de civielrechtelijke vorderingen - Schending van art. 97 Gw. Begrip.
1444

Rechterlijk gewijsde
Arrest van de Raad van State tot vernietiging
van een koninklijk besluit dat de afzetting
van een ambtenaar bevestigt - Gevolgen
m.b.t. de rechten van die ambtenaar.
1327

s

Rechterlijk gewijsde
Burgerlijke zaken Begrip.

Gezag van gewijsde
1417

Rechterlijk gewijsde
Burgerlijke zaken - Gezag van gewijsde
Bij gebrek aan een betwisting dienaangaande
bestaat voor de rechter geen verplichting tot

Sociale zekerheid
Werknemers - Verzekeringsverplichting
Uitsluiting van de werknemers die gewoonlijk
niet !anger dan twee uren per dag arbeid in

-6hun dienstbetrekking verrichten - Afwijkingen - Werknemer uitsluitend als schoonmaker tewerkgesteld- Begrip.
1406

Sociale zekerheid
Zelfstandigen - Bijdrageplicht - Uitoefening van een zelfstandige activiteit in twee
E.E.G.-Lid-Staten - Gelijke behandeling van
de onderdanen van beide Ianden - Geen
beperking van de vrijheid van vestiging. 1364

Straf
Wegverkeerswet, art. 48- Minimumstraf.
1409

Straf
Overtreding van de bijzondere wetten of
verordeningen - Verzachtende omstandigheden Slechts lichtere straf dan het
bepaalde minimum mogelijk, als die wetten
en verordeningen daarin uitdrukkelijk voor~~
MOO

Strafvordering
Op gang brengen - Rechtstreekse dagvaarding - Persoonlijke benadeling wordt niet
aangevoerd Strafvordering niet geldig
ingesteld.
1332

T

Verjaring
Burgerlijke zaken - Vordering in rechte Vordering tot vergoeding van schade ten
gevolge van een misdrijf - Verjaring Termijnen gesteld in de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering Toepassing van die termijnen, ook a! is de
vordering terzelfder tijd gegrond op een
tekortkoming aan een contractuele verbintenis.
1293

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Overtreding
van het Wegverkeersreglement
Verjaring
door verloop van een jaar.
1343

Verjaring
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Verjaring van de strafvordering - Omstandigheid zonder gevolg voor de tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
1403

Verjaring
Strafzaken - Overtreding van het Veldwetboek - Termijn.
1408

Verjaring
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vernietiging van de beslissing op de strafvordering wegens verjaring Vernietiging
zonder gevolg ten aanzien van de tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
M08

Verwijzing na cassatie
Tussenkomst
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Schuldeiser die op grond van art. 1166 B.W. de
burgerlijke rechts·mrdering van zijn schuldenaar uitoefent - Schuldenaar die de schade-eis van de bij wijze van zijdelingse vordering tussengekomen partij overneemt Schuldeiser kan de zijdelingse vordering niet
voortzetten.
1397

v
Verjaring
Burgerlijke zaken - Vordering tot vergoeding van schade ten gevolge van een misdrijf
- Verjaring - Termijnen gesteld in de
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering - Toepassing van die termijnen,
ook al is de vordering terzelfder tijd gegrond
op een tekortkoming van een contractuele
verbintenis.
1291

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering en
strafvordering -- Beslissing in hoger beroep
vernietigd omdat de rechter in eerste aanleg
kennis heeft genomen van een rechtsvordering die niet bij hem aanhangig was gemaakt
- Vernietiging zonder verwijzing.
1332

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Vernietiging van de op de strafvordering gewezen beslissing wegens verval
van die rechtsvordering - Kosten van die
rechtsvordering die ten laste van de Staat
moeten blijven - Cassatie zonder verwijzing.
1343

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken Gewettigde verdenking Vordering van een burgerlijke partij
Verplichting een beroep te doen op een advocaat bij het Hof van Cassatie.
1436

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken
Gewettigde verdenking Vordering gegrond op de onbevoegdheid
ratione personae van de rechtbank - Geen
grond voor verdenking.
1436

-7Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Voorlopige hechtenis
Grondwet, art. 7, derde lid - Beschikking van
de rechter, met redenen omkleed - Begrip.
1381

Strafzaken Gewettigde verdenking Verzoekschrift van een betrokken partij Geldigheidsvereisten.
1439

Verzekering

Voorlopige hechtenis

Landverzekering
Driejarige verjaring
bepaald bij art. 32 Verzekerin_gswet- Regresvordering van de verzekerde tegen zijn verzekeraar - Schorsing - Leiding van het proces
tegen de derde waargenomen door de verzekeraar.
138'/

Verzet
Strafzaken - Gewone termijn - Berekening
van de termijn.
1343

Verzei
Strafzaken - Aan de opposant te wijten
verstek - Feitelijke beoordeling.
1372

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Voorlopige tenuitvoerlegging - Gerechtelijk Wetboek, art. 1400, § 1
- Zekerheidstelling - Zekerheid - Begrip.
l.l54

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Voorlopige tenuitvoerlegging- Gerechtelijk Wetboek, art. 1400, § 1
- Zekerheidstelling - Kosten - Begrip Gevolg.
1354

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Plaatsopneming door de eerste
rechter - Inachtneming van de regels inzake
de openbaarheid van de terechtzittingen niet
vastgesteld - Beslissing van de appelrechter
gegrond op de vaststellingen bij de plaatsopneming - Nietigheid.
1316

Voorlopige hechtenis
Veroordelingsbeslissing - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Preventieve maatregel
die met de voorlopige hechtenis kan worden
gelijkgesteld.
1345 \

Voorlopige hechtenis

Bevel tot medebrenging - 'rite! voor de voorlopige hechtenis - Duur van de geldigheid
1381
ervan.

Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging -Art. 91 Sv. - Doe!.
1381

Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging,
omkleed -- Begrip.

met

redenen
1381

Voorlopige hechtenis
Beslissing van het onderzoeksgerecht dat de
handhaving van de hechtenis niet meer
verantwoord is door ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken - Draagwijdte van die beslissing.
1318

Voorlopige hechtenis
Himdhaving van de hechtenis -- Redengeving
- Conclusie van de verdachte - Verplichting
ze te beantwoorden- Begrip.
1347

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Redengeving
- Begrip.
1347

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de voorlopige hechtenis Wet Voorlopige Hechtenis, artikel 5
· Aanwijzingen van schuld
Redengeving Begrip.
1411

Voodopige hechtenis
Handhaving van de voorlopige hechtenis Europees Verdra.g Rechten van de Mens,
artikel 5.3 - Recht van een ieder binnen een
redelijke termijn te worden berecht of
hangende het proces in vrijheid te worden
gesteld - Begrip.
1411

Bevel tot medebrenging door de onderzoeks-·
rechter verleend - Termijn van vierentwintig Voorlopige hechtenis
uren bij art. 93 Sv. gesteld voor de ondervraBeschikking van de raadkamer tot handhaging van de verdachte - Aanvang van de
ving van de hechtenis - Niet ontvankelijk
termijn op het ogenblik dat de verdachte ter
hager beroep- Gevolg.
1440
beschikking van de onderzoeksrechter is
gesteld.
1381 Voodopige hechtenis
Hoger beroep tegen een beschikking van de
raadkamer- Termijn.
1440
Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging - Verplichting om
het bevel aan de verdachte binnen vier- Voorlopige hechtenis
Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelentwintig uren na zijn aanhouding te beteling- Verwerping- Redengeving.
1446
kenen.
1381

-8Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vertegenwoordiging in
rechte van de gemeenschappen en gewesten.
1327

Voorziening in cassatie
Termijn - Burgerlijke zaken - Exploot van
betekening van de bestreden beslissing Vermelding van de dag van de betekening,
onleesbaar - Ontvankelijke voorziening.
1361

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Strafzaken - Arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling verwerpt een
verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling - Cassatieberoep van de beklaagde Beklaagde niet daadwerkelijk aangehouden
- Niet ontvankelijk cassatieberoep.
1345

Vordering in rechte
Voorwaarden van
Belang - Begrip.

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld- Strafzaken- Vonnis van
de correctionele rechtbank in eerste aanleg
gewezen - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
1344

Vordering in rechte
Vordering tot vergoeding van schade ten
gevolge van een misdrijf - Verjaring Termijnen gesteld in de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering Toepassing van die termijnen, oak al is de
vordering terzelfder tijd gegrond op een
tekortkoming aan een contractuele verbintenis.
1291

Vordering in rechte
Vordering tot vergoeding van schade ten
gevolge van een misdrijf - Verjaring Termijnen gesteld in de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering Toepassing van die termijnen, oak al is de
vordering terzelfder tijd gegrond op een
tekortkoming aan een contractuele verbintenis.
1293

rechtsvordering
1321

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Vertegenwoordiging in
rechte van de gemeenschappen en gewesten.
1327

Vordering in rechte
Voorwerp - Geschil betreffende het recht op
werkloosheidsuitkering - Uitspraak op niet
aangevoerde, aan de wet ontleende gronden
- Geen wijziging van het voorwerp van de
vordering.
1367

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Jeugdbescherming Voorzieningen van de ouders en van een
grootvader van een minderjarige - Voorzieningen niet betekend aan het openbaar ministerie - Niet ontvankelijke voorzieningen.
1448

de

w
Wapens
Verbod voor iedere persoon, die noch wapenfabrikant noch wapenhandelaar is, munitie
bestemd voor verweer- of oorlogswapens op te
slaan, zonder de steeds herroepbare machtiging van de procureur des Konings - Begrip.
1441

Wegverkeer
Besturen van een voertuig op de openbare
weg niettegenstaande vervallenverklaring van
het recht tot sturen - Straf.
1409

Wegverkeer
Richtingsverandering - Artikelen 19.4 en
19.5 Wegverkeersreglement 1975 - Verplichtingen van de bestuurder.
1339

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, artikel 37.4 wijdte.

Draag1403

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 61.4,
tweede lid - Verkeerslichten- Driekleurige
verkeerslichten - Signalisatie op een kruispunt - Langs de andere kant herhaalde
verkeerslichten.
1360

Vordering in rechte
Voorwaarden van de rechtsvordering
Beroepsvereniging - Handelspraktijken
Vordering tot staken - Belang van een
beroepsvereniging- Begrip.
1321

Werkloosheid
Misdrijf - Onrechtmatige afstempeling van
de controlekaart
Bedrieglijk oogmerk
vereist.
1305

-9Werkloosheid
Uitkering - Activiteit zonder loon verricht
voor rekening van derden - Voorafgaande
aangifte bedoeld bij artikel 126, vierde lid,
Werkloosheidsbesluit- Begrip.
1350

Werkloosheid
Bedrag van de werkloosheidsuitkering Gedeeltelijk werkloze - Uitkering van 40 pet.
van het loon.
1362

z
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Verzekeringsinstelling - Toekenning van
niet verschuldigde prestaties - Schade Begrip.
1356
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