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Nr. 612
VERENIGDE KAMERS -

2 juni 1986

Nu de rechter op verwijzing deze
rechtspraak niet heeft gevolgd, dient de
gestelde rechtsvraag opnieuw te worden
onderzocht.

•
1° CASSATIE -

VERENIGDE KAMERS
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

HAN-

DELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGSVERGOEDING- TEWERKSTELLING VAN EEN
JAAR.

1o De verenigde kamers van het Hof zijn

bevoegd voor het onderzoek van een
middel tot staving van een voorziening
tegen een beslissing, na cassatie op
verwijzing gewezen, wanneer deze beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde
strekking heeft als datgene dat door
dit arrest is aangenomen (1). (Art. 1119
Ger.W.)
2o Een handelsvertegenwoordiger kan op

een uitwinningsvergoeding slechts
aanspraak maken na een tewerks~el
ling van een jaar; voor de berekenmg
van deze tewerkstelling worden de perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst meegerekend (2). (Art.
101, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)

(VAN DE PUTTE T. VERDURMEN)

Conclusie van het openbaar ministerie
b.ij het arrest van 2 juni 1986:
Artikel101, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de handelsvertegenwoordiger maar aanspraak
op een uitwinningsvergoeding kan rnaken na een tewerkstelling van een jaar.
Volgens de rechtspraak van het Hof worden de periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst meegerekend voor de
vaststelling van de duur van die tewerkstelling (3).
(1) Cass., 21 maart 1983, A.R. nr. 3790
(A.C., 1982-83, nr_ 405).

(2) Cass., 12 sept. 1983, A.R. nr. 3918, en 30
jan. 1984, A.R. nr. 4047 (A.C., 1983-84, nrs. 18
en 287).
(3) Cass., 12 sept. 1983, A.R. nr. 3918, en 30
jan. 1984, A.R. nr. 4047 (A.C., 1983-84, nrs. 18
en 287).

•

•

Het bestreden arrest bevat geen nieuwe klemmende argumenten om de rechtspraak te herzien.
Doorslaggevend voor het arbeidshof is
kennelijk dat de wet de term " tewerkstelling » gebruikt. Volgens het Sociaalrechtelijk Woordenboek betekent deze
term inderdaad « iemand daadwerkelijk
arbeid doen verrichten » en is hij wel degelijk te onderscheiden van het " in
1dienst zijn " of het bestaan van een
dienstbetrekking_ Daarmee is echter niet
gezegd dat de wetgever dat onderscheid
,in artikel 101, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet tot uitdrukking
heeft willen brengen en voor de toepas•Sing van deze bepaling als voorwaarde
heeft willen stellen dat de handelsvertegenwoordiger een volledig jaar daadwerikelijk arbeid moet verricht hebben, met
uitsluiting van elke periode gedurende
welke de arbeidsovereenkomst niet werd
<uitgevoerd_
· De besproken bepaling stamt uit artikel 15 van de wet van 30 juli 1963. Deze
rtekst werd opgesteld in 1959. Op dat
1
ogenblik was de eerste uitgave van het
Sociaalrechtelijk Woordenboek pas verschenen- Uit die uitgave blijkt dat de
term « tewerkstelling " alsdan in zeven
1verschillende betekenissen in de sociale
wetgeving werd gebruikt. Maar de aa~
beveling luidde niet hieraan de betekems
te geven van « daadwerkelijk arbeid
doen verrichten "· Als eerste aanbevolen
betekenis werd toen vermeld : het tot
stand brengen van een arbeidsovereenkomst, synoniem met indienstneming.
En « tewerkgesteld zijn " werd omschreven als « een dienstverband hebben "•
synoniem « in dienst zijn ».
Zo de wetgever de aanbevelingen van
het Sociaalrechtelijk Woordenboek heeft
gevolgd, zal hij door het gebruik van de
term « tewerkstelling » eerder op het bestaan van de dienstbetrekking dan op
de daadwerkelijke arbeidsverrichtingen
hebben willen wijzen.
Ongetwijfeld had de wetgever die term
dan in 1978 niet mogen handhaven.
Maar de lectuur van de parlementaire
voorbereiding van de wet van 3 juli 1978
leert dat de wetgever zich op dat ogenblik weinig zorgen maakte over precieze
en nauwkeurige teksten. Die wet is
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hoofdzakelijk een compilatie van bestaande artikelen, zonder diepgaande
studie tot stand gebracht, en waarbij,
grondige verbeteringen naar later werden verschoven. Het woordgebruik in de
wet van 3 juli 1978 is zeker geen veilige
en betrouwbare gids om de bedoeling
van de wetgever te achterhalen.

Ook onder oogpunt van het doel van
de besproken bepaling is er dus geen
bezwaar om de perioden van schorsing
als tewerkstelling in aanmerking te nemen, zelfs al gaat het om een schorsing
van langere duur.

•

*
*
Er is geen reden om de rechtspraak te
wijzigen.
Het eerste onderdeel van het middel is
gegrond.
Conclusie : ver~ietiging.

•

*

Die bedoeling kan evenmin met zekerheid worden afgeleid uit de voorbereiding van de wet. In de commentaar die,
de memorie van toelichting bij de besproken bepaling geeft, worden de termen « in dienst zijn van » en « tewerkgesteld zijn » in dezelfde zin gebruikt en is
daarnaast ook sprake van ancienniteit
(4). Enig houvast biedt die commentaar
niet.
De memorie van toelichting en het Senaatsverslag verantwoorden het vereiste
van een jaar tewerkstelling door de overweging dat het recht op uitwinningsver- ·
goeding gegrond is op een werkelijke
aanbreng of uitbreiding van clienteel en
dat zulk resultaat niet in enkele maanden kan worden behaald (5).
Indien de tewerkstelling van een jaar
het - zelfs weerlegbaar - vermoeden
zou scheppen dat de handelsvertegenwoordiger clienteel heeft aangebracht,
dan zou kunnen worden aangenomen dat
zulk vermoeden maar reden van bestaan
heeft zo de vertegenwoordiger ook e£fectief aan de aanbreng of de uitbreiding
van de clienteel heeft gewerkt. Dat is
echter niet het geval. De handelsvertegenwoordiger moet in beginsel bewijzen
dat hij clienteel heeft aangebracht. AIleen het concurrentiebeding schept, velgens artikel 105, zulk vermoeden, niet de ,
duur van de tewerkstelling. Een zelfs
langdurige schorsing van de arbeidsovereenkomst - bijvoorbeeld wegens ziekte
of militaire dienst - leidt op zichzel£ dus
nog niet tot een mogelijk misbruik dat
de handelsvertegenwoordiger zijn uitwinningsvergoeding al te gemakkelijk heeft
verdiend. Hij moet bewijzen dat de tijdelijke inactiviteit hem toch niet belet
heeft clienteel aan te brengen, en dat bewijs is des te moeilijker te leveren, naar-~
gelang de schorsing langer heeft geduurd.

*

ARREST

(A.R. nr. 5175)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 mei 1985 door het
Arbeidshof te Antwerpen op verwijzing gewezen;
Gelet op het arrest, op 12 september 1983 door het Hof gewezen (6};

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1349, 1350, 1352, 1353, 1376 tot 1381
van het Burgerlijk Wetboek, 4, 6, 28, 1",
en 101 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en van
het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder rechtmatige oorzaak,
doordat het arrest de door eiser tegen
verweerder ingestelde vordering tot betaling van een uitwinningsvergoeding van
130.941 frank ongegrond verklaart op
grond: dat verweerder, zich beroepend
op de motieven van het gecasseerde arrest, aanvoert dat de term « tewerkstellen » niet louter het bestaan van een
dienstbetrekking aanduidt, doch betekent dat de werkgever de aangeworven
persoon daadwerkelijk arbeid doet verrichten; dat de juiste betekenis van deze
term met de finaliteit van de wet overeenkomt; dat de uitwinningsvergoeding
een vergoeding is voor het aanbrengen
van clienteel en een dergelijke aanbreng
van clienteel daadwerkelijke arbeid
vergt; dat, nu de wetgever een vermoeden van aanbreng van clienteel met een
tewerkstelling van een jaar verbindt, dit
vermoeden logischerwijze « geen plaats
I (heeft) na het verblij£ van de handelsver(4) Senaat, 1958-1959, Gedr. St., nr. 313, biz.
tegenwoordiger op de personeelslijst ge7 en 8.
1

I

I

(5) Senaat, 1958-59, Gedr. St., nr. 313, biz. 7
en 8, en 1962-1963, Gedr. St., nr. 185, biz. 76. ;

(6) A.R. nr. 3918 (A.C., 1983-84, nr. 18).
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durende een jaar, terwijl hij een min of
meer omvangrijk gedeelte van de tijd
niet zou gewerkt hebben ingevolge een
wettelijke of conventionele schorsing van
de arbeidsverhouding »; dat het arbeidshof zich bij het standpunt van verweerder aansluit; dat de uitwinningsvergoe-,
ding een toepassing is van het begrip
van de vergoeding voor verrijking zonder
oorzaak, aangezien de handelsvertegenwoordiger een element van het handelspatrimonium van de werkgever h~eft opgebouwd; dat het wettelijk vermoeden
dat een opbouw verwezenlijkt is, niet
voortvloeit uit de loutere ancienniteit zoals voor de berekening van de opzeggingsvergoeding, doch uit de tewex-kstelling als daadwerkelijke inzet gedurende
de minimumtijd van een jaar, ten gevolge waarvan trouwens ook de tewerkstelling gedurende de opzeggingstermijn
wordt meegeteld; dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan door het feit dat artikel 101, derde lid, van de wet van 3 juli
1978, zij het met een afwisselend gebruik
van termen, bepaalt dat de uitwinningsvergoeding verhoogd wordt met het loon
van een maand per vijfjaarlijkse dienstperiode bij dezelfde werkgever, in de zin
van een ancienniteit, omdat het hier
gaat om de relatie over de langere periode gedurende welke de verworven clienteel verder wordt onderhouden en uitgebreid; dat dit alles tot gevolg heeft dat de
vordering van eiser tot het verkrijgen
van een uitwinningsvergoeding niet kan
worden toegekend,

terwijl, eerste onderdeel, de bepaling
van artikel 101, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, volgens welke
de uitwinningsvergoeding pas verschuldigd is na een tewerkstelling van een
jaar, niet inhoudt dat een periode van
schorsing van de arbeidsovereenkomst
niet mag meegerekend worden bij de berekening van de tewerkstelling van een
jaar, en een daadwerkelijke tewerkstelling over de gehele periode van een jaar
derhalve niet vereist is; dientengevolge
het feit dat eiser gedurende een of meer
omvangrijk gedeelte van deze periode
van een jaar, gedurende welke hij bij
verweerder tewerkgesteld was, niet zou
hebben gewerkt ingevolge een wettelijke
of conventionele schorsing van de arbeidsverhouding, niet tot gevolg heeft.
dat eiser niet voldoet aan het vereiste
van de eenjarige tewerkstelling; het arrest de vordering van eiser tot betaling
van een uitwinningsvergoeding derhalve
ten onrechte ve1werpt, omdat zijn
tewerkstelling bij verweerder, die duurde

van 10 april 1978 tot 30 april 1979, hetgeen meer is dan een jaar, in die periode
· gedurende een min of meer omvangrijke
periode geschorst zou zijn geweest
(schending van de artikelen 6, 28, 1•, en
101, tweede lid, van de wet van 3 juli
1978);

Overwegende dat de beslissing
waartegen het middel gericht is, on;verenigbaar is met het verwijzend
arrest;
Overwegende dat het middel in
zijn eerste onderdeel hetzelfde is als
het middel dat door het verwijzend
arrest is aangenomen;
1
Dat de zaak derhalve door de verenigde kamer van het Hof moet
worden beslist;
Overwegende dat artikel 101, eer1 ste lid, van de wet van 3 juli 1978
· betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat, wanneer de overeenkomst wordt beeindigd door de
werkgever zonder dringende reden
of door de handelsvertegenwoordi'ger om een dringende reden, een
vergoeding wegens uitwinning verschuldigd is aan de handelsvertegenwoordiger die een clH~nteel heeft
aangebracht, tenzij de werkgever
bewijst dat uit de beeindiging van
de overeenkomst geen enkel nadeel
voor de handelsvertegenwoordiger
volgt; dat, luidens het tweede lid van
dat artikel, die vergoeding pas verI schuldigd is na een tewerkstelling
van
jaar;

een

Overwegende dat de laatstvermelde bepaling niet inhoudt dat een periode van schorsing van de arbeids1overeenkomst
niet mag worden
1
meegerekend bij de berekening van
de tewerkstelling van een jaar;
Overwegende dat het bestreden
1arrest derhalve op onwettige wijze
oordeelt dat de tijd gedurende welke
1
de handelsvertegenwoordiger niet
lwerkelijk gearbeid heeft ten gevolge
van een schorsing van zijn arbeidsIovereenkomst, niet in aanmerking
komt bij de berekening van de in
:voormeld artikel 101, tweede lid, van
de Arbeidsovereenkomstenwet be:doelde tewerkstelling van een jaar;
1

l
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Dat het middel in zoverre gegrond
is;

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

(A.R. nr. 5164)

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
beslfssing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel; zegt
dat dit arbeidshof, overeenkomstig
artikel 1120 van het Gerechtelijk
Wetboek, zich moet voegen naar de
beslissing van het Hof betreffende
het beslechte rechtspunt.
'

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1984
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 50, inzonderheid
vierde en vijfde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsuitkering, gewijzigd bij de
wet van 27 juni 1969, 229, § 1, van het
koninklijk besluit van 4 november 1963
tot uitvoering van de voornoemde wet
van 9 augustus 1963, als vervangen bij
koninklijk besluit van 3 augustus 1977,
hetzelfde artikel 229, § 1, als gewijzigd,
2 juni 1986 - Verenigde kamers eerst bij koninklijk besluit van 28 deVoorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter cember 1979 en nadien bij koninklijk be- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk- sluit van 23 januari 1980, 2 van laatstgeluidende conclusie van de h. Lenaerts, noemd koninklijk besluit van 23 januari
advocaat-generaal
Advocaat: mr. 1980 en 97 van de Grondwet,
Houtekier.
doordat het arrest het hoger beroep
van eerste verweerder gegrond verklaart
en de administratieve beslissing van de
Dienst voor Administratieve Controle
van eiser, betekend op 18 november
1981, waarbij ten laste van tweede verweerder 67.223 frank aan invaliditeitsuitNr. 613
keringen werden teruggevorderd, vernietigt op grond dat : artikel 2 van het
koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot
3' KAMER - 2 juni 1986
wijziging van artikel 229 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 en van
kracht met ingang van 1 januari 1980,
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE- bij wijze van overgangsmaatregel, bepaalt : << De gerechtigde die bij toepasKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- sing van de reglementering, toepasselijk
VERZEKERING - INVALIDITEITSUITKERING
op het ogenblik van de inwerkingtreding
- GERECHTIGDE MET PERSOON TEN LASTE
van dit besluit, de hoedanigheid had van
- ART. 2 K.B. 23 JAN. 1980 - OVERGANGSBEwerknemer met persoon ten laste, bePALING - DRAAGWIJDTE.
houdt die hoedanigheid tot op het einde
van het lopend tijdvak van arbeidsongeschiktheid, voor zover hij de in voorEen WIJZigmg in de gezinstoestand van noemde reglementering gestelde voorde gerechtigde op invaliditeitsuitkering: waarden blijft vervullen •; nu de echtgewelke onder de v66r 1 januari 1980 gel- note van tweede verweerder per 1 juli
dende regeling geen wijziging in z1jn 1980 in het genot trad van een rustpenhoedanigheid van gerechtigde met per- sioen en zij hierdoor zelf de hoedanigsoon ten laste teweegbracht, heeft na 1 heid van gerechtigde verwierf, deze wijjanuari 1980 evenmin invloed op die ziging in de feitelijke toestand niet tot
hoedanigheid. (Art. 2 K.B. 23 jan. gevolg had dat hij in het oude stelsel
1980.)
zijn hoedanigheid van gerechtigde zou
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hebben verloren; inderdaad artikel 220,
§ 1, 2", als in voege v66r 1 januari 1980,
stelt dat voor de toepassing van de regeling van de invaliditeitsuitkering als persoon ten laste moet worden beschouwd,
onder meer de gerechtigde wiens echtgenote, die noch feitelijk noch van tafel en
bed gescheiden is, zelf gerechtigde is; nu
het recht op behoud van de hoedanigheid van werknemer met gezinslast, na
het van kracht worden per 1 januari
1980 van het nieuwe artikel 229, gewaarborgd wordt door de bepaling van artikel
2 van het koninklijk besluit van 23 januari 1980, mits betrokkene blijft voldoen aan een van de voorwaarden van
het oude artikel 229, als in voege op 31
december 1979, het bewezen is dat tweede verweerder de hoedanigheid van persoon met gezinslast zou behouden hebben indien zijn echtgenote in het genot
was getreden van een rustpensioen v66r
1 januari 1980; eiser ten onrechte stelt
dat de overgangsbepaling van voormeld
artikel 2 slechts van toepassing is voor
zover er v66r en na de inwerkingtreding
van het koninklijk besluit van 23 januari
1980 een identieke feitelijke toestand bestond; artikel 2 immers voor het behoud
van gerechtigde met gezinslast slechts
vereist dat de gerechtigde op 31 decem-'
ber 1979 deze hoedanigheid bezat en dat
hij voor het behoud van deze hoedanigheid na die datum blijft voldoen aan een
van de voorwaarden hiertoe bepaald in·
artiekl 229 in de versie v66r 1 januari
1980, ongeacht een tussengekomen wijzi-'
ging in de feitelijke toestand van het ge-,
zin, mits deze hem niet onttrekt aan een.
van de bedoelde toepassingsvoorwaarden,
terwijl artikel 2 van het in dit middel
genoemde koninklijk besluit van 23 januari 1980 bepaalt : « De gerechtigde die·
bij toepassing van de reglementering,
toepasselijk op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit, de hoe-'
danigheid had van werknemer met persoon ten laste, behoudt die hoedanigheid
tot op het einde van het lopend tijdvak
van arbeidsongeschiktheid, voor zover .
hij de in voornoemde reglementering gestelde voorwaarden blijft vervullen »; dit
artikel 2 een overgangsbepaling is die 1
strikt ge'interpreteerd moet worden en
niet mag worden uitgebreid tot feiten en
toestanden ontstaan na het van kracht
worden van de nieuwe bepalingen; dit artikel 2 als dusdanig enkel bedoeld is om
te voorkomen dat gerechtigden die de
hoedanigheid van werknemer met persoon ten laste hadden v66r het in werking
treden op 1 januari 1980 van het konink-
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lijk besluit van 23 januari 1980, die hoedanigheid zouden verliezen enkel en aileen door het feit van die wetswijziging
zelf; het arrest derhalve, door het hoger
beroep van eerste verweerder gegrond te
verklaren, op grond dat artikel 2 van het
in dit middel genoemde koninklijk besluit van 23 januari 1980 voor het behoud
van de hoedanigheid van gerechtigde
slechts vereist dat de gerechtigde op 31
december 1979 deze hoedanigheid bezat
en dat hij voor het behoud van deze hoedanigheid na die datum blijft voldoen
aan een van de voorwaarden hiertoe bepaald in artikel 229 van het voornoemde
koninklijk besluit van 4 november 1963
in de versie van kracht v66r 1 januari
1980, ongeacht een tussengekomen wijziging in de feitelijke toestand van het gezin en, door op grond hiervan te beslissen dat tweede verweerder ook na 1 juli
1980 recht had op invaliditeitsuitkeringen als gerechtigde met persoon ten laste, hoewel de echtgenote van tweede verweerder vanaf 1 februari 1980 een rustpensioen genoot overeenstemmende met
een derde van een volledige loopbaan,
waardoor zij zelf gerechtigd werd, de in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen, inzonderheid artikel 2 van het
koninklijk besluit van 23 januari 1980
schendt; het arrest, door te beslissen dat
tweede verweerder ook na 1 juli 1980,
datum waarop de echtgenote van tweede
verweerder in het genot trad van een
rustpensioen waardoor zij zelf gerechtigde werd, bleef voldoen aan de voorwaarden van artikel 229 van het koninklijk
besluit van 4 november 1963 als van
kracht v66r 1 januari 1980, laatstgenoemde bepaling schendt; het arrest, ten slotte, door niet te beslissen dat tweede verweerder, nu zijn echtgenote op 1 juli
1980 in het genot trad van een rustpensioen waardoor zij zelf gerechtigde werd,
de hoedanigheid van gerechtigde met
persoon ten laste verloren had, artikel
229, § 1, als gewijzigd door artikel 1 van
het koninklijk besluit van 23 januari
1980, schendt :

Overwegende dat artikel 1 van het
koninklijk besluit van 23 januari
1980 onder meer § 1 van artikel 229
van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering wijzigde, waarbij
bepaald wordt welke gerechtigden
die een invaliditeitsuitkering ont-
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vangen, in de zin van artikel 50 van
voormelde wet als gerechtigden
« met persoon ten laste » worden beschouwd; ·•dat, naar luid van het 1°
van de gewijzigde § 1 van artikel
229, als zodanige gerechtigden worden beschouwd « de gehuwde gerechtigden wier echtgenote (...) de
hoedanigheid bezit van persoon ten
laste als bedoeld in de artikelen 165,
§ 1, 1 of 2, 166 en 168 (... ) en geen
aanspraak kan maken op een pensioen (... ) krachtens een Belgische of
vreemde wetgeving »;
Overwegende dat artikel 2 van het
koninklijk besluit van 23 januari
1980 bepaalt: « De gerechtigde die
bij toepassing. van de reglementering, toepasselijk op het ogenblik
van de inwerkingtreding van dit be-·
sluit, de hoedanighei.d had van
werknemer met persoon ten laste,
behoudt die hoedanigheid tot op het
einde van het lopend tijdvak van arbeidsongeschiktheid, voor zover hij
de in voornoemde reglementering
gestelde voorwaarden blijft vervullen »; dat het koninklijk besluit van
23 januari 1980 in werking trad op 1
januari 1980;
Dat daaruit volgt dat een gerechtigde die op 1 januari 1980 de hoedanigheid van gerechtigde met persoon ten laste bezat, die hoedanigheid
tijdens het lopende invaliditeitstijdvak blijft behouden, zolang hij de
daartoe in de tot 1 januari 1980 vigerende regeling gestelde voorwaarden vervult; dat een wijziging in de
gezinstoestand van de gerechtigde
welke v66r 1 januari 1980 onder de
laatstbedoelde regeling geen wijziging van zijn hoedanigheid van gerechtigde met persoon ten laste teweegbracht, derhalve ook na 1 januari 1980 daarop geen invloed
he eft;
Overwegende dat artikel 229, § 1,
2°, van het koninklijk besluit van 4
.november 1963, als gewijzigd bij
koninklijk besluit van 3 augustus
1977, dat tot 1 januari 1980 van
kracht was, bepaalde dat als gerechtigde met iemand ten laste in de zin
van artikel 50 van de wet van 9 au-

gustus 1963 moet worden beschouwd : « de gerechtigde wiens
echtgenote, die noch feitelijk noch
van tafel en bed gescheiden is, zelf
gerechtigde is »,
Dat, nu het arbeidshof niet vaststelt dat de echtgenote van tweede
verweerder feitelijk of van tafel en
bed gescheiden was, het arrest naar
recht oordeelt dat · het feit dat de
echtgenote van tweede verweerder
vanaf een bepaald ogenblik in het
genet trad van een rustpensioen
waardoor zij zelf de hoedanigheid
van gerechtigde op geneeskundige
verzorging verwierf, onder de tot 1
januari 1980 vigerende regeling niet
tot gevolg had dat tweede verweerder zijn hoedanigheid van gerechtigde met persoon ten laste in de zin
· van artikel 50 van de wet van 9 augustus 1963 verloor;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 juni 1986 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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1° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICHT- NIEUW MIDDEL - RECHT VAN VERDEDIGING - HOGE MILITIERAAD - ONTOERE!KENDE TERMIJN VAN OPROEPING.

2° DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND WERKELIJK EN GEWOONLIJK VERBLIJF BUI-
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TEN EUROPA NEN.

VERBLIJF OM STUDIEREDE-

1° Miskenning van het recht van verde-

diging wegens een ontoerei.kende termijn van oproeping voor de Hoge Militieraad kan niet voor het eerst in
cassatie worden aangevoerd (1).
20 De Hoge Militieraad beslist wettig dat

een ingeschrevene die tijdelijk en
voorlopig buiten Europa verbbjft om·
studieredenen en er tegelijkertijd deeltijds is tewerkgesteld als assistent,:
niet voldoet aan het vereiste werkelijk'
en gewoonlijk buiten Europa verblijf'
te houden om uitstel van dienst te verkrijgen op grand van art. 10, § 3, 5', !
D1·
1' h
( )
.
enstp zc twet 2 ·
i
(DE HULSTERS}
ARREST

(A.R. nr. M 597 N)
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heid van communicatie; aldus het rechtsbeginsel van het recht van verdediging
is geschonden :

Overwegende dat geen enkele
wettelijke bepaling voor het oproepen van de ingeschrevene voor de
Hoge Militieraad een termijn stelt;
dat daaruit volgt dat, blijkens de inhoud van die artikelen zelf, de artikelen 2, 48 en 55 van het Gerechtelijk Wetboek ter zake geen toepassing vinden;
Overwegende dat in eisers conclusie voor de Hoge Militieraad, waarin
verweer ten gronde is gevoerd, alleen in algemene termen voorbehoud is gemaakt, maar miskenning
van het recht van verdediging wegens een ontoereikende termijn van
oproeping niet is aangevoerd; dat eiser zodanige miskenning niet voor
het eerst in cassatie kan aanvoeren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

HET HOF; - Gelet op de bestre- ·
Over het derde middel, afgeleid uit de
den beslissing, op 10 februari 1986)
schending van de artikelen 10, § 4, 5°,
door de Hoge Militieraad gewezen; van
de Dienstplichtwet en 97 van de
Grondwet,
eerste onderdeel, doordat de beslissing
een volkomen verkeerde toepassing en
inhoud geeft aan het rechtsbegrip « werkelijk en gewoonlijk verblijf buiten Europa», hetwelk de kern uitmaakt van artikel 10, § 4, 5°, van de Dienstplichtwet,
waarop verzoeker heeft gesteund om uitstel naar de lichting 1987 te vragen; de
Hoge Militieraad ongetwijfeld de rechtmatige bekommernis heeft gehad te vermijden dat, eens de mogelijkheid om uitstel te bekomen op grond van studieredenen is uitgeput, de studies in een land
buiten Europa worden verdergezet, wat
slechts voor weinigen tot de mogelijkheden behoort; de raad aldus overweegt dat
een voorlopig verblijf om studieredenen,
ook al is er deeltijdse tewerkstelling als
assistent, niet onder de bepaling van genoemd artikel kan ressorteren; evenwel
in een dergelijke beperking niet is voorzien; zo de beperking principieel zou
kunnen worden toegepast, zij in ieder
geval van strikte interpretatie is en de
(1) Zie Cass., 20 juli 1979 (A.C., 1978:79,1 beslissing ze op lichtzinnige en al te rui1335).
me wijze op het geval van verzoeker toe(2) Zie Cass., 9 maart 1977 (A.C., 1977, 753) past, waarin er deeltijdse tewerkstelling
en 17 sept. 1984, A.R. nr. M 364 F,
is;

Over het eerste middel, afgeleid uit de •
schending van de artikelen 28 van de
Dienstplichtwet, 2, 48 en 55 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook uit de miskenning van het recht van verdediging,
doordat de beslissing eisers verzoek
om uitstel verwerpt onder meer op grand
dat « de dienstplichtige behoorlijk ontboden is geworden om zijn verweermiddelen te laten gelden »,
terwijl eiser laattijdig is opgeroepen
en niet over de nodige tijd heeft beschikt
om zijn verdediging terdege voor te bereiden; de raadsman van eiser dan ook 1
in zijn conclusie heeft verklaard te verschijnen onder het uitdrukkelijk voorbe-~
houd van al zijn rechten en zonder nadelige erkenning; eiser, gelet op zijn verblijf buiten Europa, over een verlengde
oproepingsperiode diende te beschikken
met het oog op de voorbereiding van zijnl1
verweer en tevens gelet op de moeilijk-.

1

(A.C., 1984-85, nr. 46).
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 10, § 4,
5°, van de Dienstplichtwet vereist
dat de aanvrager werkelijk en gewoonlijk verblijf houdt buiten Europa;
Overwegende dat de Hoge Militieraad, op grond van de feitelijke gegevens die het vermeldt en die tevergeefs zijn aangevochten, in feite
oordeelt dat het verblijf van eiser in
Israel in januari 1985 een tijdelijk
en voorlopig verblijf was om studieredenen, ook al was hij tegelijkertijd deeltijds tewerkgesteld als assistent;
Dat de raad op die grond naar
recht heeft kunnen beslissen dat
aan het genoemde vereiste niet
voldaan was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
2 juni 1986 - 3" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Koen Stappers,
Antwerpen.

Nr. 615

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OVERLIJDEN VAN
EEN DOOR EEN ARBEIDSONGEVAL GETROFFENE - GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING
TOEGEKEND AAN DE WEDUWE VOOR DE
DOOR HAAR PERSOONLIJK GELEDEN MATERIELE SCHADE- ARBEIDSONGEVALLENRENTE TOEGEKEND AAN DE KINDEREN - GEEN
HERSTEL VAN DEZELFDE SCHADE.

3° ARBEIDSONGEVAL -

VERBOD VAN
CUMULATIE VAN DE BIJ DIE WET BEPAALDE
FORFAITAIRE
VERGOEDINGEN
MET
DE
VERGOEDING
DIE
GEMEENRECHTELIJKE
BETREKKING HEEFT OP DE LICHAMELIJKE
SCHADE- DRAAGWIJDTE "\!:AN DAT VERBOD.

lo en 2° De gemeenrechtelijke vergoeding

die aan de weduwe van een door een
arbeidsongeval getroffene wordt toegekend voor de materiiile schade die zij
persoonlijk ten gevolge van diens overJijden ondergaat, herstelt niet dezelfde schade als de arbeidsongevallenrente die aan haar kinderen wordt toegekend, ook al wordt bij de vaststelling
van het bedrag van die gemeenrechteJijke vergoeding rekening gehouden
met de samenstelling van het gezin
van de getroffene (1). (Artt. 1382 en
1383 B.W.; art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
3° Het verbod van cumulatie voortvloeiende . uit artikel 46, § 2, tweede

lid, Arbeidsongeva!ienwet wordt niet
miskend door het arrest dat. de kapitalen die krachtens die wet ten voordele van de kinderen van de getroffene zijn gevestigd, niet in mindering
brengt van de persoonlijke vergoeding
die in gemeen recht aan h,un moeder
en echtgenote van de getroffene is
toegekend (2).
(1) Cass., 10 mei 1972 (A.C., 1972, 842); zie
Cass., 6 sept. 1977 (ibid., 1978, 17, met noot
A.B.).
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1° ARBEIDSONGEVAL

OVERLIJDEN
VAN DE GETROFFENE - ARBEIDSONGEVAir
LENRENTE TOEGEKEND AAN DE KINDEREN GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING TOEGEKEND AAN DE WEDUWE VOOR DE DOOR HAAR
PERSOONLIJK GELEDEN MATERIELE SCHADE
- GEEN HERSTEL VAN DEZELFDE SCHADE.

(2) Het bestreden arrest stelt de schade door
inkomensverlies aan de zijde van de weduwe
van de getroffene vast met inachtneming van
het inkomen van de getroffene, na aftrek van
het dee! van dat inkomen dat de getroffene
voor zichzelf zou besteed hebben, en van het
kapitaal dat de door de arbeidsongevallenverzekeraar aan de weduwe verschuldigde lijfrente vertegenwoordigt, zonder het aandeel van
het inkomen van de getroffene waaruit diens
kinderen voordeel trokken, in verhouding van
tijd, in mindering te brengen, lioewel aan de
kinderen ook reeds een arbeidsongevallenren-

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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(ROYALE BELGE N.V., POLFLIET
T. ASSUBEL N.V., OERS)
ARREST

(A.R. nr. 9829)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van de N.V.

Royale Belge, vrijwillig tussengekomen partij:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de N.V.
Assubel tegen eiseres :
Overwegende dat het arrest de beslissing van het beroepen vonnis bevestigt waarbij aan verweerster een
voorschot werd toegekend en de
(Vervolg nota van vorige biz.)
te tot herstel van hun inkomensverlies was
toegekend. Het middel voert niet aan dat die
manier van berekening van de gemeenrechtelijke vergoeding voor de weduwe van de getroffene de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt. De grief is niet dat
aan de weduwe een vergoeding wordt toegekend die haar schade overtreft, maar dat de
kinderen twee keer worden vergoed voor de
schade die zij lijden. Daar de gemeenrechtelijke vergoeding van de weduwe en de arbeidsongevallenrente van de kinderen niet dezelfde
schade herstellen, kon het middel niet slagen.
De lijfrente die wordt toegekend aan de
echtgenote van de getroffene die ten gevolge
van een arbeidsongeval overlijdt, vergoedt op
forfaitaire wijze het verlies van het voordeel
dat zij persoonlijk trok uit zijn loon. Hetzelfde
geldt t.a.v. de kinderen. De rente die hun
wordt toegekend is onafhankelijk van de !ijfrente toegekend aan hun moeder en vergoedt
op forfaitaire wijze het voordeel dat zij haalden uit het loon van de getroffene.
Vermits de aan de k.inderen toegekende rente en de lijfrente toegekend aan de moeder
onderscheiden schade vergoeden, wordt het
cumulatieverbod, neergelegd in artikel 46, § 2,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, niet miskend doordat de rente toegekend
aan de kinderen niet afgetrokken wordt van
de gemeenrechtelijke vergoeding die aan de
weduwe in eigen naam wordt toegekend, zelfs
indien bij de vaststelling van het bedrag van
die gemeenrechtelijke vergoeding rekening ,
wordt gehouden met de samenstelling van het gezin van de getroffene.
G. D'H.
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zaak voor afdoening onbepaald werd
uitgesteld;
Dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering en
evenmin uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van
Katharina Oers namens de nalatenschap van Eric Van Herreweghe en
als bestuurder van de goederen van
haar minderjarige kinderen Jiirgen
en Sofie Van Herreweghe :
Overwegende dat eiseres geen
middel aanvoert :
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van Katharina Oers in eigen naam :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 46, meer bepaald 46,
§ 2, laatste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest, met 'bevestiging
van het beroepen vonnis, na de beklaagde strafrechtelijk te hebben veroordeeld,
op burgerrechtelijk gebied beklaagde en
eiseres in solidum veroordeelt tot, onder
meer, betaling aan eerste verweerster
van een bedrag van 2.322.491 frank, tot
vergoeding van het inkomstenverlies
door deze laatste in eigen naam geleden
ingevolge het overlijden van het slachtoffer, hen in solidum veroordeelt tot de
kosten in hoger beroep gevallen aan de
zijde van de burgerlijke partijen, en eerste verweerster akte verleent van haar
voorbehoud voor gebeurlijke sociale en
fiscale aanslagen op de toegekende bedragen, en zulks om reden dat : « - de
weduwe is slechts gerechtigd op het deel
van het inkomen van haar man waarvan
zij genoot, met andere woorden een deel
van zijn netto-inkomen; zo er voorbehoud mag toegekend worden voor sociale
of fiscale aanslagen, dan moet daaraan
deze beperking toegevoegd worden dat
deze aanslagen - althans de fiscale moeten onderworpen worden aan de beoordeling van het bevoegde hof van beroep, gelet op de betwistingen die er be-
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staan over het belastbaar karakter van
de toegekende vergoeding, en de omvang
van de gebeurlijk verschuldigde belastingen; (... ) - het aldus berekend bedrag
moet verhinderd worden met het kapitaal dat gevestigd wordt door de wetsverzekeraar ten voordele van de eiseres; de
kapitalen die gevestigd worden ten voordele van de kinderen moeten echter niet
aangerekend worden daar uit de economie van de Arbeidsongevallenwet blijkt
dat het ter zake om een eigen patrimoniaal recht van de kinderen gaat, en de
vergoeding die de weduwe ontvangt niet
gewijzigd wordt naargelang er al dan
niet kinderen ten laste zijn; op basis van
de verstrekte inlichtingen kan de schadevergoeding vastgesteld worden als volgt :
- van 6 september 1983 tot 6 september
1984: 757.628 frank, verminderd met sociale en fiscale lasten (227.374), met aftrek van 30% voor eigen gebruik (171.464
frank), hetzij saldo 336.177 frank; - van
6 september 1984 tot heden : 10/12e van
814.450 frank, verminderd met sociale en
fiscale lasten (309.953 frank), met aftrek
van 30 % voor eigen gebruik (151.349
frank) = 294.289 frank; - vanaf heden :
basisloon 875.534 frank, min sociale en
fiscale lasten (342.538), met aftrek van
30% eigen gebruik = 373.097 x 16,7889
= 6.263.891 frank; totaal inkomstenverlies : 6.894.357 frank min kapitaal wetsverzekeraar: 4.571.866 frank = 2.322.491
frank »; en het arrest aldus in werkelijkheid de vergoeding voor materiEHe schade, aan eerste verweerster toekomende
in eigen naam, bepaalt op basis van het
deel van het netto-inkomen van het
slachtoffer dat aan zijn gezin zou zijn
toegekomen, namelijk het nettoloon min
het aandeel ervan bestemd - bij onderstelling - voor het eigen onderhoud van
het slachtoffer en, met andere woorden,
aldus een vergoeding bepaalt voor het inkomstenverlies dat zowel eerste verweerster als haar kinderen lijden ingevolge
het overlijden van het slachtoffer,
terwijl artikel 46, § 2, laatste lid, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 vergoeding van dezelfde schade uitsluit in hoofde van een schadelijdende
partij, in gemeen recht Em volgens het
gemeen recht gecumuleerd; de kapitalen,
door de arbeidsongevallenverzekeraar
samengesteld voor de kinderen van het
slachtoffer, met toepassing van artikel 13
van de Arbeidsongevallenwet, beogen de
kinderen schadeloos te stellen voor het
materieel verlies dat zij lijden ingevolge
het wegvallen van het voordeel dat zij
zouden genieten uit het inkomen van
hun overleden ouder; het toekennen van

Nr. 615

een vergoeding in gemeen recht aan de
overlevende ouder niet op basis van het
deel van het loon van het slachtoffer dat
voor het onderhoud van zijn partner aileen zou zijn voorbehouden, maar op basis van het deel van het loon dat aan het
volledige gezin zou zijn voorbehouden,
noodzakelijkerwijze ook de materiEHe
schade geleden door de kinderen, ingevolge het wegvallen van datzelfde inkomen van de overleden ouder, bestrijkt;
'dergelijke vergoeding aldus niet alleen
het inkomstenverlies geleden door de
overlevende partner vergoedt, doch ook
hetzelfde inkomstenverlies door de andere gezinsleden geleden; het arrest derhalve, door de vergoeding voor materiEHe
schade toekomende aan eerste verweerster te begroten op basis van het inkom' stenverlies van het gezin, zonder aftrek
te doen van de vergoedingenwet aan de
'kinderen betaald door de arbeidsongevallenverzekeraar, de kinderen twee keer
vergoedt voor de schade die zij lijden
'ingevolge het verlies van hun aandeel in
,de inkomsten van hun overleden ouder
(schending van artikel 46 van de Ar'beidsongevallenwet) en een schadevergoeding toekent die de werkelijk geleden
schade overtreft (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
'Wetboek):

Overwegende dat de vergoeding
die in gemeen recht aan de weduwe
'van een door een arbeidsongeval getroffene wordt toegekend voor de
schade die zij ingevolge diens over1lijden ondergaat, niet dezelfde
schade herstelt als de arbeidsongelvallenrente die aan haar kinderen
werd toegekend, ook al wordt bij de
vaststelling van het bedrag van de
'gemeenrechtelijke vergoeding rekening gehouden met de samenstelling
van het gezin van de getroffene;
Dat het arrest artikel 46, § 2,
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet niet schendt door de kapitalen die krachtens die wet ten voorldele van de kinderen van verweer'ster zijn gevestigd, niet in mindering te brengen van de persoonlijke
vergoeding welke het in gemeen
recht aan verweerster toekent;
Overwegende, voor het overige,
dat het middel de aangevoerde
schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en-
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kel afleidt uit het niet-aanrekenen
van voormelde kapitalen op de gemeenrechtelijke vergoeding die op
grond van het inkomstenverlies van
het gezin is berekend;
Dat uit het voorgaande blijkt dat
het arrest die kapitalen op voormelde vergoeding niet moest aanrekenen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

3 juni 1986 - 2•
de h . Boon, waarltot.
Verslaggever : de ~
Juidende conclusie ""
vocaat-generaal Bruyn en Btitzler.

13.
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II. Op de voorziening van Amadeus Polfliet, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen hem :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de N.V.
Assubel tegen hem :
Overwegende dat die beslissing,
zoals blijkt uit de redenen met betrekking tot de voorziening van de
N.V. Royale Belge, geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering en
evenmin uitspra ak doet over een ge- ·
schil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van
Katharina Oers tegen hem :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

(RENIERS T . I3Ji:c

(A.R. n:r

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; zegt dat er geen
grond is tot gemeenverklaring van
dit arrest; veroordeelt de eisers in
de kosten van hun respectieve voorziening.

~li:tt,s
li:.<'\.)

All.ttt;:s'l'
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pen, kamer van inbeschuldigingstelling;

Om die redene1:::::1, vernietigt het bestreden arrest; ~eveelt dat van dit
arrest melding z~l worden gemaakt
et vernietigde arOver het ambtshalve aangevoerde mid- op de kant van
del afgeleid uit de schending van de ar- rest; laat de kost~n ten laste van de
tik~len 1 2 en 4 van de wet van 20 april ;staat; verwijst d
zaak naar het Hof
1874 op de voorlopige hechtenis:
•van Beroep te ~russel kamer van
inbeschuldigingst:~lling. '
Overwegende dat de beslissing
3 juni 1986 - 2• Jkamer - Voorzitter :
van het onderzoeksgerecht waarbij de h. Boon, waarl:::i:lemend voorzitter het bevel tot aanhouding wordt be- Verslaggever : d~ ~- De Baets - Gelijkvestigd, nauwkeuring moet om- luidende conclus1e ~an de h. Velu, advoschrijven welke gegevens eigen aan caat-generaal.
de zaak of de persoonlijkheid van
de verdachte ernstige en uitzonderlijke omstandigheden zijn die de
openbare veiligheid raken en waarNr. 618
op de aanhouding gegrond is;

-

Overwegende dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, na de aangevochten beschikking van de raadkamer waarbij het
bevel tot aanhouding bevestigd
werd, teniet te hebben gedaan en de
zaak aan zich te hebben getrokken,
voormeld bevel bevestigt op grond
dat « door het onderzoek voor het .
Hof aangetoond wordt dat de wettelijke voorwaarden tot het uitvaardigen van het bevel tot aanhouding
gegrond zijn en nog steeds bestaan »;

2•
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1° HOGER BERO~p -

STRAFZAKEN
BEROEPEN VONNIS ~RNIETIGD - VERPLICHTING VOOR DE Al=>PELRECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN CJVER DE ZAAK ZELF GRENZEN.

12° RECHTSBEGIN~ELEN
' NE) - BEGRIP.

(ALGEME-

3° HOGER BERO}!:p -

STRAFZAKEN GER.W., ART. 1068 -- GEEN TOEPASSING IN
STRAFZAKEN.

Overwegende dat het bevel tot '1• In strafzaken i~ de appelrechter, die
aanhouding de voorhechtenis als
een tussenvonm.s of vonnis alvorens
re_cht te doen ':'e~nietigt, wijzigt of tevolgt motiveert : << dat vaststaat dat
metdoet, verpliCh t de zaak aan zich te
bij verdachte thuis minstens twee
trekken en _ovez: C/e zaak zelf uitspraak
gestolen luxewagens ondergebracht
te_ doe~, m1ts die vernietiging of wijziwerden waarvan er nog een werd
gmg met gegron_cJ is op het feit dat de
aangetroffen; dat verdachte beweert
eerste rechter met bevoegd was of niet
dat zulks zonder zijn medeweten is
wettelijk was geadieerd (1).
gebeurd; dat verdachte actief is in
de autohandel, zodat het verhande- 2" De regel van de rechtspraak in twee
instanties is gee:o. algemeen rechtsbelen van soortgelijke gestolen waginsel (2).
gens een ernstige en zwaarwichtige
omstandigheid uitmaakt; dat ook de
openbare veiligheid hierdoor aange- ,3" ~t. 1068 Ger. W: is niet van toepassmg op de procedures die door Sv.
tast wordt vermits wij dagelijks geworden geregeld (3).
confronteerd worden met ganse
reeksen gestolen en verscheepte
(1) Cass., 4 feb. 1986, A.R. nr. 9750
luxewagens »;
(A.C., 1985-86, nr. 356).
Overwegende dat die motivering
niet voldoet aan de door voornoemde wetsbepalingen gestelde eisen;

(2) Zie Cass., 3 Oltt 1983

(A.C., 1983-84, nr. 59). ·

'

AR
6764
· · nr.

(3) Cass., 21 sept. 1977 (A.C. , 1978, 97).
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(COCKERILL-SAMBRE N.V. T. MEWISSEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 4965)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 14 januari 1982, 24
mei 1984 en 10 januari 1986 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Nr. 618

opgelegde beperkingen te buiten te gaan
en eiseres een rechtsinstantie te ontnemen, uitspraak kon doen over de zaak
zelf, zodat het bestreden arrest van 14
januari 1982, nu het beslist dat het geschil zelf bij het hof van beroep aanhangig bleef, de in het middel vermelde
wetsbepalingen schendt; de vernietiging
van het arrest van 14 januari 1982 bijgevolg de vernietiging medebrengt van de
arresten van 24 mei 1984 en 10 januari
1986, die het gevolg ervan zijn;

I. Op de voorziening van eiseres
Overwegende dat krachtens artitegen het arrest van 14 januari
1982:
I kel 215 van het Wetboek van Strafvordering, dat geen beperkende beOver het eerste middel,
paling is, het appelgerecht verplicht
Over het tweede middel, afgeleid uit is de zaak aan zich te trekken en
de schending van de artikelen 1063, 1069 over de zaak zelf uitspraak te doen
van het Gerechtelijk Wetboek, 197, 199, telkens als het een op een tussenge215 van het Wetboek van Strafvordering schil gewezen vonnis of vonnis alvoen de miskenning van het recht op twee rens recht te doen tenietdoet, wijrechtsinstanties, het recht van verdediging en het beginsel dat de strafwet zigt of vernietigt, mits die vernietiging of wijziging niet gegrond is op
strikt moet worden gei:nterpreteerd,
doordat het bestreden arrest het beroe- het feit dat de eerste rechter niet
pen vonnis alvorens recht te doen, op 12 bevoegd was of niet wettelijk geoktober 1931 gewezen door de cm·rectio- adieerd was;
nele rechtbank, wijzigt, niet ingaat op
Overwegende dat het bestreden
het verzoek van eiseres om de getuigen arrest de beslissing wijzigt van de
te verhoren en verklaart dat het geschil
zelf, op grond van artikel 1068 van het correctionele rechtbank die het verGerechtelijk Wetboek, bij het hof van be- hoor van verschillende getuigen ter
terechtzitting had bevolen en had
roep aanhangig blijft,
terwijl de artikelen 1063 en 1069 van « verklaard dat de door de burgerhet Gerechtelijk Wetboek niet van toe- lijke partij op 24 september 1981 oppassing zijn in strafzaken; het hof van geroepen personen niet als getuigen
beroep volgens artikel 215 van het Wet- of als deskundigen zullen worden
hoek van Strafvordering uitspraak mag verhoord »;
doen over de zaak zelf, wanneer het beDat, gelet op die wijzigende beroepen vonnis wordt tenietgedaan wegens schending of niet hersteld verzuim slissing, het hof van beroep derhalvan door de wet op straffe van nietigheid ve de beslissing om de zaak aan
voorgeschreven vormen; de regel van de zich te trekken en de heropening
rechtspraak in twee instanties een van de debatten te bevelen « ten
grondbeginsel is van de strafrechtsple- einde de partijen in de mogelijkheid
ging en is neergelegd in de artikelen 179 te stellen over de zaak zelf conclusie
en 199 van het Wetboek van Strafvorde- te nemen en pleidooi te houden »,
ring; het evocatierecht een uitzondering
vormt op dat beginsel, alle uitzonderin-, naar recht heeft verantwoord, overgen op die grondregel uitdrukkelijk moe- eenkomstig vereiste van artikel 215
ten bepaald zijn in een formele wettekst van het Wetboek van Strafvordeen op een beperkende wijze moeten wor- ring;
den uitgelegd; nu de correctionele rechtOverwegende bovendien dat de rebank zich ertoe beperkt had uitspraak te gel van rechtspraak in twee instandoen over de opportuniteit van een getui- ties geen algemeen rechtsbeginsel
genverhoor zonder haar rechtsmacht
over de zaak zelf volledig uit te oefenen, is; dat het recht van verdediging al
en de zaak voor verdere behandeling evenmin schendt de rechter die een
naar een latere zitting verwijzen, het hof juiste toepassing maakt van artikel
van beroep, niet zonder de door artikel 215 van het Wetboek van Strafvor215 van het Wetboek van Strafvordering dering;

Nr. 619
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Dat het middel in dat opzicht faalt · Op het ontvankelijk hager beroep van de
burgerlijke partij tegen een vrijsprenaar recht;
kend vonnis dient de rechter in hager
Overwegende, voor het overige,
beroep na te gaan, m.b.t. de burgerdat het Hof uit het enkele feit dat
lijke rechtsvorderding, of het aan die
de bestreden beslissing artikel 1068
vordering ten grondslag liggend misdrijf bewezen is en of het aan de burvan het Gerechtelijk Wetboek vergerlijke partij schade heeft berokkend
meldt onder de toegepaste wetsbe(1). (Art. 202 Sv.)
palingen, ofschoon die bepaling niet
van toepassing is in strafzaken,
geen schending van de wet kan af(MOXHET T. ZEIMERS)
leiden, vermits die beslissing ten deze een juiste toepassing heeft geARREST ( vertaling)
maakt van artikel 215 van het
Wetboek van Strafvordering;
(A.R. nr. 5009)
Dat het middel in dat opzicht niet.
kan worden aangenomen;
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 januari 1986 in hoII. Op de voorziening van eiseres ger beroep gewezen door de Correctegen het arrest van 10 januari tionele Rechtbank te Verviers;
1986:
I. In zoverre de voorziening ge·richt is tegen de beslissing op de teIII. Op de voorziening van eiseres 'gen Alexandre Zeimers, beklaagde,
ingestelde strafvordering :
tegen het arrest van 24 mei 1984 :
, Overwegende dat eiser, burgerlijke
,partij, in geen kosten van de strafvordering is verwezen en dus geen
hoedanigheid heeft om zich tegen
die beslissing in cassatie te voorOm die redenen, verwerpt de zien;
Dat de voorziening niet ontvankevoorzieningen; veroordeelt eiseres in
de kosten van haar voorzieningen.
.lijk is;
4 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Dassesse.

Nr. 619
2'

KAMER -

4 juni 1986

STRAFZAK~N - BUR·
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPREKEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP

HOGER BEROEP -

II.
richt
door
'lijke

In zoverre de voorziening geis tegen de beslissing op de
eiser ingestelde civielrechtevordering :

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 202 van het Wetboek
1van Strafvordering, gewijzigd bij artikel
'7 van de wet van 1 mei 1849, en de mislkenning van het algemeen beginsel betreffende het gezag van het rechterlijk
gewijsde in strafzaken,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de eerste rechter
1
verweerder heeft vrijgesproken van de
1
hem ten laste gelegde feiten en zich derhalve niet bevoegd verklaard heeft om
kennis te nemen van de civielrechtelijke
1
vordering van eiser tegen verweerder, de
rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende in correctionele zaken en in hoger
(1) Cass.,

11

juni

(A.C., 1984-85, nr. 617).

1985,

A.R.

nr.

9513
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beroep, niet bevoegd verklaart « om kennis te nemen van de vorderingen van (eiser), nu de vrijspraak van beklaagde op
de strafvordering thans definitief geworden is en hem geen enkele andere fout
kan worden verweten », en zulks op
grand « dat enkel het hager beroep van
de burgerlijke partij ontvankelijk is naar
de vorm en wat de termijn betreft, daar
het hager beroep van het openbaar ministerie te laat is ingesteld; (dat) derhalve (...) het vonnis a quo een eindvonnis
is ten aanzien van Zeimers; (...) dat uit
de gegevens van het dossier niet blijkt
dat Zeimers een ander misdrijf kan worden verweten dan dit waarvoor hij bij '
het eerste vonnis werd vrijgesproken;
dat derhalve het hager beroep van de
burgerlijke partij niet gegrond is »;
en doordat die beslissing erop neerkomt dat de correctionele rechtbank,
waarbij ingevolge het ontvankelijke hager beroep van de burgerlijke partij, de
civielrechtelijke vordering van die partij
tegen beklaagde aanhangig was, weigert
na te gaan of beklaagde de hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd en of ze
de oorzaak waren van de schade van de
burgerlijke partij, op de enkele grand
dat beklaagde is vrijgesproken van de
hem ten laste gelegde feiten en dat die
beslissing te zijnen aanzien definitief geworden is,
terwijl het gezag van het rechterlijk
gewijsde van de - definitief geworden
- vrijsprekende beslissing, die ten aan-,
zien van beklaagde op de strafvordering
is gewezen, zich niet uitstrekt tot de beslissing op de door de burgerlijke partij
voor de appelrechter ingestelde verdering; de appelrechter, op het enkele hager beroep van de burgerlijke partij en
niettegenstaande het feit dat de vrijspraak van beklaagde definitief is geworden, de beslissing op de civielrechtelijke
vordering kan veranderen en beklaagde
tot schadevergoeding kan veroordelen op
voorwaarde dat hij vaststelt dat het aan
de civielrechtelijke vordering ten grand- '
slag liggende feit bewezen en strafbaar
is en dat de schade waarvoor de burgerlijke partij vergoeding vordert, wei degelijk door dat misdrijf is veroorzaakt; het
bestreden vonnis bijgevolg de correctionele rechtbank, zitting houdende in hager beroep, niet wettelijk onbevoegd kon
verklaren om kennis te nemen van de civielrechtelijke vordering van eiser tegen
verweerder op de enkele grand dat de in
eerste aanleg gewezen vrijsprekende beslissing ten aanzien van laatstgenoemde
definitief was geworden, zonder zelfs

Nr. 619

maar na te gaan of de feiten, die ten
grondslag lagen aan de aan verweerder
ten laste gelegde feiten en aan de civielrechtelijke vordering van eiser bewezen
en strafbaar waren en/of de schade badden veroorzaakt waarvoor eiser vergoeding vorderde, en na te hebben vastgesteld dat het hager beroep van eiser
ontvankelijk was :

Overwegende dat het hoger beroep van eiser tegen het vonnis
waarbij de politierechtbank zich, gelet op de vrijspraak van verweerder,
niet bevoegd verklaart om uitspraak
te doen over diens civielrechtelijke
vordering, maakt dat die in kracht
van gewijsde gegane vrijspraak hem
niet kan worden tegengeworpen,
vermits de appelrechters ingevolge
de devolutieve werking van het hoger beroep verplicht zijn uitspraak
te doen over de civielrechtelijke vordering van eiser en dus moet onderzoeken of het feit, dat ten grondslag
ligt aan de civielrechtelijke vordering, bewezen is en of het de schade
waarvoor vergoeding wordt gevorderd, heeft veroorzaakt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre de correctionele rechtbank zich hierbij niet
bevoegd verklaart om kennis te nemen van de civielrechtelijke vordering van eiser en hem in de kosten
verwij st; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt zowel
eiser als verweerder in de helft van
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hoger beroep.
4 juni 1986 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.
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KAMER -

4 juni 1986

RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

Uit de enkele omstandigheid dat de voorzitter van het hoi van assisen de beschuldigde een leugenaar heeit geheten naar aanleiding van ieiten die met
de beschuldiging niets uitstaande hebben, kan niet worden afgeleid dat het
hoi van assisen niet aile waarborgen
van onpartijdigheid bood waarop elke
partij in het proces recht heeit, krachtens art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens (1).

(DELPORTE)
ARREST ( vertaJing)

(AR. nr. 5080)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1986 gewezen door het Hof van Assisen van
de provincie Brabant;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 6 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het rechtscollege dat de zaak
van de beschuldigde heeft behandeld,
niet onpartijdig was, daar de voorzitter
aan de beschuldigde heeft gezegd dat hij
« een dikke leugenaar » was,
terwijl artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat « een ieder recht heeft op een
eerlijke en openbare behandeling van
zijn zaak binnen een redelijke termijn,
door een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie ... » :

Overwegende dat uit het proces-·
verbaal van de op 18 februari 1986
(1) Zie Cass., 29 nov. 1978 (A.C., 1978-79,
365); 6 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 348); 11 mei
1983, A.R. nr. 2841 (ibid., 1982-83, nr. 508) en
12 nov. 1985, A.R. nr. 9850 (ibid., 1985-86 nr.
160).
'
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gehouden terechtzitting blijkt dat de
voorzitter van het hof van assisen
aan de beschuldigde kennis heeft
gegeven van een op 17 februari 1986
door de gerechtelijke politie opgemaakt proces-verbaal en van een
uittreksel uit het register van de gevangenis te Vorst, waaruit blijkt dat
de beschuldigde in de periode tussen 24 augustus 1977 en 8 september 1977 in die gevangenis was opgesloten, dat, nu de beschuldigde
ondanks deze precieze informatie
bleef staande houden dat hij van
1976 tot eind 1978 in het vreemdelingenlegioen was, de voorzitter hem
een « dikke leugenaar » noemde;
Overwegende dat het Hof uit de
enkele omstandigheid dat de voorzitter van het hof van assisen de beschuldigde een leugenaar heeft genoemd naar aanleiding van feiten
die met de beschuldiging niets uitstaande hebben, niet kan afleiden
dat het hof van assisen niet aile
waarborgen van onpartijdigheid vertoonde waarop elke gedingvoerende
partij recht heeft;
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.
4 juni 1986 - 2• kamer - Voorzitter :
.de h. Screvens, voorzitter - Verslagge' ver : de h. Helvetius - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bistho·ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
G. de Kerckhove, Brussel.
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Nr. 621
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KAMER -

4 juni 1986

VREEMDELINGEN -

WET 15 DEC. 1980 VOORTERUGWIJZING EN UITZETTING KEURSBEHANDELING BEDOELD IN ART. 21, 4°
- HUWELIJK MET EEN BELG OF EEN BELGISCHE - HUWELIJK NA DE MAATREGEL VAN
TERUGWIJZING - GEEN INVLOED OP HET TERUGWIJZINGSBESLUIT.

De vreemdeling die, nadat hem een mi- 1
nisterieel terugwijzingsbesluit ter ken-'
nis is gebracht, met een Belg of een
Belgische huwt, geniet niet de voorkeursbehandeling bedoeld in art. 21, 4',
wet 15 dec. 1980 betreffende de toe-1
gang tot het grondgebied, het veJ•blijf,
de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (1).
1

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN CAS-.
SATIE T. EKIZOGLU)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5120)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de heer procureur-generaa}
in het Hof van Cassatie, luidend als .
volgt:
« Aan de heren eerste voorzitter,
voorzitter, mevrouwen, mijne heren'
raadsheren in het Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer bij het Hof, in
het belang van de wet, overeen-,
komstig artikel 442 van het Wetboek i
van Strafvordering aangifte te doen .'
van het in kracht van gewijsde gegane arrest, op 17 november 1983 ,
door het Hof van Beroep te Luik, •
kamer van inbeschuldigingstelling,
gewezen inzake Ekizoglu Temren,
elektricien, geboren op 30 mei 1959
te Celtik, van Turkse nationaliteit. 1
Betrokkene is bij ministerieel be-~
sluit van 28 april1981, waarvan hem
kennis is gegeven op 5 mei 1981, uit
het Rijk teruggewezen op grond dat
hij de aan het verblijf van de
1

----------------1
(1) Zie Cass., 9 juli 1956 (A C., 1956, 954).
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vreemdelingen in Belgie gestelde
voorwaarden niet had nageleefd.
Ter uitvoering van die terugwijzingsmaatregel is hij op 6 mei 1981
gerepatrieerd naar zijn land van
herkomst.
Op 16 december 1982 is Temren
Ekizoglu in Turkije in het huwelijk
getreden met een vrouw van Belgische nationaliteit.
Ofschoon hem een geldig visum
voor BelgH\ was geweigerd, is betrokkene in juni 1983 met zijn
vrouw naar het Rijk teruggekeerd.
Op 15 oktober 1983 werd Temren
Ekizoglu van zijn vrijheid beroofd
ten einde naar de grens te worden
teruggeleid, overeenkomstig artikel
7, eerste lid, 3° en 3, van de wet van
15 december 1980 betreffende de
toegang van het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Het beroep van betrokkene tegen
de te zijnen aanzien genomen maatregel van vrijheidsberoving is door
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik verworpen bij beschikking van 4 november
1983.
Op het hoger beroep van Temren
Ekizoglu tegen die beschikking
heeft het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling,
bij het op 17 november 1983 gewezen arrest, de invrijheidstelling van
betrokkene bevolen op grond dat :
« hoe wettig en gegrond het ministerieel besluit van 28 april 1981 ook
moge zijn, de aanhouding van betrokkene met het oog op zijn verwijdering uit het land, op het huidig
ogenblik niet naar recht verantwoord lijkt, gelet op het feit dat hij
thans met een Belgische onderdaan
gehuwd is - geen enkel gegeven uit
het dossier aanleiding geeft om te
denken dat dit huwelijk wettelijk
niet zou bestaan -, en gelet op het
algemene karakter van de bewoordingen van artikel 21, 4°, van de wet
van 15 december 1980 dat de uitzetting in een gelijkaardig geval uitsluit, vermits uit het aan het Hof
voorgelegde dossier niet blijkt dat,
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betrokkene de openbare orde ernstig zou hebben verstoord ».
N aar luid van artikel 26 van de
wet van 15 december 1980 leggen de
terugwijzings- of uitzettingsbesluiten verbod op gedurende tien jaar
het Rijk binnen te komen, tenzij ze
opgeschort of ingetrokken worden.
Artikel 76 van die wet straft met
correctionele straffen de sedert minder dan tien jaar uit het grondge··
bied teruggewezen of uitgezette
vreemdeling die het Rijk binnenkomt of er verblijft zonder bijzondere machtiging van de minister van
Justitie.
Artikel 21 van dezelfde wet somt
de categorieen van vreemdelingen
op die, behalve in geval van ernstige
aanslag op de openbare orde of de
veiligheid van het land, uit het Rijk
niet mogen worden teruggewezen of
uitgezet, onder wie, in 4°, de vreemdeling, niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van een Belg of een
Belgische.
De bevoorrechte behandeling die
door die wetsbepaling wordt verleend, geldt enkel voor de vreemdelingen tegen wie het bevoegde gezag
een maatregel van terugwijzing of
uitzetting overweegt en niet voor degenen tegen wie reeds een dergelijke maatregel is getroffen.
Dus komt niet in aanmerking
voor de bevoorrechte behandeling,
verleend door artikel 21, 4°, van de
wet van 15 december 1980, de
vreemdeling die met een Belgische
huwt nadat hij ter uitvoering van
een ministerieel terugwijzingsbesluit uit het land is verwijderd, zolang die maatregel niet is opgeschort of ingetrokken en de geldigheidsduur ervan niet verstreken is.
Het huwelijk dat een vreemdeling
met een Belgische sluit na zijn terugwijzing heeft geen invloed op het
wettelijk bestaan en de uitvoerbare
kracht van het tegen de vreemdeling getroffen ministerieel terugwijzingsbesluit (zie Cass., 9.7.1956,
Bull., 1956, 1263).
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Het arrest van 17 november 1983
stelt niet vast dat het ministerieel
besluit van 28 april 1981 is opgeschort of ingetrokken of dat Temren
Ekizoglu van de minister van Justitie een bijzondere machtiging heeft
gekregen om naar Belgie terug te
keren.
·
Daaruit volgt dat het arrest, nu
het de invrijheidstelling van Temren
Ekizoglu beveelt op de hierboven
aangegeven gronden, artikel 21, 4°,
van de wet van 15 december 1980
schendt.

Om die redenen vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen voormeld arrest van het Hof van Beroep
te Luik te vernietigen in het belang
van de wet en te bevelen dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest.

1

1

Brussel, 16 april 1986.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) Janssens de Bisthoven.

»

Gelet op artikel 442 van het Wet'boek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van bovenbedoelde vordering, vernietigt, doch
•enkel in het belang van de wet, het
;aangegeven, in kracht van gewijsde
,gegane arrest, op 17 november 1983
door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling,
,gewezen inzake Ekizoglu Temren,
elektricien, geboren op 30 mei 1959
te Celtik; beveelt dat van dit arrest
'melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest.
4 juni 1986 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggevel' : de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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KAMER -

4 juni 1986

1° VOORZIENING IN CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
OPENSTAAT - STRAFZAKEN - ARRESTEN
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, WAARBIJ DE HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT BEVOLEN,
GEVOLGD DOOR EEN IN KRACHT VAN GEWIJS- '
DE GEGANE BESCHIKKING TOT GEVANGENEMING MET ONMIDDELLIJKE TENUITVOERLEGGING - VOORZIENING.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DE HANDHAVING
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT BEVOLEN, GEVOLGD DOOR EEN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGANE BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING MET ONMIDDELLIJKE TENUITVOERLEGGING - VOORZIENING.

I

lo en 2° De voorziening van de verdachte

tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis
wordt bevolen, heeft geen reden van
bestaan meer wanneer de verdachte r
op het tijdstip waarop het Hoi op die i
voorziening uitspraak moet doen, is
aangehouden krachtens een in dezelfde zaak gewezen en in kracht van ge-,
wijsde gegane beschikking tot gevan-1
genneming waarvan de onmiddellijke
tenuitvoerlegging is bevolen (1).
(DE SMEDT)
ARREST ( vertaJing)

Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel een in kracht van gewijsde
gegane beschikking tot gevangenneming is verleend waarvan de onmiddellijke tenuitvoerlegging is bevolen;
Overwegende dat die beschikking
tot gevangenneming een nieuwe titel voor de hechtenis oplevert die te
onderscheiden is zowel van het door
de onderzoeksrechter verleende aanhoudingsbevel als van de arresten
van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de voorlopige hechtenis van eiser wordt gehandhaafd;
dat bijgevolg de voorziening tegen
zodanig arrest geen bestaansreden
meer heeft en derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 623
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(A.R. nr. 5128)

HET HOF; - Gelet op het bestre- ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED ECHTSCHEIDING
den arrest, op 18 maart 1966 geweDOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - UITKEzen door het Hof van Beroep te
RING TOT LEVENSONDERHOUD - TOEPASSEBrussel, kamer van inbeschuldiLIJKE REGELS.
gingstelling;
Overwegende dat het bestreden De overeenkomst die gesloten wordt tussen twee echtgenoten die door onderarrest de handhaving van de voorlolinge toestemming uit de echt willen
pige hechtenis van eiser beveelt;
scheiden en waarbij op grand van art.
Overwegende dat uit de geding-'
1288, 4', Ger. W. de ene de verplichting
stukken blijkt dat tegen eiser op 2 '
op zich neemt aan de andere een uitapril 1986 door de raadkamer van de I
kering tot levensonderhoud, die geen
(1) Cass., 28 maart 1949 (A.C., 1949, 215)

wettelijke alimentaire schuld is, te betalen, is uitsluitend aan de regels betreffende de overeenkomsten onder-
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worpen (art. 1288, 4", Ger.W. en 1134
B.W.) {1).
(D ... C... T. B ... M.-J.)

ARREST

(A.R. nr. 4909)

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

Gelet op het bestre24 oktober 1984 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1135, 1156, 1164 van het Burgerlijk
Wetboek en 1288, 4", van het Gerechtelijk.
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de oorspronkelijke vordering van eiser, strekkende tot afschaffing van de in de overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming te,
zijnen laste bedongen uitkering aan verweerster ongegrond verklaart, op grond ;.
dat, indien eiser aanvaardt dat de bewoordingen van de clausule aangaande
het onderhoudsgeld niet beantwoorden
aan de wil van de partijen, hij het bewijs'.
hiervan dient te leveren; dat uit geen enkel element van de zaak kan worden afgeleid dat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen is geweest de stopzetting van de uitkering bij huwelijk uit te
breiden tot het samenwonen; dat dient1
benadrukt dat de overeenkomst, bij toepassing van artikel 1288, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, het voorwerp uit-1
maakt van onderhandelingen, berekenin-,
gen, toegevingen tussen partijen met hetl
oog op de beslechting van hun geschil~
namelijk hun echtscheiding; dat het beding aangaande het persoonlijk onderhoudsgeld geen alleenstaande clausule 1
uitmaakt, doch een geheel vormt met de I
overige bepalingen van de overeenkomst;
dat de echtscheiding onder die welbe-~
paalde voorwaarden werd aangegaan
tussen partijen; dat eiser zich evenmin
kan beroepen op artikel 11 35 van het
1

------------------1
I

(1) Cass., 4 nov. 1976 (A.C., 1977, 263) en de
vootnoot 1; zie ook: het commentaar van dit
arrest door mevr. Meulders-Klein: « Les effets ·
du divorce par consentement mutuel et le
principe de la convention-loi - Etendue et limites », R.C.J.B., 1979, 468; De Gavre, « Le divorce et la separation de corps », T.P.R., 1975
M~
'
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Burgerlijk Wetboek luidens hetwelk men
het contract moet aanvullen met de daarbij gebruikelijke bedingen hoewel die er
niet in zijn uitgedrukt; dat partijen voiledig vrij waren andere modaliteiten te bedingen,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelconclusie uitdrukkelijk stelde dat
het de gemeenschappelijke wil was geweest van partijen de ten gunste van
verweerster voorziene uitkering na de
echtscheiding af te schaffen in geval van
nieuw huwelijk van verweerster, hetgeen
ook de afschaffing ervan inhield ingeval
verweerster met een andere man blijvend ging samenwonen; dat eiser stelde
dat het inzicht van partijen, deze laatste
feitelijke toestand als voorwaarde van afschaffing te beschouwen, uit verschillende elementen bleek, namelijk dat partijen oog hebben gehad niet voor het louter
solemneel element als het huwelijk,
maar wel voor de gecreeerde status van
samenleving als in gezinsverband met
patrimoniale inslag, en het compenserend effect van de inkomsten uit dat blijvend samenwonen tegenover de maandelijkse geldsom (zie appelconclusie van
eiser, bladzijde 3, sub « bedoeling van
partijen »); het bestreden vonnis, door te
beslissen dat uit geen enkel element zou
blijken dat partijen de bedoeling hadden
·de stopzetting der uitkering· aan verweerster uit te breiden tot het samenwonen, de regels van interpretatie der overeenkomsten miskent (schending van de
artikelen 1135, 1156, 1164 van het Bur,gerlijk Wetboek en 1288, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek); het bestreden arrest
evenmin aanduidt waarom uit de door eiser ingeroepen elementen deze gemeenschappelijke bedoeling van partijen niet
. zou kunnen afgeleid worden, zodat on~voldoende op dat omstandig verweer geantwoord wordt (schending van artikel
97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, om de afschaffing
ten minste de aanpassing van de bedongen uitkering te bekomen, eiser in zijn
appelconclusie op omstandige wijze de
imprevisieleer betreffende onvoorziene
omstandigheden inriep voor wat zijn gewijzigde economische toestand betrof en
ook de theorie van het rechtsmisbruik
, met betrekking tot het opvorderen door
verweerster van de maandelijkse uitkering niettegenstaande haar samenleving
in gezinsverband (zie appelconclusie van
eiser, bladzijden 5 en 6); het bestreden
vonnis deze welbepaalde middelen uit de
appelconclusie van eiser in generlei mate
,beantwoordt en zodoende niet regelmatig
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gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Over het geheel van het middel :
Overwegende dat de overeenkomst, tussen eiser en verweerster
gesloten op grond van artikel 1288,
4", van het Gerechtelijk Wetboek,
waarbij eiser de verplichting op zich
nam aan verweerster een uitkering
tot levensonderhoud, die geen wettelijke alimentaire schuld is, te betalen, uitsluitend onderworpen is aan
de regels betreffende de overeenkomsten;
Overwegende dat het bestreden
vonnis oordeelt dat uit geen element
van de zaak kan worden afgeleid
dat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, die op klare en
duidelijke wijze uit die overeenkomst blijkt, is geweest de stopzetting van de uitkering bij huwelijk
uit te breiden tot het samenwonen;
dat het benadrukt dat de overeenkomst, bij toepassing van artikel
1288, 4", van het Gerechtelijk Wethoek gesloten, het voorwerp uitmaakte van onderhandelingen, berekeningen, toegevingen tussen de
partijen met het oog op de beslechting van hun geschil, namelijk hun
echtscheiding; dat het vonnis nog
considereert dat het beding aangaande het persoonlijk onderhoudsgeld geen alleenstaande clausule uitmaakt, doch een geheel vormt met'
de vorige bepalingen van de overeenkomst en dat de echtscheiding
onder die welbepaalde voorwaarden
werd aangegaan tussen de partijen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis aldus op onaantastbare wijze, om de redenen die het vermeldt,
zonder de in het middel vermelde
wetsbepalingen te schenden, beslist
dat de partijen door onderwerpelijke
clausule enkel een nieuw huwelijk
van verweerster hebben bedoeld;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door te verwijzen naar de
omstandigheden die met de voorbereiding en het vastleggen van de
overeenkomst gepaard gingen, impliciet antwoordt op de conclusie

waarbij eiser van onvoorziene toestanden en van rechtsmisbruik gewag maakte;
Overwegende dat het middel niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 juni 1986 - 1" kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Houtekier en
Biitzler.

Nr. 624
1e

KAMER -

5 juni 1986

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING WEDERZIJDSE EISEN TOT ECHTSCHEIDING BESLISSING OP EEN DER EISEN OVERGESCHREVEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND - ANDERE EIS NOG AANHANGIG VOOR HET HOF VAN BEROEP PROVISIONELE UITKERING OP GROND VAN
ART. 301 B.W. ALS VOORLOPIGE MAATREGEL
- CONCURRERENDE BEVOEGDHEID VAN DE
VOORZ!TTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, RECHTSPREKEND IN KORT GEDING, EN VAN DE RECHTER OVER HET BODEMGESCHIL.

Wanneer, bij wederzijdse eisen tot echtscheiding, op een der eisen is beslist
en die beslissing in de registers van de
burgerlijke stand is overgeschreven,
blijft de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, rechtsprekend in
k01·t geding, bevoegd om kennis te nemen van een op grand van art. 301
B. W. als voorlopige maatregel toegekende provisionele uitkering die nodig
is geworden wegens de vordering tot
echtscheiding van de andere partij
waarover nag niet definitief uitspraak
is gedaan. De voorzitter, rechtspre-
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betrekking tot de tegeneis de zaak aan
zich trok en (eiser) een getuigenverhoor
toestond; nu het hof van beroep uitspraak deed over de voorlopige uitkering
en de zaak verder bij haar aanhangig
bleef, de voorzitter van de rechtbank, zetelend in kort geding, niet bevoegd is om
een nieuwe beslissing aangaande de uitkering te treffen,

kend in kart geding, verliest die
bevoegdheid niet wanneer de rechter
over het bodemgeschil, in eerste aanleg of in graad van beroep, die een
concurrerende bevoegdheid heeft, over
de provisionele uitkering uitspraak
heeft gedaan (1).
(V... A. .. L ... T. W... J ... )

terwijl, eerste onderdeel, de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, zetelend in kart geARREST
ding, om te kennen van de voorlopige
(A.R. nr. 5055)
maatregelen inzake echtscheiding, niet
uitgesloten wordt door de bevoegdheid
RET HOF; - Gelet op het bestre- van de rechtbank zelf, die van de grand
de zaak kennis neemt; het integenden arrest, op 5 maart 1985 door het van
deel gaat om onafhankelijke en samenloHof van Beroep te Antwerpen gewe- pende bevoegdheden, zodat het vonnis
zen in de zaak nr. 438/84 van de al- van 5 februari 1981 van de Rechtbank
gemene rol van dat hof;
van Eerste Aanleg te Antwerpen, beves' tigd bij arrest van 24 maart 1982 van het
Over het middel, afgeleid uit de schen- Hof van Beroep te Antwerpen, dat eiser
ding van de artikelen 301 van het Bur- veroordeelde tot betaling van een voorlogerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet pig onderhoudsgeld van 12.000 frank
van 9 juli 1975, 19, tweede lid, 23, 24, 25, aangepast aan de schommelingen van
28, 568, eerste lid, 569, 1", 1068 en 1280 het indexcijfer der consumptieprijzen,
van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd niet tot gevolg heeft dat de voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
bij de wet van 14 juli 1976,
doordat het arrest vaststelt dat de 1 Antwerpen onbevoegd zou zijn om kenvoorzitter van de Rechtbank van Eerste nis te nemen van de door eiser bij exAanleg te Antwerpen, zetelend in kart ploot van 16 december 1983 ingediende
geding, onbevoegd was om van de door vordering tot vermindering van het oneiser ingestelde vordering, strekkende derhoudsgeld wegens onevenwichtige
tot vermindering van het door eiser aan stijging van het kwestieuze indexcijfer
verweerster te betalen onderhoudsgeld, in vergelijking met de aanpassingen van
kennis te nemen, op de gronden dat : de zijn pensioen (schending van de artikevoorzitter van de rechtbank, rechtspre- len 301 van het Burgerlijk Wetboek, 19,
kend in kart geding, bevoegd blijft om tweede lid, 568, eerste lid, 569, 1", 1068 en
kennis te nemen van een provisionele 1280 van het Gerechtelijk Wetboek);
uitkering op grand van artikel 301 van·
tweede onderdeel, het vonnis van 5 fehet Burgerlijk Wetboek, als voorlopigel
maatregel die nodig is wegens de rechts- bruari 1981 van de Rechtbank van Eervordering tot echtscheiding van de an-; ste Aanleg te Antwerpen, bevestigd bij
dere partij die nog niet definitief be- arrest van 24 maart 1982 van bet Hof
slecht werd; bij vonnis van 5 februari van Beroep te Antwerpen, eiser wel ver1981 recht werd gedaan op de aanspraak oordeelt tot betaling van een voorlopig
van verweerster op uitkering; haar een 1 levensonderhoud aan verweerster, gevoorlopige uitkering werd toegekend tot koppeld aan de schommelingen van het
aan de verdeling en vereffening van het indexcijfer der consumptieprijzen, maar
gemeenschappelijk vermogen van de I zich niet uitspreekt over de vraag tot
partijen; het hof van beroep, bij arrest vermindering van het bedrag van het levan 24 maart 1982, de voorlopige uitke- vensonderhoud wegens onevenwichtige
ring bevestigde; het hof van beroep met 1 stijging van het indexcijfer der consumptieprijzen tegenover de index der lonen,
wedden en pensioenen; het bestreden ar(1) Raadpl. : Cass., 5 jan. 1978 (A.C., 1978, rest dan ook het gezag van gewijsde van
537) en de voetnoot 1, ook in R. W., 1978-79, 1 het vonnis van 5 februari 1981 van de
met noot getek. M. Bax, 899; cass., 3 mei 1979, Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwermet de conclusie van de h. procureur-generaal
E. Krings, toen advocaat-generaal (Bull., 1979,1 pen miskent (schending van de artikelen
23, 24 en 25 van het Gerechtelijk Wet1035); het advies van het O.M. v66r Gent, 17
juni 1981, R. W., 1981-82, 266; Cass., 30 april hoek), alsook de kracht van gewijsde de1964, met noot get. J.J. Boels, J.T., 1964, 421.
zer beslissing (schending van artikel 28
1

1

1

1
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van het Gerechtelijk Wetboek), daar dit
vonnis van 5 februari 1981 geen beletsel
is tegen de kennisname van deze vordering door de voorzitter van de rechtbank,
zetelend in kart geding (schending van
de artikelen 301 van het Burgerlijk Wethoek, 19, tweede lid, en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek):
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden
arrest vaststelt dat het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van 24
maart 1982 een voorlopige uitkering
aan verweerster toekende tot aan de
vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen van de
partijen en eiser, met betrekking tot
de door hem ingestelde tegeneis,
toestond een getuigenverhoor te
houden;
Overwegende dat de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg,
rechtsprekend in kort geding, bevoegd blijft om kennis te nemen van
een provisionele uitkering op grond
van artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek als voorlopige maatregel
die nodig is wegens de rechtsvordering tot echtscheiding van de andere
partij waarover nog niet definitief
uitspraak is gedaan;
·
Dat de voorzitter van de rechtbank die bevoegdheid niet verliest
wanneer de rechter over de grond,
die een concurrerende bevoegdheid
heeft, over de voorlopige uitkering
definitief uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat het hof van beroep derhalve, nu het beslist dat de
voorzitter van de rechtbank zitting
houdende in kort geding niet bevoegd is om een nieuwe beslissing
aangaande de uitkering te treffen,
de in het onderdeel vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 625

houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
5 juni 1986 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 625
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KAMER -

GENEESKUNDEREN -

BIJDRAGE -

6 juni 1986
ORDE VAN GENEESHESCHULD.

Uit de enkele omstandigheid dat een geneesheer schade zou hebben geleden
wegens een lout van de Orde van Geneesheren, kan niet worden afgeleid
dat die geneesheer enkel een verminderde jaarlijkse bijdrage behoeft te
hebben. (Artt. 3, vierde lid, 6, 7", en 15,
§ 2, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 .)
(ORDE VAN GENEESHEREN T. A. ..)
ARREST

(A.R. nr. 5203)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 januari 1985 door
de Vrederechter van het Achtste
Kanton te Brussel gewezen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 3,
vierde lid, 6, 1", 2", 7", 15, § 2, 4", en 19
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde der
Geneesheren, liitgevaardigd in uitvoering
Om die redenen, vernietigt het be- van de wet van 31 maart 1967 tot toekenvan bepaalde machten aan de Kostreden arrest; beveelt dat van dit. ning
ning ten einde de economische heroplearrest melding zal worden gemaakt ving, de bespoediging van de regionale
op de kant van het vernietigd arrest; reconversie en de stabilisatie van het be-
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grotingsevenwicht te verzekeren, van het
algemeen recht~beginsel, nameli~~ h~t
beschikkingsbegmsel, dat de parbJen m
burgerlijke zaken autonoom de grenzen
van het geschil bepalen, het de rechter .
niet toegelaten is ambtshalve het voorwerp of de oorzaak var~: d~ vordering te
wijzigen noch een betwistmg op te werpen die vreemd is aan de op~nbare orde
en die door de partijen in hun conclusies
was uitgesloten, alsook van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis de van verweerder
gevorderde bijdrage slechts gedeeltelij~
gerechtvaardigd acht en oordeelt dat eiseres aan verweerder een schadevergoeding verschuldigd is wegens een door eiseres begane « fout », op grond dat de
tekst genoemd « Geneesherenstaking »,
. gepubliceerd in het officieel tijdschrift
van de Orde van Geneesheren - nr. 28
van het jaar 1979-1980, blz. 52, in het bijzonder de volgende alinea : « Volgens de
termen van de motie kunnen de geneesheren, in bepaalde omstandigheden, g~
noodzaakt zijn de principes van ~edi
sche ethiek met klem te verded1gen,
maar mag de deontologische plicht van
de continui:teit van de verzorging nooit,
uit het oog verloren worden », niet anders kan ge1nterpreteerd worden dan
een rechtstreekse aanvaarding en een
onrechtstreekse goedkeuring van geneesherenstaking »; « dat de gerechtelijke
macht gehouden is te antwoorden op de
vraag of de Orde der Geneesheren artikel 19 van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 heeft geschonden
door een staking goed te keuren; (...) de
eerste alinea van artikel 19 zou kunnen
doen inbeelden dat dit artikel uitsluitend
betrekking heeft op artikel 6, 1" en 2", en
dus beperkt blijkt tot het opmaken van
de lijst van de Orde en het treffen van
tuchtmaatregelen; (...) artikel 19, alinea
2 veel algemener is en elke inmenging
v~n de Orde onder andere in verband
met politieke of syndicale aangelegenheden verbiedt; (...) de Orde der Geneesheren (eiseres) dan op voet van artikel 19,
alinea 2 van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 ~ovember 1967 had moeten weigeren standpunt te kiezen aangaande
kwestieuze staking en zich had moeten
beperken tot het stellen van algemene
beginselen en regels betreffende de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de
eerlijkheid, de waardigheid en de toewijding die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep van geneesheer
ingevolge artikel 15 van hetzelfde
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koninklijk besluit; (...) wij er trouwens
van overtuigd zijn dat de Orde deze vergetelheid heeft ingezien omdat de tekst
van het · rondschrijven van de nationale
raad van 15 december 1979 niet overeenstemt met deze van nr. 28 van het officieel tijdschrift en precies de betwistbare
inleiding waarvan sprake weggelaten
werd »,
terwijl, ...
derde onderdeel, zelfs indien het vonnis wettelijk, quod non, zou geoordeeld
hebben dat eiseres een overtreding begaan had van artikel 19 van het koninklijk besluit nr. 79, hieruit niet w~.ttelijk
kon afleiden dat de gevorderde biJdrage
« slechts gedeeltelijk verrechtvaardigd
was » omdat uit de overtreding van artikel 19 zou blijken dat het in artikel 3,
vierde lid van bedoeld koninklijk besluit
geformul~erde beginsel dat de jaarlijkse
bijdrage mag geeist worden ten einde de
Orde in staat te stellen haar opdracht te
vervullen, « niet geeerbiedigd werd •; het
door de artikelen 3, vierde lid, 6, 7", en
15, § 2, 4", van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 erkende
recht van eiseres om een jaarlijkse bijdrage van de op de lijst ingeschreven geneesheren te eisen en deze bijdrage vast
te stellen geenszins, ook niet gedeeltelijk, verv~lt om reden dat de Orde, bij
veronderstelling, artikel 19 van bedoeld
koninklijk besluit zou geschonden hebben, zodat de beslissing, do\)r op grond
van een overigens ten onrechte, beweer'de overtreding van artikel 19 van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 nove?J-ber 1967 te besluiten tot het gedeeltehJk
niet gerechtvaardigd zijn van de jaarlijkse bijdrage wegens niet-eerbiediging
van het bovenvermelde in artikel 3, vierde lid van dit koninklijk besluit dat geformu'Ieerd beginsel enerzijds niet wette·lijk gerechtvaardi~d is en. sche~ding
inhoudt van de art1kelen 3, VIerde hd, 5,
.7", en 15, § 2, 4", van het koninklijk be.sluit nr. 79 van 10 november 1967, anderzijds niet regelmatig gemotiveerd is bij
gebr~k aan antwoord op d~ conclus~e
.van eiseres (blz. 3, laatste hd), waarm
deze liet gelden dat een kritiek omtrent
de wijze waarop de Orde haar taak vervult geen reden is om de betaling van
de bijdrage te weigeren, daar de genees·heren over een « ander middel" beschikken « om de Orde onder censuur te stellen » namelijk « hun kiesrecht » waardoor 'zij hun steun aan de « mandatarissen » kunnen weigeren (schending var
artikel 97 van de Grondwet);
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat een fout van eiseres en schade geleden door verweerder de rechter geen rechtsgrond verschaffen om jegens verweerder de jaarlijkse bijdrage te
verminderen die wettelijk met toepassing van de artikelen 3, vierde
lid, 6, 7°, en 15, § 2, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der Geneesheren werd opgelegd;
Dat het vonnis, door anders te beslissen, die wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de andere onderdelen tot geen ruimere cassatie
kunnen leiden;

Nr. 626

WETTELIJKE BEPALING VEREISTE VOORWAARDE IS VERVULD - VERVULLING VAN
DIE VOORWAARDE NIET UITDRUKKELIJK
VASTGESTELD DOOR DE RECHTER.

2° ARBEIDSONGEVAL

BEGRIP
VASTSTELLING IN HET ARREST DAT EEN ONGEVAL ZICH OP DE PLAATS VAN HET WERK
HEEFT VOORGEDAAN - VERZEKERAAR DIE
NIET HEEFT BETWIST DAT DE GETROFFENE
ONDER HET GEZAG VAN ZIJN WERKGEVER
STOND - BESLISSING IN HET ARREST DAT
HET ONGEVAL EEN ARBEIDSONGEVAL IS.

1o Als bij conclusie niet wordt be twist

dat een voor de toepassing van een
wettelijke bepaling vereiste voorwaarde is vervuld, behoeft de rechter, die
beslist dat die bepaling toepasselijk is,
in de regel, niet uitdrukkelijk vast te
stellen da.t die voorwaarde is vervuld.
2° Als bij conclusie niet wordt betwist

dat de getroffene zich ten tijde van het
ongeval onder het gezag van de werkgever bevond, beslist de rechter die
vaststelt dat het ongeval zich, tijdens
Om die redenen, vernietigt het be- ' de
overeengelwmen uren, op de plaats
streden vonnis in zoverre het oorvan het werk heeft voorgedaan, wettig
deelt over de bijdrage voor 1980 en
dat het ongeval een arbeidsongeval is,
over de kosten; verwerpt de voorziezonder uitdrukkelijk vast te stellen dat
ning voor het overige; houdt de kosde getroffene zich, ten tijde van het
ten aan en laat de beslissing daarongeval, onder het gezag van zijn
werkgever bevond. (Art. 7 Arbeidsonomtrent aan de feitenrechter over;
gevallenwet.)
beveelt dat van dit arrest melding

zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Vrederechter van het kanton Sint-Gillis.
6 juni 1986 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Gryse en Biitzler.

(BELGISCHE NATIONALE ASSURANTIEKAS
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN ASSUBEL
T. DE HERTOGH E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7546)

HET HOF; - Gelet op het bestrelden arrest, op 20 mei 1985 door het
'Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
rschending van de artikelen 702 en 807
van het Gerechtelijk Wetboek en uit de
Nr. 626
miskenning van het algemeen beginsel
'betreffende het recht van verdediging,
, doordat het arrest, na bepaalde feite3" KAMER - 9 juni 1986
lijke elementen te hebben verworpen die
1
door de eerste rechter in aanmerking
werden genomen en beslist « dat het dos1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 1sier niet moet worden onderzocht vanuit
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN het begrip van het ongeval op de weg
CONCLUSIE WAARIN NIET WORDT BETWIST .naar en van het werk », oordeelt dat
DAT EEN VOOR DE TOEPASSING VAN EEN . « eens dat begrip afgewezen, enkel nog
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het begrip rest : ongeval overkomen tijdens het werk, te weten het ongeval overkomen op de plaats van het werk », en
na te hebben overwogen : dat voor een
taxibestuurder de werkplaats vanzelfsprekend de openbare weg is, dat het ongeval tijdens het werk is overkomen en
derhalve wordt geacht door het feit van
de uitvoering van de arbeid te zijn overkomen, besluit dat het hier een arbeidsongeval sensu stricto betreft en voor
recht zegt dat eiseres de eerste verweerster moet vergoeden,
terwijl uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de oorspronkelijke eiseres, thans eerste verweerster, in haar conclusie steeds heeft
betoogd en aangevoerd dat haar echtgenoot door een ongeval op de weg naar en
van het werk werd get roffen; de eerste
verweerster die stelling des te meer voor
het arbeidshof heeft verdedigd, dat de
arbeidsrechtbank die redenering had gevolgd; het arbeidsongeval stricto sensu
en het ongeval op de weg naar en van
het werk twee onderscheiden begrippen
zijn waarop verschillende wettelijke bepalingen van toepassing zijn; de rechter
niet ambtshalve de juridische grondslag
van de vordering kan veranderen of vervangen, nu hij aldus de oorzaak van de
vordering wijzigt en het recht van verdediging miskent door een partij, verschillende partijen, of alle partijen de mogelijkheid te ontnemen dienaangaande te
concluderen; daaruit volgt dat het arbeidshof, door ambtshalve aan te nemen
dat het in de aan het hof voorgelegde
zaak een arbeidsongeval stricto sensu
betrof, terwijl de bet rokken partij zulks
niet had aangevoerd, op onwettige wijze
de oorzaak van de vordering wijzigt
(schending van de artikelen 702 en 807
van het Gerechtelijk Wetboek) en het
recht van verdediging miskent (miskenning van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging) :

Overwegende dat het arrest in feite vaststelt « dat de heer Urriz, taxibestuurder, op 28 maart 1975 om
23.30 uur, zijn voertuig in de nabijheid van zijn woonplaats had geparkeerd en is omvergereden door een
voertuig dat is doorgereden; dat de
werknemer op 10 mei 1975 aan de
opgelopen verwondingen is bezweken; (...) dat de taxi van de getroffene zich vlakbij diens woonplaats bevond; dat men helemaal niet weet of
hij, toen hij werd omvergereden,

as beeindigd
meende dat zijn werl{ vJ btliS kwam,
en om 23.30 uur llaar bt deed" en
vooral daar hij " de llac all bet werk
tot 5 uur in de morgel1 a
kon blijven »;
· 'ds de
ellerzlJ '
Overwegende dat, wel zij in de
eerste verweerster, ~oe heeft aallgeinleidende dagvaardlllg erd getroffen
voerd dat haar mall ~ V'l'eg naar e?
door een ongeval op d rderde dat etvan het werk toch vo 0 ..deeld « om
'
.. ·
te
seres zou worden
ve rorgoedt~gen
haar de wettelijke "digd ztJn met
betalen die verschUl palingen van
toepassing van de bewet van 10
de arbeidsongeva~IellbePalingen. de
april 1971 », nu d1e
de arbeldsbepalingen betreffelld~cto bevatten;
ongevallen sensu stfl 0 zij in haar
dat die verweerster, Jzflkelijk ~ad
appelconclusie hoof ar vordermg
aangevoerd dat
lJ.fl vall een ongestrekte tot vergoed ill-g van het werk,
val op de weg naar e~ geval van de
ook betoogde dat p.e
analoog was
getroffene, haar tXJ.fl:tl-'vd elsvertegenaan dat van een :btl zijn werk een
woordiger die wege:tl-~ ijll tijd op de
groot gedeelte van ~ 0 orbrenge~ e~
openbare weg moet :flo:f v11n 18 JU?l
een arrest van het j :P een gev~l m
1975 aanvoerde dat . -t;egenwoord1ger,
zake een handelsve:t' ' t ongeval dat
had beslist « dat. :P~ 5 het. laatste
hem overkomt tiJ
0 :rn hmswaarts
traject dat hij afle~ ~an worde.n als
te keren beschom.l\r-0- v a n de Ultvoeoverkom'en in de loO~vereenkomst »;
ring van de arbeicl::;;.~erweerste~, a~~
dat aldus de eerste 0 edingen dte ZlJ
oorzaak van de ve:t'~ t dat haar man
vorderde, niet uitsl-0° a,rbeidsongeval
ten gevolge van ee~
was overleden;
•
es in haar
el.ser
.
£>eP het arbetdsDat, anderzijds.
akte van hoger be~ voor recht te
hof heeft gevraag~e-val « noch een
zeggen dat het on-~ een ongeval op
arbeidsongeval, noe P :f:1et werk was »,
de weg naar en va~ i.e voor het aren in haar concl~ g omschreef als
beidshof de vorde~ d ie ertoe strekeen rechtsvorderi~~ « het karakter
te aan het ongev~eval toe te kenvan een arbeidso:rll-~

o.e
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nen », en de wijziging van het vonnis vroeg « bij gebrek aan bewijs
dat de heer Urriz zich op het werk
of op de weg naar en van het werk
zou hebben bevonden »;
Dat het arbeidshof aldus, op de
feiten die de partijen regelmatig bij
het hof aanhangig hadden gemaakt,
de juridische normen moest toepassen waarop zijn beslissing was gegrond en moest beslissen of die feiten al dan niet een arbeidsongeval
of een ongeval op de weg naar en
van het werk uitmaakten;
Dat het arbeidshof derhalve noch
de oorzaak van de vordering heeft
gewijzigd, noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging
heeft miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 7 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en, voor zoveel nodig, 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, na afwijzing van
het begrip ongeval op de weg naar en
van het werk, overweegt dat « het begrip
ongeval overkomen tijdens het werk, te
weten het ongeval overkomen op de
plaats van het werk, overblijft », en beslist : « dat immers de plaats van het
werk, voor een taxibestuurder vanzelfsprekend de openbare weg is (...), dat is
aangetoond dat het ongeval om 23.30
uur, dus tussen 17 uur en 5 uur in de
morgen, tijdens het werk is overkomen », en « dat het ongeval dus wordt
geacht als overkomen door de uitvoering
van het werk », en na te hebben vastgesteld « dat de arbeidsongevallenverzekeraar dat wettelijk vermoeden niet ontzenuwt (...) », besluit dat het derhalve een
arbeidsongeval stricto sensu betrof en eiseres veroordeelt tot betaling van de vergoedingen bepaald bij de wet van 10
april 1971,
terwijl een ongeval overkomt in de
loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, indien de werknemer, op
het ogenblik van het ongeval, onder het
gezag, de Ieiding en het toezicht van zijn
werkgever staat; de enkele omstandigheden dat de werknemer zich op de werkplaats bevond en dat het ongeval tijdens
de werkuren gebeurde, niet kunnen volstaan om wettig aan te tonen dat het on-

Nr. 626

geval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is overkomen, aangezien die omstandigheden als dusdanig
niet het bestaan van het gezag, de Ieiding of het toezicht van de werkgever op
het ogenblik van het ongeval aantonen;
daaruit volgt dat het arbeidshof, uit de
omstandigheden die het in aanmerlting
heeft genomen, niet wettig kon afleiden
dat het litigieuze ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is
overkomen (schending van artikel 7 van
/de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971):
1
Overwegende dat, bij ontstentenis
Ivan een conclusie houdende betwisiting van de voorwaarde die voor de
,toepassing van een wettelijke bepaling is vereist, de rechter, die beslist
/dat die bepaling van toepassing is,
in de regel niet uitdrukkelijk moest
vaststellen dat die voorwaarde in
Ihet betrokken geval is vervuld;
( Overwegende dat het arrest vastlstelt dat het ongeval op de werk:plaats is overkomen (de openbare
, weg voor een taxibestuurder), tij1dens de werkuren (om 23.30 uut,
'terwijl de getroffene om 17 uur zijlt
/dienst had aangevat om hem om 5
uur in de morgen te beiHndigen), en
)n de omstandigheden die het be·
1schrijft (in de nabijheid van de taxi,
,bij het oversteken van de straat);
Overwegende dat eiseres, hoewel
,zij in haar conclusie he eft aange·
·voerd dat het ongeval niet was ge·
beurd toen Urriz zich op het werk of
op de weg naar en van het werk bevond, niet uitdrukkelijk heeft betoogd dat het ongeval pas een arbeidsongeval kan zijn als de getroffene onder het gezag van de werkgever staat; dat het arrest derhalve,
op grand van de feiten die het vermeldt, met betrekking tot de tijd en
de plaats van het ongeval, naar
recht heeft kunnen beslissen dat het
ongeval een arbeidsongeval was
zonder uitdrukkelijk vast te stellen
dat de getroffene onder het gezag
van zijn werkgever stond;
Dat het middel in zoverre niet
tkan worden aangenomen;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het voor zoveel nodig is af'1.
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geleid uit de schending van artikel
97 van de Grondwet, niet preciseert
waarin die grondwettelijke bepaling
zou zijn geschonden;
Dat het middel dienaangaande
niet ontvankelijk is;

heid, zowel in zoverre het de minimum
opzeggingstermijn vaststelt als in
zoverre het bepaalt dat, wanneer het
jaarlijks loon 250.000 frank overschrijdt, de door de werkgever en de
bediende in acht te nemen opzeggingstermijnen, bij ontstentenis van overeenkomst gesloten ten vroegste op het
ogenblik waarop deze opzegging is
gedaan, door de rechter worden vastgesteld (1). (Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden, gew. bij de
wetten van 21 nov. 1969 en 6 juli 1975.)
(2)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
3° Wanneer de rechter vaststelt dat een
de kosten.
bediende niet over zaken heeft onder9 juni 1986 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en Simont.

handeld voor rekening en in naam van
zijn opdrachtgever, beslist hij wettig
dat die bediende niet als handelsvertegenwoordiger werkzaam is geweest (3).
(Art. 2, eerste lid, Handelsvertegenwoordigerswet.)
(GALOPIN T. HUBBARD ENGINEERING COMPANY
LTD. - VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT)

ARREST ( vertaling)

Nr. 627

(A.R. nr. 7597)
3•

KAMER -

9 juni 1986

1° WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID - ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIENDEN - ART. 15 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET BEDIENDEN - BEPALING VAN DWINGEND RECHT- WET VAN POLITIE EN VEILIGHEID.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST

BEDIENDEN - ART. 15 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET BEDIENDEN BEPALING VAN
DWINGENDE AARD - WET VAN POLITIE EN
VEILIGHEID.

o

3

ARBEIDSOVEREENKOMST _

HAN-

DELSVERTEGENWOORDIGER
BEDIENDE
DIE NIET OVER ZAKEN HEEFr ONDERHANDELD VOOR REKENING EN IN NAAM VAN ZIJN
OPDRACHTGEVER - ARREST WAARIN WORDT
BESLIST DAT DIE BEDIENDE NIET ALS HANDELSVERTEGENWOORDIGER WERKZAAM IS
GEWEEST- WETTIGE BESLISSING.

lo en 2° Art. 15 Arbeidsovereenkomsten-

wet Bedienden is van dwingend recht,
en tevens een wet van politie en veilig-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1985 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 3 van het Burgerlijk Wetboek,
780 van het Gerechtelijk Wetboek en 15,
§§ 1 en 2, van de wetten betreffende de
arbeidsovereenkomsten voor bedienden,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
20 juli 1955, gewijzigd bij artikel 44 van
de wet van 21 november 1969,
doordat het arrest - na te hebben gesteld dat moest worden geoordeeld, gelet
·op de bestanddelen van de zaak, dat de
contractuele betrekkingen tussen de partijen onder toepassing van de Engelse
wet vielen, na terecht te hebben beslist
dat desondanks de Belgische wetsbepalingen die, inzake arbeidsovereenkom-

1-----------------(1) Cass., 3 juni 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 595).

A.R.

nr.

7122

(2} Zie thans art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet.
(3) Zie thans art. 4 Arbeidsovereenkomstenwet.
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sten, de bescherming van de werknemers regelen en van dwingend recht
zijn, wetten van politie en veiligheid zijn
in de zin van artikel 3 van het Burgerlijk
Wetboek en derhalve ten deze moesten
worden toegepast, en na te hebben aangenomen dat eisers jaarlijks loon 658.922
frank bedroeg - de draagwijdte van bovenvermeld rechtsbeginsel heeft beperkt
door te zeggen dat de bepalingen tot
vaststelling van de minimumopzeggingstermijn van de gecoordineerde wetten op
de arbeidsovereenkomsten voor bedienden wetten van politie en veiligheid waren, en door te beslissen dat daaruit
volgde dat eiser, die minder dan vijf jaar
in dienst was, met toepassing van artikel
15, § 2, tweede lid, van de gecoordineerde
wetten op de arbeidsovereenkomsten
voor bedienden, recht had op een opzeggingstermijn van drie maanden, nu de
minder gunstige Engelse wetgeving niet
kon worden toegepast, en door voor het
overige eisers rechtsvordering ongegrond
te verklaren waarbij, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 15, § 2, eerste lid,
van de genoemde gecoordineerde wetten,
en onder aanvoering van het feit dat verweerster hem op 3 februari 1975 had gemeld dat de overeenkomst onmiddellijk
werd beeindigd en zijn loon tot einde
maart 1975 had betaald, aan de rechters
werd gevraagd de opzeggingstermijn die
verweerster in acht had moeten nemen,
op 14 maanden te brengen, gelet onder
meer op het belang van de uitgeoefende
functie en op de omvang van eisers loon,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 15 van
de voornoemde gecoordineerde wetten
betreffende de arbeidsovereenkomsten
voor bedienden, gewijzigd bij artikel 44
van de wet van 21 november 1969, van
dwingend recht is en een wet van politie
en veiligheid in de zin van artikel 3 van
het Burgerlijk Wetboek uitmaakt, zowel
in zoverre daarin de minimumopzeggingstermijn wordt vastgelegd als in zoverre het bepaalt dat, wanneer het jaarlijks loon 150.000 frank overschrijdt, de
door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn door de rechter wordt
vastgesteld bij ontstentenis van een
overeenkomst gesloten ten vroegste op
het ogenblik waarop de opzegging wordt
gegeven, daaruit volgt dat het arrest,
door hierop te steunen dat uit de gegevens van de zaak zou blijken dat de contractuele betrekkingen tussen de partijen door de Engelse wet zouden zijn
beheerst, door te beslissen dat de toepassing van die wet enkel moest worden afgewezen in zoverre artikel 15, §§ 1 en 2,
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van de genoemde wetten een minimumopzeggingstermijn van drie maanden
heeft opgelegd, en door te weigeren om,
overeenkomstig artikel 15, § 2, eerste lid,
van de genoemde wetten, na te gaan of
ten deze, gelet op de omstandigheden
van de zaak, geen langere opzeggingstermijn moest worden vastgesteld, de bovenvermelde wetsbepalingen verkeerd
heeft toegepast en aldus die wetsbepalingen heeft geschonden;
tweede onderdeel, de motivering van
het arrest althans, nu geen gewag wordt
gemaakt van enige omstandigheid eigen
aan de zaak waardoor zou moeten worden beslist dat er ten deze geen reden
was om een langere opzeggingstermijn
dan de bij artikel 15, §§ 1 en 2, tweede
lid, van de voormelde wetten betreffende
de arbeidsovereenkomsten voor bedienden opgelegde minimumtermijn in aanmerking te nemen, (het) Hof niet in
staat stelt na te gaan of de rechters de
in het eerste onderdeel aangevoerde
wetsbepalingen juist hebben toegepast,
en derhalve niet in overeenstemming is
met het vereiste van de artikelen 97 van
de Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 15, gewijzigd bij de wet van 21 november
1969, van de wetten betreffende de
arbeidsovereenkomsten voor bedienden, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955, dat ten deze
van toepassing is, dwingend is zowel
in zoverre het de minimumopzeggingstermijn vaststelt als in zoverre
het bepaalt dat, wanneer het jaarlijks loon 150.000 frank overschrijdt,
de door de werkgever en de bediende in acht te nemen opzeggingstermijnen, bij ontstentenis van overeenkomst gesloten ten vroegste op
het ogenblik waarop de opzegging is
gegeven, door de rechter worden
vastgesteld; dat die bepalingen een
wet van politie en veiligheid in de
zin van artikel 3, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek uitmaken;
Overwegende dat het arrest, nu
het zonder meer de vordering afwijst in zoverre zij een opzeggingsvergoeding betreft die het wettelijk
minimum overschrijdt, zonder na te
gaan of, gelet op de omstandigheden
van de zaak die het vaststelt, een
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dergelijke vergoeding niet aan eiser
kon worden toegekend, artikel 15,
§ 2, eerste lid, van de genoemde wet
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2 en 15
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statuut der handelsvertegenwoordigers,
doordat het arrest - na terecht te
hebben gesteld dat de bepalingen betreffende de vergoeding wegens uitwinning
van artikel 15 van de voornoemde wet
van 30 juli 1963 dwingende wetsbepalingen waren tot regeling van de bescherming van de werknemers, en dat zij derhalve wetten van politie en veiligheid
waren in de zin van artikel 3 van het
Burgerlijk Wetboek en ten deze dienden
te worden toegepast indien eiser in
dienst van verweerster een activiteit van
handelsvertegenwoordiging had uitgeoefend - heeft beslist dat die voorwaarde niet was vervuld, dat eisers raadsman
inderdaad tijdens de debatten had verduidelijkt dat de verdelers van de vennootschap de macht hadden om verkoopcontracten te sluiten aangezien eiser
daarbij enkel als coordinator optrad, dat
eiser niet aantoonde dat hij rechtstreeks
verkopen had kunnen tot stand brengen
of tot stand had gebracht, en dat derhalve de uitwinningsvergoeding ten deze
niet was verschuldigd, aangezien de handelsvertegenwoordiging
hoofdzakelijk
het rechtstreeks onderhandelen met het
opgespoorde clienteel impliceert en omvat, en door die overwegingen eisers
middel ten belope dat het omvangrijke
dossier dat hij had neergelegd de verschillende handelscontacten aantoonde
die hij had tot stand gebracht, heeft afgewezen,
terwijl, luidens artikel 2 van de voornoemde wet van 30 juli 1963 voor de toepassing van de genoemde wet onder
" handelsvertegenwoordiging " dient te
worden verstaan, de activiteit die erin
bestaat een clienteel op te sporen en te
bezoeken met het oog op het onderhandelen over of het afsluiten van zaken;
daaruit volgt dat de activiteit, die erin
bestaat een clienteel op te sporen en te
bezoeken, moet worden aanzien als een
activiteit van handelsvertegenwoordiging, op voorwaarde dat zij wordt uitgeoefend met het oog op het onderhandelen over of het afsluiten van zaken, zelfs
als geen enkele verkoop rechtstreeks
met het clienteel wordt of kan worden
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afgesloten door diegene die deze activiteit uitoefent en zelfs als de verkopen
achteraf steeds door andere personen
worden gesloten, en het arrest derhalve,
nu het op grond van de bovenvermelde
redenen weigert aan te nemen dat eiser
een activiteit van handelsvertegenwoordiger zou hebben uitgeoefend en zonder
te betwisten dat eiser contact heeft gehad met het clienteel om de totstandkoming van de verkopen door verweersters
verdelers voor te bereiden en te vergemakkelijken, artikel 2 van de voornoemde wet verkeerd toepast en op onwettige
wijze de bij artikel 15 van de genoemde
wet bepaalde vergoeding wegens uitwinning weigert :

Overwegende dat artikel 2, eerste
lid, van de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers, de << handelsvertegenwoordiging » omschrijft
als de activiteit die erin bestaat een
clienteel op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandeJen over of het afsluiten van zaken
onder het gezag, voor rekening en
in naam van een of meer opdrachtgevers;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat << (eisers) raadsman heeft
gesteld dat de verdelers van de ven•nootschap de macht hadden om verkoopcontracten te sluiten, (nu eiser)
daarbij enkel als coordinator optrad;
dat de betrokkene onmogelijk kon
aantonen dat hij rechtstreeks verkopen kon sluiten en er ook geen had
gesloten; dat dit bewijs overigens
niet is geleverd en dat zelfs niet
werd aangeboden zulks te doen, nu
het toekennen van een commissieloon op alle in Europa verwezenlijkte verkopen (...) geen dergelijk bewijs kan opleveren; dat trouwens
geen enkele staat van commissielonen wordt overgelegd, nu eiser enkel het bij overeenkomst vastgelegde forfaitair minimumcommissieloon heeft ontvangen »;
Overwegende dat uit de voormelde motieven volgt dat eiser geen zaken heeft gedaan voor rekening en
in naam van zijn opdrachtgever, zodat het arrest daaruit wettig heeft
kunnen afleiden << dat (eisers) activi-
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teit in dienst van (verweerster) geen
activiteit van handelsvertegenwoordiging was, in de zin van artikel 2
van de wet van 30 juli 1963 » en dat
eiser derhalve geen recht had op de
bij artikel 15 van dezelfde wet bepaalde vergoeding wegens uitwinning;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
van de werknemers, gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 28 juni 1971, 3 van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en 4 van de wetten
betreffende het handelsregister, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli
1964,
doordat het arrest, na te hebben beslist dat de wetten betreffende de j aarlijkse vakantie wetten van politie en veiligheid zijn in de zin van artikel 3 van
het Burgerlijk Wetboek, preciseert dat
de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie evenwel enkel van toepassing zijn
op de personen die onder toepassing vallen van het algemeen stelsel van de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals dat bij de wet van 27 juni
1969 is ingericht, dat die wet luidens
haar artikel 3 enkel van toepassing is op
de werknemers die in Belgie in dienst
zijn van een in Belgie gevestigde werkgever of verbonden zijn aan een in Belgie gevestigde exploitatiezetel, dat verweerster ten deze niet in Belgie is
gevestigd en er geen exploitatiezetel had,
dat eiser, zo hij in zijn handelsbetrekkingen doorgaans naast het adres van de
zetel van de vennootschap in Engeland
ook zijn woonplaats in Angleur heeft
vermeld, ten onrechte die prive-woonplaats aanwijst als een bijzondere door
de vennootschap in Belgie gevestigde zetel, terwijl die vennootschap deze woonplaats niet als een zetel van de vennootschap heeft beschouwd, nu zij niet om
inschrijving in het handelsregister heeft
verzocht, als vereist bij artikel 4 van de
gecoordineerde wetten betreffende het
handelsregister,
terwijl, naar luid van de artikelen 3
van de voornoemde wet van 27 juni 1969
en 1 van de voornoemde wetten, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 28 juni
1971, de bij die wetten ingevoerde stel-
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sels van de maatschappelijke zekerheid
en de jaarlijkse vakantie van toepassing
zijn op de werknemers die verbonden
zijn aan een in Belgie gevestigde exploitatiezetel, ook al zou de werkgever hebben nagelaten om zijn inschrijving in
het handelsregister te verzoeken, als vereist bij artikel 4 van de voornoemde wetten, gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit
van 20 juli 1964, daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat verweerster eisers woonplaats niet als zetel van de
vennootschap had beschouwd en dat de
Belgische wetgeving inzake maatschappelijke zekerheid en jaarlijkse vakantie
derhalve ten deze niet van toepassing
was, en door zijn beslissing enkel te !aten steunen op het feit dat verweerster
niet om haar inschrijving in het handelsregister had verzocht, zonder te onderzoeken of eiser, met of zonder verweersters toestemming, in zijn handelsbetrekkingen doorgaans, benevens het
adres van de zetel van verweerster in
Engeland, zijn eigen adres in Angleur
vermeldde, de bovenvermelde wetsbepalingen verkeerd toepast en aldus die
wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het middel niet
aanvoert dat eiser in conclusie had
betoogd dat hij met toestemming
van verweerster in zijn handelsbetrekkingen doorgaans, benevens het
adres van de zetel van verweerster
in Engeland, zijn eigen adres in Angleur vermeldde; dat de rechter derhalve over dat punt geen uitspraak
moest doen en, op grand van een
onaantastbare beoordelinig van de
aangevoerde feiten, wettig heeft
kunnen beslissen dat de vermelding
zonder meer van dat adres, met name gelet op het ontbreken van
inschrijving in het handelsregister,
het bestaan van een exploitatiezetel
in Belgie niet aantoonde;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre daarin de
duur van eisers opzeggingstermijn
op drie maanden wordt vastgesteld;
verwerpt de voorziening voor het
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voerige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigd
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Bergen.
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Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van de verweerders;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 3, 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 556 en 508 van het Gerechtelijk Wetboek, en uit de miskenning van
de bewijskracht van het vonnis van de
9 juni 1986 - 3• kamer - Voorzitter : Correctionele Rechtbank te Mechelen
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter van 28 oktober 1976, het arrest van het
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk- Hof van Beroep te Antwerpen van 9 deluidende conclusie van de h. Duchatelet, cember 1977 en het arrest van het Hof
eerste advocaat-generaal - Advocaat: van Cassatie van 18 april 1978,
mr. Bayart.
doordat het bestreden arrest - na te
hebben geoordeeld dat de Correctionele
Rechtbank te Mechelen bij vonnis van
28 oktober 1976 zich uitdrukkelijk en op
ondubbelzinnige wijze het recht had
Nr. 628
voorbehouden om, na het bevolen deskundigenonderzoek, verder ten grande te
beslissen over de civielrechtelijke vorde2• KAMER - 10 juni 1986
ring van de rechtsvoorganger van de verweerders, dat het arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen van 9 decemb~r
BEVOEGDHEID
EN
AANLEG
1977 die beslissing bevestigt en dat Ult
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - EINDBE- het arrest van het Hof van Cassatie van
SLISSING OP DE STRAFVORDERING EN DE 18 april 1978 niet kan worden afgeleid
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AKTE- dat voormeld arrest van het Hof van BeVERLENING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ roep te Antwerpen van 9 december 1977
VAN HAAR VOORBEHOUD VOOR DE TOE- een eindarrest is - de door eiser aangeKOMST - LATER INGESTELDE VORDERING voerde exceptie van onbevoegdheid verVAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - STRAFGEwerpt en, met bevestiging van het ?eroeRECHT NIET BEVOEGD.
pen vonnis, beslist dat de Correctlonele
Rechtbank te Mechelen bevoegd was om
Hoewel de beslissing van een strafge- uitspraak
te doen op de civielrechtelijke
recht, waarbij definitief uitspraak vordering van de verweerders, rechtsopwordt gedaan op de strafvordermg en volgers van wijlen Jan Van Houcke aan
de vordering van de burgerlijke partij, wie reeds eerder bij vonnis van de Coraan deze laatste akte heeft verleend rectionele Rechtbank te Mechelen van 28
dat zij voorbehoud maakt voor de toe- oktober 1976 een provisie was toegekend,
komst, is het strafgerecht niet meer
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
bevoegd om kennis te nemen van f!_en
Jatere vordering van deze burgerliJke van de Correctionele Rechtbank te Mechelen van 28 oktober 1976 waarbij aan
partij (1). (Art. 4 wet 17 april 1878.)
de rechtsvoorganger van de verweerders
een provisie van 10.000 frank werd toegekend en een deskundigenonderzoek
(DE SMEDT T. CLEYMANS E.A.)
werd bevolen, hervormd werd bij arrest
van het Ho£ van Beroep te Antwerpen
ARREST
van 9 december 1977, in die zin dat het
bevolen deskundigenonderzoek verviel
(A.R. nr. 8667)
en aileen voor het overige werd bevestigd, zodat voormeld arrest een eindbeHET HOF; - Gelet op het bestre- slissing is en de verweerders verdere
den arrest, op 27 januari 1984 door vorderingen op civielrechtelijk gebied,
het Hof van Beroep te Antwerpen waaromtrent aan hun rechtsvoorganger
voorbehoud werd verleend, nog enkel bij
gewezen;
de bevoegde burgerlijke rechtbank aan---------------------------------;hangig konden maken;
(1) Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 366) en
tweede onderdeel, door het vonnis van
12 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 37).
de Correctionele Rechtbank te Mechelen
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van 28 oktober 1976 het voorbehoud om
verder ten gronde te beslissen over de civielrechtelijke vordering van de rechtsvoorganger van de verweerders kennelijk was afhankelijk gesteld van het
bevolen deskundigenonderzoek dat ingevolge het arrest van het Hof van Beroep
te Antwerpen van 9 december 1977 is
vervallen;
derde onderdeel, het arrest van het
Hof van Cassatie van 18 april 1978 de
voorziening van eiser tegen het arrest
van het Hof van Beroep te Antwerpen
van 9 december 1977 - voorziening die
ook gericht was tegen de beslissing op
de civielrechtelijke vordering van de
rechtsvoorganger van de verweerders verwerpt op grond dat eiser geen middel
aanvoert, zodat uit die beslissing op impliciete maar zekere wijze dient te worden afgeleid dat de voorziening alleszins
ontvankelijk was en derhalve dat het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 9 december 1977 een eindbeslissing is in de zi;n van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering en dat daardoor een einde was gesteld aan het geding over de civielrechtelijke vordering
voor de strafrechter :
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ber 1976, eiser veroordeelde om aan
de rechtsvoorganger van de verweerders te betalen een voorschot
van 10.000 frank met rente en kosten, akte verleende aan de burgerlijke partij van haar voorbehoud
voor de toekomst, van de schatting
van de eis op 300.000 frank onder
voorbehoud van verhoging of vermindering in de loop van het geding
en, alvorens verder te beslissen, dr.
Matthys benoemde om de omvang
en de duur van de werkonbekwaamheid alsmede de datum van de consolidatie te bepalen, en de verdere
kosten reserveerde;
Overwegende dat, op het hoger
beroep van eiser en van het openbaar ministerie, het Hof van Beroep
te Antwerpen, alvorens te beslissen,
ook wat de strafvordering betreft,
bij tussenarrest van 11 maart 1977
dr. Matthys benoemde « om de omvang en de duur der werkonbekwaamheid alsmede de graad van
de arbeidsongeschiktheid, alsmede
Wat de drie onderdelen samen be- eventueel de graad van de bestendige arbeidsongeschiktheid en de datreft:
tum
van consolidatie te bepalen »;
Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin de aangevoerde
Overwegende dat, na dit deskunschending van de artikelen 556 en digenonderzoek, de rechtvoorganger
508 van het Gerechtelijk Wetboek van de verweerders, met betrekking
zou bestaan;
tot zijn civielrechtelijke vordering,
Overwegende dat uit het proces- i voor het hof van beroep concludeerverbaal van de terechtzitting van de de als volgt: « Aanstelling van dr.
Correctionele Rechtbank te Meche- Matthys als deskundige; aangezien
len van 30 september 1976 blijkt dat het thans overbodig geworden is dr.
de rechtsvoorganger van de ver- Matthys nog verder te gelasten, geweerders als burgerlijke partij con- zien zijn deskundig verslag van 5
cludeerde als volgt: « Hij verklaart augustus 1977 duidelijk resultaten
als schadevergoeding op te vorderen en besluiten geeft; (... ) derhalve de
de provisionele som van 10.000 I eerste rechter terecht reeds een profrank, te vermeerderen met de ver- visie van 10.000 frank aan concluant
goedende en gerechtelijke interes- toekende, bedrag dat op zichzelf
ten en de kosten. Hij vraagt tevens niet door betichte (eiser) wordt beakte van voorbehoud voor de toe- twist; (... ) dan ook verder op burgerkomst en van de schatting van zijn lijk gebied zal kunnen afgerekend
eis op 300.000 frank onder voorbe- worden, hetzij bij minnelijke regehoud van verhoging of vermindering ling, hetzij voor de rechtbank te Mein de loop van het geding. Hij chelen; (... ) het beroep af te wijzen
vraagt tevens de aanstelling van een als ongegrond, dienvolgens het vondeskundige met gebruikelijke op- nis a quo te bevestigen, behalve
dracht »; dat de Correctionele Recht- voor wat betreft de aanstelling van
bank te Mechelen, rechtdoende op dr. Matthys die thans overbodig
die vordering bij vonnis van 28 okto- werd »;
1

1
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Overwegende dat het Hof van Beroep te Antwerpen, bij arrest van 9
december 1977, het beroepen vonnis
bevestigt in al zijn beschikkingen,
« behalve: dat de aanstelling van dr.
Matthys (... ) als deskundige thans
vervalt » en die beslissing laat steunen op de consideransen dat « ( ••.)
het thans overbodig geworden is de
deskundige aan te stellen met nog
verder onderzoek, daar de resultaten en besluiten van het deskundig
onderzoek definitief zijn; (... ) voor
het overige het vonnis a quo op burgerlijk gebied voor geen kritiek vatbaar is »;
Overwegende dat hieruit volgt
dat, nu de appelrechters niets aanhouden waarover zij later uitspraak
zouden doen en evenmin de zaak
voor verdere afhandeling op civielrechtelijk gebied naar de eerste
rechter terugwijzen, het arrest van 9
december 1977 het beroepen vonnis
bevestigt enkel in zoverre het aan
de rechtsvoorganger van de verweerders het gevorderde voorschot
van 10.000 frank toekende en hem
akte verleende van zijn voorbehoud
voor de toekomst;
Overwegende dat de voorziening
van eiser tegen dit arrest door het
Hof van Cassatie werd verworpen
bij arrest van 18 april 1978 en meer
bepaald in zoverre die voorziening
gericht was tegen de beslissing op
de civielrechtelijke vordering van de
rechtsvoorganger van de verweerders, op grond dat door eiser geen ·
middel was aangevoerd; dat die beslissing van het Hof inhoudt dat het
arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen van 9 december 1977 een
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering waardoor de strafrechter,
ook met betrekking tot de civielrechtelijke vordering, zijn rechtsmacht volledig had uitgeoefend;
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en 4 van de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering
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; veroordeelt de verweerders in
de kosten; zegt dat er geen grand is
tot verwijzing.
10 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Pallemaerts, Antwerpen.
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1° BENELUX -

VERDRAG BETREFFENDE
DE INSTELLING EN HET STATUUT VAN EEN
BENELUX-GERECHTSHOF- UITLEG VAN EEN
AAN BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL
VRAAG TOT UITLEG - VOORWAARDE WAARONDER HET HOF VAN CASSATIE NIET GEHOU·
DEN IS EEN VRAAG TOT UITLEG AAN HET BE·
NELUX-GERECHTSHOF VOOR TE LEGGEN.

2° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- W.A.M.-WET, ART. 4, § 1- UITSLUITING VAN
BEPAALDE PERSONEN VAN HET RECHT OP
UITKERING.

3° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- W.A.M.-WET, ART. 4, § 1.2 - UITSLUITING
VAN HET RECHT OP UITKERING - DRAAGWIJDTE.

Overwegende dat het bestreden
arrest, door te beslissen dat de Correctionele Rechtbank te Mechelen
bevoegd was om kennis te nemen 4° VERZEKERING- W.A.M.·VERZEKERING
van de civielrechtelijke vordering
- W.A.M.-WET, ART. 4, § 1.2 - UITSLUITING
van de verweerders, de artikelen 3
VAN HET RECHT OP UITKERING - BENA·

1376

HOF VAN CASSATIE

DEELDE ECHTGENOTE VAN DE BESTUURDER
VAN HET MOTORRIJTUIG DAT HET ONGEVAL
HEEFI' VEROORZAAKT - VERZEKERAAR VEROORDEELD TOT VERGOEDING - VERANTWOORDING.

1o Met toepassing van art. 6.4.1° van het
Verdrag betreffende de instelling en
het statuut van een Benelux-Gerechtshof, is het Hof van Cassatie ervan ontslagen een vraag tot uitleg van een
aan Belgie, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel aan
het Beneluxhof voor te leggen, wanneer het oordeelt dat redelijkerwijze
geen twijfel kan bestaan omtrent de
gerezen vraag van uitleg (1).

2° Art. 4, § 1, W:A.M.-wet laat toe bepaal-

de personen, onder meer de echtgenoot van de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, van het recht op uitkering uit te
sluiten (2).
3o De uitsluiting van het recht op uitke-.
ring, in de verzekeringspolis bedongen
overeenkomstig art. 4, § 1.2, W:A.Mwet, is niet afhankelijk van de aard
van de schade of van de aard en de
grand van het door de benadeelde uitgeoefende herstelrecht (3).
4° Niet naar recht verantwoord is de beslissing die, na te hebben geconsta-'
teerd dat de benadeelde de echtgenote
was van de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval had veroor-i
zaakt, dat haar echtgenoot het ongeval'
opzettelijk had veroorzaakt, dat zij een /
persoonlijke schade had geleden en
dat zij krachtens een beding van de
verzekeringspolis overeenkomstig art.
4, § 1.2, W:A.M.-wet van het recht op
uitkering was uitgesloten, niettemin de
verzekeraar veroordeelt om de benadeelde te vergoeden (4).

------------------1
(1) Zie ook Cass., 22 mei 1984 (A.C., 1983-84
nr. 535).
'
(2) Cass., 26 okt. 1962 (Bull. en Pas., 1963 I
259).

' '

(3) en (4) Zie Cass., 26 okt. 1962, vermeld in
de noot 2 hiervoren.
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(« A.G. VAN 1830

»

N.V. T. GODAERT)

ARREST

(A.R. nr. 9340)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1984 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134 van het Burgerlijk Wethoek en 4, § 1, van de wet van 1 juli 1956
be~reffende d~ ve.rplichte aansprakelijkheldsverzekermg mzake motorrijtuigen,
doordat het arrest eiseres solidair met
Dirk Herregodts veroordeelt om aan verweerster een schadevergoeding van
139.826 frank plus interesten en kosten
te betalen, en het eiseres tevens veroordeelt tot het betalen van kosten gevallen
aan de zijde van het openbaar ministerie, dit op grond van volgende overwegingen : << In hoger beroep brengt de N.V.
A.G. een ander argument naar voor om
haar buitenzaakstelling te vorderen namelijk op grond van artikelen 7.1 en 2
van de modelpolis (wet 1 juli 1956). Artikel 7 luidt : Zijn van het recht op uitkeringen uitgesloten : 1. de bestuurder van
het hierna omschreven motorvoertuig
alsmede de verzekeringsnemer en zij
wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid
door het contract is gedekt; 2. de echtgenoot van de personen bedoeld bij het vorig nummer alsmede hun bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, mits deze bij
hen inwonen en door hen onderhouden
worden. Dit artikel 7 kan ter zaak geen
toepassing vinden. Gemakshalve zal
hierna worden gesproken over auto A =
voertuig eigendom van Demecheleer Alma, bestuurd door Herregodts Dirk, en
auto B = autovoertuig eigendom van Godaert Victoire. Auto A rijdt opzettelijk in
op auto B met grote materiiHe schade
voor gevolg. Het heeft niet het minste
belang dat de bestuurder van de auto A
de echtgenoot is van de eigenares van
auto B en het is duidelijk dat de eigenares van auto B een derde is tegenover de
N.V. A.G., verzekeraar van de auto A;
het verzekeringscontract van auto A
heeft niets te zien met huidige rechtssituatie en kan niet ingeroepen worden tegen Godaert Victoire. Derhalve is het
ganse debat over de vereiste van het al
dan niet inwonen en onderhouden worden van de echtgenoot niet ter zaak dienend »,
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terwijl, eerste onderdeel, het tegen- aansprakelijkheid door de polis is gestrijdig is enerzijds te beslissen dat de dekt; 2. de echtgenoot van de personen
polis in artikel 7 de echtgenoot van de bedoeld in het vorige nummer, alsmede
bestuurder van het voertuig waarvoor de hun bloed- en aanverwanten in de rechte
polis gesloten werd, van het recht op uit- linie, mits deze bij hen inwonen en door
kering uitsluit, en anderzijds te oordelen hen worden onderhouden,
(impliciet maar zeker) dat de echtgenoot
terwijl het arrest op grond van de
van de bestuurder van het voertuig vaststelling dat (verweerster), echtgenote
waarvoor de polis gesloten werd, niet uit- van Herregodts die het voertuig bestuurgesloten is van het recht op uitkering, de waarvoor de polis bij eiseres afgeslozodat het arrest dat deze tegenstrijdig- ten werd, ten opzichte van eiseres een
heid in de redenen bevat, niet regelmatig derde was, niet wettig kon besluiten dat
gemotiveerd is, derhalve artikel 97 van de polis tegen haar niet kon worden
de Grondwet schendt;
ingeroepen, dat artikel 7 van de polis
tweede onderdeel, overeenkomstig arti- geen toepassing kon vinden en dat zij
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek de niet uitgesloten was van het recht op uittussen partijen geldig gesloten overeen- keringen, aangezien bovengenoemd artikomst deze partijen tot wet strekt en de kel 4, § 1, van de wet van 1 juli 1956 uitrechter de gevolgen die de overeenkomst drukkelijk bepaalt dat de echtgenoot van
tussen partijen heeft, moet eerbiedigen, de bestuurder van het voertuig waarvoor
terwijl in casu artikel 7 van de verze- de polis bij een verzekeraar werd afgekeringspolis (stuk 6 van het dossier van sloten, van het recht op uitkering kan
het geding in hoger beroep) afgesloten worden uitgesloten, ongeacht of die echtbij eiseres voor het voertuig dat Herre- genoot ten opzichte van die verzekeraar
godts bestuurde, luidde : << Zijn van het een derde is of niet, zodat het arrest, dat
recht op uitkeringen uitgesloten : 1. de op grand van zijn feitelijke vaststellinbestuurder van het hierna omschreven gen niet wettelijk kon besluiten dat eisemotorvoertuig alsmede de verzekerings- res ten opzichte van (verweerster) tot
nemer en zij wier burgerrechtelijke aan- schadevergoeding gehouden was, niet
sprakelijkheid door het contract is ge- wettelijk verantwoord is en schending
dekt; 2. de echtgenoot van de personen inhoudt van artikel 4, § 1, van de wet
bedoeld bij het vorig nummer alsmede van 1 juli 1956 betreffende de verplichhun bloed- en aanverwanten in de rechte te aansprakelijkheidsverzekering inzake
lijn, mits deze bij hen inwonen en door motorrijtuigen :
hen onderhouden worden »,
Wat het derde onderdeel betreft :
terwijl het arrest, hoewel het erkent
dat artikel 7 van de verzekeringspolis
Overwegende dat artikel 4, § 1.2,
die bij eiseres afgesloten was voor het van de wet van 1 juli 1956 betreffenvoertuig waarmee Herregodts als be- de de verplichte aansprakelijkheidsstuurder reed, de echtgenoot van de bestuurder van dat voertuig van het recht verzekering inzake motorrijtuigen
op uitvoering uitsloot, de bindende ! de mogelijkheid schept van het
kracht van die verzekeringspolis schendt recht op een uitkering wegens schadoor te beslissen dat in casu Victoire Go- de die grond oplevert voor toepasdaert, echtgenote van Herregodts, niet sing van de wet uit te sluiten, onder
van het recht op uitkering uitgesloten meer, de echtgenoot van de bestuurwas, dat het verzekeringscontract niet te- der van het motorrijtuig dat het ongen haar kon ingeroepen worden en dat I geval veroorzaakt;
artikel 7 geen toepassing kon vinden, zoOverwegende dat het arrest vastdat het arrest de bindende kracht van de
verzekeringspolis schendt en derhalve stelt dat artikel 7 van de ten deze
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijke
modelpolis
luidt :
miskent; ,
« Zijn van het recht op uitkeringen
derde onderdeel, overeenkomstig arti- ' uitgesloten : 1. de bestuurder van
kel 4, § 1, van de wet van 1 juli 1956 be- het hierna omschreven motorvoertreffende de verplichte aansprakelijk- tuig alsmede de verzekeringnemer
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, '
van het recht op uitkering kunnen wor- en zij wier burgerrechtelijke aanden uitgesloten, onder andere : 1. de be- sprakelijkheid door het contract is
stuurder van het motorrijtuig dat het on- gedekt; 2. de echtgenoot van de pergeval veroorzaakt, alsmede de verzeke- sonen bedoeld bij het vorig nummer
ringsnemer en zij wier burgerrechtelijke alsmede hun bloed- en aanverwan-
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ten in de rechte lijn, mits deze bij
hen inwonen en door hen onderhouden worden »;
Overwegende dat het arrest ook
vaststelt dat verweerster de echtgenote is van de bestuurder die het
ongeval, waarop haar schade-eisen
gegrond zijn, opzettelijk veroorzaakte, en dat haar schade een persoonlijke schade is;
Overwegende dat het arrest, om
niettemin te beslissen dat verweerster tegen eiseres de eigen vordering kan Iaten gelden, enkel hierop
steunt dat artikel 7 van de modelpolis ter zake, wegens de omstandigheden van het ongeval, geen toepassing kan vinden;
Overwegende dat artikel 4, § 1,
van de voormelde wet van 1 juli
1956 overeenstemt met artikel 4, § 1,
van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Overwegende dat ingevolge artikel 6.3 van het Verdrag betreffende
de instelling en het statuut van het
Benelux-Gerechtshof, ondertekend
te Brussel op 31 maart 1965 en goedgekeurd bij de wet van 18 juli 1969,
het Hof in principe verplicht is de
vraag van uitleg aan het BeneluxGerechtshof voor te leggen; dat het
Hof echter, met toepassing van artikel 6.4.1° van hetzelfde Verdrag mag
nalaten de vraag aan het BeneluxGerechtshof voor te leggen wanneer
het, zoals ten deze, oordeelt dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de
gerezen vraag van uitleg;
Overwegende dat de door verweerster gevorderde schade een persoonlijke schade is, die naar oorsprong en aard ervan het voorwerp
kan zijn van een eigen vordering
van de benadeelde persoon tegen de
verzekeraar; dat, met betrekking tot
de bedoelde uitsluiting, noch artikel
4 van de wet van 1 juli 1956, noch
artikel 7 van de modelpolis onderscheid maken naargelang de aard
van de schade of de aard en de

grond van het door de benadeelde echtgenoot uitgeoefende herstelrecht;
Overwegende dienvolgens dat het
arrest de bestreden beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het eerste en het tweede onderdeel van het eerste middel
en het tweede middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest
in zoverre het uitspraak doet op de
civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiseres; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
verweerster in de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
10 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.

Nr. 630
2'
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BEWIJ"S -

STRAFZAKEN - CORRECTIONELE
EN POLITIEZAKEN - VEROORDELING O.M.
GEGROND OP EEN GETUIGENVERKLARING
RECHTSGELDIG TER TERECHTZITTING AFGELEGD VOORALEER DE RECHTSTREEKS GEDAAGDE IN DE ZAAK BETROKKEN WERD VERKLARING WAAROVER DE RECHTSTREEKS
GEDAAGDE TEGENSPRAAK HEEFT KUNNEN
VOEREN - WETTIGHEID.

Wanneer in correctionele en politiezaken
een getuigenverklaring rechtsgeldig
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ter terechtzitting werd afgelegd vooraleer een rechtstreeks gedaagde in de
zaak betrokken werd, mag de rechter
de veroordeling van deze partij op die
verklaring gronden mits zij in de
mogelijkheid is geweest over de in
haar afwezigheid afgelegde verklaring
tegenspraak te voeren (1).

zigheid van alle partijen die in de zaak
waren; dat de rechtstreeks gedaagden,
die toen nog niet in zake waren, er nadien kennis hebben kunnen van nemen
en hun opmerkingen erop hebben kunnen formuleren; dat alleszins het verhoor
kan beschouwd worden als op regelmatige wijze door de rechter verworven informatie, waarvan de rechter de waarde
bepaalt •, het bestreden vonnis dit vonnis van de eerste rechter bevestigt, althans op burgerrechtelijk gebied, mede
op grond van de overwegingen « dat de
rechtbank in hoger beroep, om redenen
door de eerste rechter aangehaald en uiteengezet, die de rechtbank tot de hare
maakt, de stelling van (eiser) niet kan
bijtreden; dat Huygen Eddy op vordering
van het openbaar ministerie van 8 januari 1985 opgeroepen werd om te verschijnen ter openbare terechtzitting van de
Politierechtbank te Antwerpen van 26 februari 1985 om aldaar als getuige onderhoard te worden; dat na voorafgaande
beediging de getuige voormeld zijn verklaring aflegde, welke geakteerd werd in
het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 26 februari 1985; dat het
feit dat (eiser) slechts ingevolge rechtstreekse dagvaarding, hem betekend op
6 maart 1985, dan pas betrokken werd in
het geding, niet de geldigheid en de regelmatigheid van het voormeld getuigenverhoor onder eed kan aantasten; dat (eiser) ingevolge rechtstreekse dagvaarding
alsdan kennis kon nemen van alle elementen van het strafdossier, met inbegrip van het getuigenverhoor, en dat hij
in de gelegenheid werd gesteld zijn opmerkingen en verweer voor te dragen;
dat het verhoor van de getuige Huygen
Eddy niet aangetast is door enige nietigheid, dat dit verhoor ontegensprekelijk
minstens kan beschouwd worden als een
op regelmatige wijze door de eerste rechter verworven informatie waarvan de
rechter soeverein de waarde beoordeelt;
dat behoudens de wettelijke uitzonderingen de rechter vrij is om de bewijswaarde te beoordelen van de gegevens waarop hij zijn overtuiging steunt, die hem
regelmatig worden voorgelegd, en die de
partijen vrij hebben kunnen bespreken
en tegenspreken »,

(VERBIEST T. DAELEMANS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 214)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 december 1985 in
hoger beroep door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat het bestreden
vonnis die strafvordering vervallen
verklaart door verjaring;
Dat de voorziening mitsdien bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
door de verweerders tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 6.3, littera d, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, en uit de miskenning van het
recht van verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel van de tegensprekelijkheid van de rechtspleging (voor de
vonnisgerechten),
doordat het vonnis van de eerste rechter ten aanzien van eiser een strafrechtelijke en een burgerrechtelijke veroordeling uitgesproken heeft, mede op
grond van de overwegingen « dat (eiser)
in conclusie voorhoudt dat het verhoor
(van 26 februari 1985) nietig is, althans
niet aan hem tegenstelbaar gezien het in
zijn afwezigheid afgelegd is; dat deze
verklaring wei degelijk tegensprekelijk
afgelegd werd, dit wil zeggen in aanwe-
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(1) Zie Cass., 2 juni 1975 (A.C., 1975, 1040).

terwijl uit de aangehaalde consideransen van het vonnis van de eerste rechter
blijkt dat de door de getuige Huygen ter
zitting van 26 februari 1985 onder eed afgelegde verklaring een essentiele rol gespeeld heeft in de vorming van het oordeel van de politierechtbank, welk oordeel de rechter in beroep tot het zijne
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gemaakt heeft; deze verklaring plaatsgreep voor het vonnisgerecht in aanwezigheid van eerste verweerder maar buiten de aanwezigheid van eiser, die op die
datum nog niet in deze zaak betrokken
was, vermits het op grond van deze verklaring is dat verweerder eiser rechtstreeks heeft laten dagvaarden; in strafzaken de bewijsvoering voor de vonnisgerechten het voorwerp uitmaakt van
een debat dat mondeling en tegensprekelijk verloopt in openbare terechtzitting;
het tegensprekelijk karakter van dit debat hierdoor gekenmerkt wordt dat de
ganse behandeling van de zaak moet gegeschieden in aanwezigheid van de partijen, of deze laatste althans regelmatig
opgeroepen zijnde; het essentieel tegensprekelijke kar~:~kter van de rechtspleging voor de vonnisgerechten rechtstreeks verband houdt met het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging, en overigens omschreven wordt in
artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, waarbij onder
meer gepreciseerd wordt dat « een ieder,
die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, ten minste (het recht heeft) de getuigen a charge te ondervragen of te
doen ondervragen en het oproepen en de
ondervraging van getuigen a decharge te
doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen a
charge », zodat de in het middel ingeroepen bepalingen door het bestreden vonnis geschonden worden :

Nr. 631

1985 werden geakteerd, verweer te
voeren; dat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser hoe dan ook belet
werd van die mogelijkheid gebruik
te maken; dat aldus de tegensprekelijkheid van het debat niet werd
miskend; dat evenmin blijkt dat eiser om een nieuwe ondervraging
van de getuige Huygen heeft verzocht;
Dat de appelrechters de in het
middel aangevoerde wettelijke bepalingen niet schenden en de aangevoerde rechtsbeginselen niet miskennen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Claeys
Bouuaert.

Overwegende dat in het middel
niet wordt betwist dat de ondervraging onder eed van de getuige Eddy
Huygen ter terechtzitting van 26 fe- Nr. 631
bruari 1985 regelmatig geschiedde;
Overwegende dat in strafzaken,
2' KAMER - 10 juni 1986
wanneer, zoals ten deze, de wet
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, RECHTERLIJKE ORGANISATIE
de rechter in feite en derhalve op
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECirl'onaantastbare wijze de bewijswaarBANK - VONNIS MEDE UITGESPROKEN DOOR
de beoordeelt van de regelmatig
EEN RECHTER DIE NIET ALLE ZITTINGEN
ingewonnen gegevens en onder
HEEFT BIJGEWOOND WAAROP DE ZAAK IS BEmeer van getuigenverklaringen op
HANDELD - NIETIG VONNIS.
grond waarvan hij tot zijn overtui,ging is gekomen en waartegen de Nietig is het vonnis van de correctionele
partijen verweer hebben kunnen
rechtbank dat is gewezen door rechvoeren;
ters van wie er een niet aile zittingen
heeft bijgewoond waarop de zaak is
Overwegende dat eiser in de
behandeld (1). (Art. 779 Ger.W.)
mogelijkheid was tegen de door de
getuige Eddy Huynen afgelegde ver- 1---------------klaringen, die in het proces-verbaal
(1) Cass., 20 nov. 1984, A.R. nr. 8639
van de terechtzitting van 26 februari (A.C., 1984-85, nr. 176).

Nr. 632

HOF VAN CASSATIE

1381

Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen die niet
ARREST
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden
(A.R. nr. 290)
vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
RET HOF; - Gelet op het bestre- kant van het vernietigde vonnis; laat
den vonnis, op 14 januari 1986 in ho- de kosten ten laste van de Staat;
ger beroep gewezen door de Correc- verwijst de zaak naar de Correctiotionele Rechtbank te Gent;
nele Rechtbank te Dendermonde,
zitting houdende in hoger beroep.
(STRUBBE T. MAENHOUT)

I. In zoverre de voorziening ge10 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
richt is tegen de beslissing op de de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkstrafvordering tegen eiser :

luidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
Over het ambtshalve aangevoerde mid- De Roeck, Gent.
del, afgeleid uit de schending van artikel

779 van het Gerechtelijk Wetboek:

Overwegende dat het bestreden
vonnis werd gewezen door de correctionele rechtbank, alwaar zitting Nr. 632
hadden de ondervoorzitter Verhaegen, de rechter Evers en de plaats2' KAMER - 10 juni 1986
vervangende rechter De Budt;
Overwegende dat, blijkens het
proces-verbaal van de terechtzitting 1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
van 19 november 1985, bij de behan- STRAFVORDERING - VERVAL DOOR VERdeling der zaak in de correctionele
JARING- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGrechtbank zitting hadden de onderDE IN KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING ONWETTIGE VEROORDELING.
voorzitter Verhaegen, de rechter
Thienpont en de plaatsvervangende
rechter De Budt;
2° VERZET - STRAFZAKEN - DOOR HET
VERZET VEROORZAAKTE KOSTEN TEN LASTE
Dat het vonnis aldus gewezen
GELATEN VAN DE ElSER IN VERZET - WETwerd door rechters die niet alle zitTIGHEID - VEREISTE.
tingen over de zaak bijgewoond hebben, en mitsdien nietig is;
3° VERZET -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BU!TENGEWONE
TERMIJN - BEGR!P.

II. In zoverre de voorziening ge- 1° Wanneer de strafrechter geen veroordeling uitspreekt omdat de strafvordericht is tegen de beslissing op de ciring is verjaard, mogen de kosten van
vielrechtelijke vordering van verdie vordering niet ten laste van de beweerder tegen eiser :
klaagde worden gelegd (1). (Artt. 162

·
Overwegende dat de vernietiging, . en 194 Sv.)
op de onbeperkte voorziening van 2° In strafzaken kan de rechter de door
eiser, van de veroordelende beslishet verzet veroorzaakte kosten niet
sing op de tegen eiser ingestelde
ten laste laten van de opposant, tenzij
strafvordering de vernietiging meehij vaststelt dat het verstek aan hem
te wijten is. (Art. 187, zesde lid, Sv.)
brengt van de beslissing op de tegen
hem door verweerder ingestelde ci- l---------------vielrechtelijke vordering die het ge(1) Cass., 11 jan. en 25 mei 1983, A.R.
volg is van eerstgenoemde beslis- nrs.
7406 en 2822 (A.C., 1982-83, nrs. 274 en
sing;
530).
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3° De beslissing dat het verzet van de

beklaagde tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering te laat is
gedaan, is niet naar recht verantwoord
wanneer daarin enkel wordt vastgesteld dat het rechtsmiddel meer dan
vijftien dagen na de betekening van
het verstekvonnis is betekend, nu die
betekening niet is gedaan aan de beklaagde in persoon. (Artt. 151 en 187,
tweede lid, Sv.)
(COLLE T. NAEYAERT)
ARREST

(A.R. nr. 358)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 februari 1986 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser veroordeeld wordt « in alle
kosten van het verzet, deze ten bate
van de Staat begroot op tweeduizend tweehonderd vierenveertig
frank »;
Over het eerste middel, luidende als
volgt : wanneer de rechtbank verklaart
dat de strafvordering vervallen is door
verjaring, dan moeten de kosten van beide instanties ten laste gelegd worden
van de Staat en niet van de beklaagde,
hier eiser:

Nr. 632

knsten die door het verzet veroorzaakt zijn, niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
op civielrechtelijk gebied het verzet
van eiser niet ontvankelijk wordt
verklaard:
Over het tweede middel, luidende als
volgt : de rechtbank verwart klaarblijkelijk de termijnen van verzet met die van
hoger beroep; het is juist dat de termijn
van hoger beroep, wanneer het om een
verstekvonnis gaat, begint te lopen de
dag na de betekening van het vonnis aan
de versteklatende partij of aan diens
woonplaats. Dit laatste is hier inderdaad
gebeurd op 2.1.86. Maar het gaat hier
niet om hoger beroep, maar om verzet.
In geval van verzet beschikt de versteklatende partij over een buitengewone termijn van verzet, wanneer het verstekvonnis aan zijn persoon niet werd betekend. Uit de betekening van het verstekvonnis van 19.4.85 op 2.1.86 door de
burgerlijke partij, blijkt duidelijk dat het
niet aan de persoon van eiser werd betekend, maar aan zijn aangestelde, te weten de syndic of concierge van het appartementsgebouw waar hij woont en die
hij had gelast tijdens zijn verlof met het
ontvangen van zijn boodschappen. Doch
dit is niet aan persoon. De rechtspraak
gaat zelfs zo ver - en terecht (man en
vrouw kunnen in onmin leven) - dat de
overhandiging van de betekening aan de
vrouw of aan de man niet als een betekening aan de persoon zelf wordt beschouwd. Pas wanneer eiser terugkwam
uit verlof heeft hij de betekening overhandigd aan zijn raadsman, die onmiddellijk in verzet ging. Eiser was derhalve
nog in de buitengewone termijn van verzet, zodat ook op burgerrechtelijk gebied
zijn verzet toelaatbaar was. In een penale zaak (het wordt toch gepleit voor de
penale rechter) mag het strafrechtelijk
gedeelte niet gescheiden worden van het
burgerrechtelijk gedeelte en is het ontoelaatbaar dat men voor het ene gedeelte
wei het Wetboek van Strafvordering toepast, terwijl men voor het ander gedeelte
zich strikt houdt aan het Gerechtelijk
Wetboek. Op beider gebieden is het Wethoek van Strafvordering van toepassing :

Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser veroordeelt « in alle
kosten van het verzet, deze ten bate
van de Staat begroot op tweeduizend tweehonderd vierenveertig
frank »; dat die kosten het geheel
van de kosten van de strafvordering
in beide aanleggen, met inbegrip
van de door het verzet veroorzaakte
kosten en uitgaven, omvatten;
Overwegende, dat de appelrechters, eensdeels, nu zij de tegen eiser
ingestelde strafvordering vervallen
verklaren door verjaring, eiser niet
in de kosten van de strafvordering
konden veroordelen, anderdeels, nu
zij niet vaststellen dat het verstek
Overwegende dat krachtens de araan eiser te wijten is, hun beslissing
van veroordeling van eiser in de tikelen 151 en 187, tweede lid, van

Nr. 633
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het Wetboek van Strafvordering de
beklaagde, wanneer de betekening
van het vonnis, waarbij hij bij verstek is veroordeeld, niet aan zijn
persoon is gedaan, wat de veroordelingen tot straf betreft kan in verzet
komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij
van de betekening kennis heeft gekregen en, indien het niet blijkt dat
hij daarvan kennis heeft gekregen,
totdat de termijnen van verjaring
van de strafuitvoering verstreken
zijn, en wat de burgerrechtelijke
veroordelingen betreft tot de tenuitvoerlegging van het vonnis;
Overwegende dat de appelrechters
het op 27 januari 1986 aangetekend
verzet van eiser op burgerrechtelijk
gebied laattijdig verklaren; dat zij
die beslissing door de vaststelling
« dat het vonnis waartegen verzet
werd aangetekend aan (eiser) ter
woonplaats werd betekend door
(verweerder) bij exploot van gerechtsdeurwaarder Tournel te Zelzate de dato 2 januari 1986 » niet naar
recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;

Verslaggever : de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
J. Debudt, Gent.

Nr. 633
2• KAMER - 10 juni 1986

1° RECHTEN VAN DE MENS -

EURO·
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.3, B- RECHT VAN DE BEKLAAGDE I.V.M. DE
VOORBEREIDING VAN ZIJN VERDEDIGING TOEPASSINGSGEBIED.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS BEVOEGDHEID VAN DE WETGEVER.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS-

BEVEL
TOT AANHOUDING - BEVESTIGING BINNEN
VIJF DAGEN - INZAGE VAN HET DOSSIER
DOOR DE VERDACHTE OF ZIJN ADVOCAAT
NIET TOEGESTAAN.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT AANHOUDING - BEVESTIGING BINNEN
VIJF DAGEN - INZAGE VAN HET DOSSIER
DOOR DE VERDACHTE OF ZIJN ADVOCAAT
NIET TOEGESTAAN.

Om die redenen, ongeacht het
derde middel, dat niet tot cassatie 1° Art. 6.3, b, Europees Verdrag Rechten
van de Mens vindt geen toepassing op
zonder verwijzing kan leiden, verrechtspleging voor de onderzoeksgenietigt het bestreden vonnis in zo- · de
rechten, behalve wanneer deze uitspraak
verre dit eiser veroordeelt << in alle
doen over de gegrondheid van de tekosten van het verzet, deze ten bate
Jastlegging of over een betwisting die
van de Staat begroot op tweeduiburgerlijke rechten of verplichtingen
zend tweehonderd vierenveertig
tot voorwerp heeft; het vindt derhalve
geen toepassing op de rechtspleging
frank », en in zoverre dit het verzet
inzake voorlopige hechtenis (1).
van eiser op civielrechtelijk gebied
niet ontvankelijk verklaart; beveelt
Noch art. 7 Gw., dat het recht op perdat van dit arrest melding zal wor- 2° soonlijke
vrijheid waarborgt, noch het
den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de
(1) Raadpl. Cass., 24 maart 1981, A.R.
kosten ten laste van de Staat; ver- nrs.
6592 en 6593 (A.C., 1980-81, nr. 424); 9 feb.
wijst de aldus beperkte zaak naar 1982, A.R. nr. 7153 (ibid., 1981-82, nr. 349); 22
de Correctionele Rechtbank te Den- dec. 1982, A.R. nr. 2677 (ibid., 1982-83, nr. 247)
4 mei 1983, A.R. nr. 2907 (ibid., 1982-83,
dermonde, zitting houdende in ha- en
nr. 489). Zie het verslag van de Europese
ger beroep.
Commissie voor de Rechten van de Mens d.d.
12 juli 1984 in de zaak Can, §§ 44 e.v., en de

10 juni 1986 - 2• kamer - Voorzitter : beslissing van die commissie d.d. 10 dec. 1985
de h. Boon, waarnemend voorzitter in de zaak Lamy.
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algemeen rechtsbeginsel, dat aan de
rechter de verplichting oplegt het recht
van verdediging te eerbiedigen en dat
oak van toepassing is op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, ontnemen aan de wetgever de bevoegdheid om de uitoefening van het recht
van verdediging in bepaalde gevallen
nader te regelen, zoals ter zake van
voorlopige hechtenis (2).
3° Uit art. 4 juncto het laatste lid van art.
5 Wet Voorlopige Hechtenis blijkt dat
de wetgever heeft gewild dat het onderzoek bij de bevestiging van het bevel tot aanhouding geheim zou zijn (3).
4° Nu de wet, bij de bevestiging van het

bevel tot aanhouding, de inzage van
het dossier door de verdachte of zijn
raadsman niet toestaat, kan de verdachte geen miskenning van lwt recht
van verdediging noch schending van
art. 7 Gw. afleiden uit het wettelijk
verbod van inzage van het dossier.
(VEKEMANS)
ARREST

(A.R. nr. 579)

HET HOF; _ Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest de beschikking van de raadkamer, waarbij het bevel tot aanhouding tegen
eiser bevestigd wordt, bevestigt;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7, 97 van de
Grondwet en 6.3, b, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest de beroepen beschikking bevestigt, onder meer op
grond dat artikel 6 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
« geen betrekking heeft op de uitoefe-

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

(2) Raadpl. Cass., 10 okt. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 101) en 9 feb. 1982, A.R. nr. 7153
(A.C., 1981-82, nr. 349).

(3) Raadpl. Cass.,
1980-81, nr. 424).

24

maart

1981

(A.C.,

Nr. 633

ning van het recht van verdediging voor
de onderzoeksgerechten; de wetgever het
recht heeft in bepaalde materies, zoals
ten deze de procedure voor de onderzoeksgerechten, de uitoefening van het
recht van verdediging aan bijzondere regels te onderwerpen, door namelijk het
strafdossier bij de eerste verschijning
voor de raadkamer niet aan de verdachte mede te delen »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 6.3, b,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een ieder die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, ten minste het recht heeft om te
beschikken over voldoende faciliteiten
om zijn verdediging voor te bereiden, het
recht op inzage van het dossier een onmisbare faciliteit is voor de voorbereiding van de verdediging en, volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof
van de Rechten van de Mens, het begrip
« vervolging » niet formeel maar materieel dient opgevat te worden en van vervolging sprake is vanaf het ogenblik dat
de situatie van de verdachte belangrijke
repercussies ondergaat, zodat artikel 6.3,
b, van het Verdrag wel degelijk toepasseJijk is ten deze, daar de aanhouding en
de bevestiging van het bevel tot aanhouding belangrijke gevolge meebrengen
voor de situatie van eiser;
tweede onderdeel, artikel 7 van de
Grondwet de vrijheid van persoon waarborgt en de wetgever niet vermag deze
waarborg uit te hollen door het recht .
van verdediging te beperken op een wijze die strijdig is met artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden :
Wat de beide onderdelen betreft:
Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet niet van toepassing is
op de beslissingen van de onderzoeksgerechten;
Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden de minimaregelen bepaalt die moeten worden in
acht genomen, onder meer bij het
bepalen van de gegrondheid van een
tegen een beklaagde ingestelde
strafvordering; dat artikel 6.3 van
het Verdrag in dat verband voor de
beklaagde een aantal rechten garandeert en onder meer onder littera b
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bepaalt dat de beklaagde dient « te
beschikken over voldoende tijd en
faciliteiten voor de voorbereiding
van zijn verdediging »;
Overwegende dat aldus artikel 6.3,
b, zoals de andere bepalingen van
artikel 6 van het Verdrag, in de regel enkel toepassing vindt op de
rechtspleging voor de vonnisgerechten die te oordelen hebben over de
gegrondheid van een tegen een beklaagde ingestelde strafvordering;
dat hoewel, krachtens die bepaling,
de beklaagde, zelfs v66r het begin
van de rechtspleging voor het vonnisgerecht, over voldoende tijd en
faciliteiten voor de voorbereiding
van zijn verdediging voor dit gerecht moet beschikken, voormelde
bepaling geen toepassing vindt op
de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, tenzij wanneer deze
uitspraak doen over de grond van
de telastlegging of over een betwisting die burgerlijke rechten of verplichtingen tot voorwerp heeft;
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Overwegende dat, nu de wet, in
die stand van de rechtspleging, de
inzage van het dossier door de verdachte of zijn raadsman niet toelaat,
eiser geen miskenning van het recht
van verdediging noch schending van
artikel 7 van de Grondwet kan afleiden uit het ontbreken van een inzage van het dossier die de wet verbiedt;
Dat het middel faalt naar recht;
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.
10 juni 1986 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. Perriens, Antwerpen.

Overwegende dat hieruit volgt dat
artikel 6.3, b, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden geen betrekking heeft op de
rechtspleging in zake voorlopige
hechtenis;
Overwegende dat noch artikel 7
van de Grondwet, dat het recht op
persoonlijke vrijheid waarborgt,
noch het algemeen rechtsbeginsel, Nr. 634
dat aan de rechter de verplichting
oplegt het recht van verdediging te
2• KAMER - 11 juni 1986
eerbiedigen en dat ook van toepassing is op de rechtspleging voor de
onderzoeksgerechten, aan de wetgever de bevoegdheid ontnemen de 1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO·
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
uitoefening van het recht van verde6.1 - ONWETTIGHEID HIERUIT VOORTVLOEIdiging in bepaalde gevallen nader te
END DAT DE ZAAK NIET DOOR EEN ONPARregelen, zoals ter zake van voorlopiTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE IS BE·
ge hechtenis;
HANDELD - GEVOLG.
Overwegende dat uit artikel
4 juncto het laatste lid van artikel 5 2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - ONPARTIJDIGE, RECHTERLIJKE INSTANTIE van de wet op de voorlopige hechteEUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
nis blijkt dat de wetgever heeft geMENS, ART. 6.1 - ONWETTIGHEID DOORDAT
wild dat het onderzoek bij de bevesDE ZAAK NIET DOOR EEN ONPARTIJDIGE
tiging van het bevel tot aanhouding
RECHTERLIJKE INSTANTIE IS BEHANDELD geheim zou zijn;
GEVOLG
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3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - ONWETTIGHEID DOORDAT DE ZAAK NIET DOOR EEN
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE IS
BEHANDELD - GEVOLG.

1·, 2" en 3" De onwettigheid die hieruit

voortvloeit dat de zaak niet door een
onpartijdige rechterlijke instantie is
behandeld, is niet beperkt tot de rechterlijke beslissing. Zij geldt, in de regel, ook voor de gezamenlijke v66r die
rechterlijke instantie verrichte daden
van onderzoek (1).
(KEBERS T. GOEDERT, ASTGEN P., GOEDERTGILSON, ASTGEN R., REIZEN; GOEDERT, ASTGEN
P., GOEDERT-GILSON, ASTGEN R., REIZEN
T. KEMP, KEBERS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 4872)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1985
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;

I. Op de voorziening van eiser Kebers, beklaagde :
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
hij veroordeeld wordt op de tegen
hem ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, 2, 292,
862, § 1, 8", en § 2, van het Gerechtelijk
Wetboek, 215 van het Wetboek van Strafvordering en van de algemene beginselen betreffende de onpartijdigheid van
de rechter en de eerbiediging van het
recht van verdediging,
doordat het Hof van Beroep te Luik
beslist « •.. dat de beslissing van de
rechtbank op de tegen de verdachte
Kemp ingestelde strafvordering, bij ontstentenis van hager beroep van de procureur des Konings tegen hem, in kracht
van gewijsde is gegaan; ... dat de correc-

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

(1) Zie Cass., 8 april 1986, A.R. nr. 9745
(A.C., 1985-86, nr. 481).

Nr. 634

tionele rechtbank werd voorgezeten door
de onderzoeksrechter, die de zaak heeft
onderzocht; dat zich bovendien onder de
leden van het rechtscollege een magistraat bevond die het ambt van voorzitter
uitoefende in de raadkamer die de verwijzing van de verdachten naar de rechtbank heeft bevolen; ... dat volgens het
Hof van Cassatie die omstandigheden bij
de verdachte Kebers (thans eiser) gewettigde twijfel konden doen ontstaan aan
de geschiktheid van de aldus samengestelde rechtbank om de zaak op een onpartijdige wijze te behandelen; dat bijgevolg het beroepen vonnis, binnen de perken van het voor het hof (van beroep)
aanhangige geding, nietig is, evenals de
voor de rechtbank verrichte proceshandelingen, in zoverre ze de verdediging in
haar rechten hebben kunnen schaden »,
terwijl, eerste onderdeel, er onmogelijk kan worden uitgemaakt of het hof
van beroep al dan niet van oordeel was
dat de nietigheid, die enkel uit een miskenning van het recht van verdediging
kan voortvloeien, uitsluitend de voor de
correctionele rechtbank verrichte proceshandelingen betrof dan wei ook het vonnis van die rechtbank, waaruit volgt dat
het arrest, waarvan de redengeving dubbelzinnig, althans onnauwkeurig is, niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de gewettigde twijfel omtrent de geschiktheid van de correctionele rechtbank om de zaak op een
onpartijdige wijze te behandelen, overeenkomstig de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 2, 292, 862, § 1, 8", en§ 2, van het
Gerechtelijk Wetboek en de algemene
rechtsbeginselen betreffende de onpartijdigheid van de rechter en de eerbiediging van het recht van verdediging,
zowel het vonnis als de voor de rechtbank verrichte proceshandelingen nietig
maakt, zonder dat die nietigheid mag
worden beperkt tot het geval dat de verdediging erdoor in haar recht kan zijn
geschaad, waaruit volgt dat het hof van
beroep, nu het vaststelt dat de correctionele rechtbank werd voorgezeten door de
onderzoeksrechter die de zaak heeft onderzocht, dat zich bovendien onder de leden van het rechtscollege een magistraat
bevond die het ambt van voorzitter uitoefende in de raadkamer die de verwijzing
naar de correctionele rechtbank heeft bevolen, en nu het daaruit afleidt dat die
omstandigheden bij eiser gewettigde
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twijfel konden doen ontstaan omtrent de
geschiktheid van de aldus samengestelde
rechtbank om de zaak op een onpartijdige wijze te behandelen, doch de nietigheid van het vonnis van de correctionele
rechtbank en/of van de voor die rechtbank verrichte daden van onderzoek onderwerpt aan de voorwaarde dat het
recht van verdediging moet zijn miskend, de artikelen 6.1 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 2,
292, 862, § 1, 8°, en § 2, van het Gerechtelijk Wetboek schendt en de algemene
rechtsbeginselen betreffende de onpartijdigheid van de rechter en de eerbiediging van het recht van verdediging miskent;
derde onderdeel, het hof van beroep,
nu het de nietigheid wegens het bestaan
van gewettigde twijfel omtrent de onpartijdigheid van de rechtbank onderwerpt
aan de voorwaarde dat het recht van
verdediging is miskend en in het kader
van het onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van eiser verwijst naar de gegevens van het dossier
(bladzijde 4, § 7, van het bestreden arrest), niet aileen zijn beslissing grondt
op een tegenstrijdige redengeving, maar
bovendien het Hof in de onmogelijkheid
stelt te bepalen in hoeverre het hof van
beroep al dan niet met het beroepen vonnis en/of met de voor de correctionele
rechtbank verrichte daden van onderzoek rekening heeft gehouden; zulks gelijkstaat met een gebrek aan redengeving en een gebrek aan wettelijke grandslag, zodat het arrest niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en evenmin
naar recht is verantwoord (schending
van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
292 van het Gerechtelijk Wetboek, 215
van het Wetboek van Strafvordering en
van het algemeen beginsel betreffende
de eerbiediging van het recht van verdediging);

vierde onderdeel, uit het algemeen beginsel betreffende de eerbiediging van
het recht van verdediging, de artikelen
282 van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 215 van het Wetboek
van Strafvordering volgt dat de rechter,
na te hebben vastgesteld dat het beroepen vonnis en de voor de rechtbank verrichte proceshandelingen nietig waren,
niet naar de gegevens van het strafdos-
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sier mag verwijzen, daar de akten van
de rechtspleging voor de correctionele
rechtbank noodzakelijkerwijze van dit
dossier deel uitmaken, waaruit volgt dat
het hof van beroep, nu het beslist dat
het beroepen vonnis nietig was, alsook
de voor de rechtbank verrichte proceshandelingen, in zoverre de verdediging
erdoor in haar rechten kon zijn geschaad, het algemeen beginsel van het
recht van verdediging miskent en de artikelen 292 van het Gerechtelijk Wethoek, 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en 215 van het
Wetboek van Strafvordering schendt,
daar het desondanks bij de veroordeling
van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
van eiser verwijst naar de gegevens van
het strafdossier, waarvan noodzakelijkerwijs de akten van de rechtspleging voor
de correctionele rechtbank deel uitmaken, waar het aangeeft dat uit geen enkel gegeven van het dossier kon worden
afgeleid dat het gebrek aan informatie
van de ouders aan de oorsprong ligt van
het ongeval :

Wat het tweede en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het
beroepen vonnis vernietigt op grond
dat de samenstelling van de correctionele rechtbank bij eiser gewettigde twijfel kon doen ontstaan omtrent de geschiktheid van de rechtbank om de zaak op een onpartijdige wijze te beoordelen; dat het arrest tevens de voor de correctionele
rechtbank verrichte proceshandelingen vernietigt in zoverre de verdediging erdoor in haar rechten kon zijn
geschaad;
Overwegende dat het arrest het
aan eiser ten laste gelegde feit bewezen verklaart op grond van de gegevens van de zaak en het door het
hof van beroep gedane onderzoek;
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de zaak door de
correctionele rechtbank is behandeld op de terechtzittingen van 2 november 1983 en 8 februari 1984, tijdens welke de beklaagden zijn ondervraagd en de deskundige alsook
getuigen zijn gehoord; dat noch de
deskundige noch de getuigen door
het hof van beroep zijn gehoord;
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Overwegende dat de onwettigheid
die hieruit voortvloeit dat de zaak
niet door een onpartijdige rechterlijke instantie is behandeld, zich in
beginsel uitstrekt tot het geheel van
de voor die rechtbank verrichte daden van onderzoek;
Overwegende dat het arrest, nu
het enerzijds de voor de eerste rechter verrichte proceshandelingen op
de gronden en binnen de perken die
het aangeeft, vernietigt terwijl het
anderzijds verwijst naar de gegevens van de zaak, zonder daarvan
de akten van rechtspleging uit te
sluiten die, ofschoon ze de verdediging niet in haar rechten konden
schaden, niettemin onwettig zijn
omdat de zaak niet door een onpartijdige rechterlijke instantie is behandeld, het Hof in de onmogelijkheid stelt na te gaan of de appelrechters al dan niet acht hebben
geslagen op die akten van rechtspleging;
Dat die onderdelen van het middel gegrond zijn;
2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;
Overwegende nochtans dat de vernietiging, op de voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing op
de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernietiging medebrengt
van de niet definitieve beslissingen
op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen, die uit
eerstgenoemde beslissing voortvloeien, en zulks ondanks de afstand van
eiser, die niet geldt als berusting;

Nr. 634

voorzieningen hebben doen betekenen aan de partijen tegen wie ze
zijn gericht;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen van het eerste
middel en het tweede middel, die
niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, verleent akte van de afstand
van de voorziening van de eiser Kebers, in zovere ze gericht is tegen de
beslissingen op de door de verweerders tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen; vernietigt
het bestreden arrest, behalve in zoverre daarbij het beroepen vonnis
vernietigd wordt en het hof van beroep niet bevoegd wordt verklaard
om uitspraak te doen over de tegen
verweerder Kemp ingestelde civielrechtelijke vorderingen; verwerpt de
voorzieningen van de eisers Christian Goedert, Patricia Astgen, Georgette Goedert-Gilson, Raymond Astgen en Jeanne Reizen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
de eiser Kebers in de kosten van
zijn afstand; laat de kosten van de
voorziening van de eiser Kebers ten
laste van de Staat; veroordeelt de eisers Christian Goedert, Patricia Astgen, Georgette Goedert-Gilson, Raymond Astgen en Jeanne Reizen in
de kosten van hun voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.

II. Op de voorzieningen van de eisers Christian Goedert, Patricia Astgen, Georgette Goedert-Gilson, Raymond Astgen en Jeanne Reizen,
11 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
burgerlijke partijen :
, de h. Stranard, afdeling~voorzitter Verslaggever : de h. Resteau - GelijkluiOverwegende dat uit de stukken dende
conclusie van de h. Janssens de
waarop het Hof vermag acht te Bisthoven, advocaat-generaal - Advoslaan, niet blijkt dat de eisers hun caat: mr. Simont.
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I. In zoverre de voorzieningen van
de eisers gericht zijn tegen de beslissingen op de door het openbaar
ministerie tegen hen ingestelde
rechtsvordering :
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1° OPLICHTING HET MISDRIJF -

BESTANDDELEN VAN
BEGRIP.

2" CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- ONTVANKELIJKHEID - STRAFVORDERING
EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN
WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP
EEN VAN DIE MISDRIJVEN - STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF.

1" Oplichting pleegt hij die, met het oog-

merk om zich een aan een ander toebehorende zaak toe te eigenen, door
listige kunstgrepen, aangewend om
misbruik te maken van het vertrouwen
of van de Jichtgelovigheid, zich voorschotten op de aankoop van nog te
bouwen woningen doet afgeven (1).
(Art. 496 Sw.)
2" Wanneer wegens verscheidene mis-

drijven een enkele straf is uitgesproken, kan niet tot cassatie Jeiden en is
derhalve niet ontvankelijk het beroep
tot cassatie van de beslissing op de
strafvordering, dat is gegrond op een
middel dat enkel betrekking heeft op
een van die misdrijven, als de uitgesproken straf naar recht verantwoord
blijft door een ander misdrijf (2). (Artt.
411 en 414 Sv.)

(DUCRUET, , CONSTRUIT DUR » P.V.B.A.
T. DEWAGENAERE E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 4964)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;

------------------1
(1) Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 7392
(A.C., 1983-84, nr. 109), 25 jan. 1984, A.R.
nr. 3197 (ibid., 1983-84, nr. 274).
(2) Cass., 7 mei 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 548).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 491, 496 van het Strafwetboek
en 10 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop
van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser rechtstreeks werd gedagvaard wegens overtreding: (1) van artikel 10 van de wet van 9 juli 1971 tot
regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, (2) van artikel 20, 1", van
de wet van 14 juli 1971 betreffende de
handelspraktijken, (3) van de artikelen
491 (misbruik van vertrouwen) en 496
(oplichting) van het Strafwetboek, het
geheel van de aan eiser verweten misdrijven bewezen verklaart en hem tot
een enkele straf van acht maanden gevangenis en 200 frank geldboete veroordeelt,
terwijl, eerste onderdeel, de rechter de
beslissing waarbij beklaagde wordt veroordeeld wegens de in artikel 491 van
het Strafwetboek omschreven telastlegging van misbruik van vertrouwen
slechts naar recht verantwoordt als hij
vaststelt dat beklaagde met bedrieglijk
opzet, ten nadele van een ander, goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een
schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen, die hem vrijwillig waren overhandigd onder verplichting ze terug te
geven of voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, heeft verduisterd
of verspild; het arrest ten deze geen van
de bestanddelen van dat misdrijf vaststelt; het arrest wel vaststelt dat aan eiser geldsommen zijn betaald, maar niet
dat eiser die bedragen heeft ontvangen
onder verplichting ze terug te geven of
die bedragen zelf voor een bepaald doel
te gebruiken of aan te wenden; het
daarentegen vaststelt dat die bedragen
aan eiser zijn betaald als voorschot, en
dus in eigendom, op verrichtingen van
verkoop van een te bouwen onroerend
goed; het arrest evenmin vaststelt dat eiser de hem gestorte geldbedragen bedrieglijk heeft verduisterd of verspild,
een dergelijke vaststelling trouwens veronderstelt dat het arrest vooraf vaststelt,
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hetgeen het niet gedaan heeft, dat de
geldbedragen zijn overhandigd onder
verplichting om ze terug te geven of ze
voor een bepaald doel te gebruiken of
aan te wenden, zodat het arrest in de redengeving de veroordeling van eiser, wegens de in artikel 491 van het Strafwetboek omschreven telastlegging van misbruik van vertrouwen, niet naar recht
verantwoordt (schending van die wetsbepaling en, voor zoveel nodig, van artikel
97 van de Grondwet);

Nr. 635

de in artikel 496 van het Strafwetboek
omschreven telastlegging van oplichting
niet naar recht verantwoordt (schending
van die wetsbepaling en, voor zoveel nodig, van artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, de rechter de beslissing waarbij beklaagde veroordeeld
wordt wegens het in artikel 496 van het
Strafwetboek omschreven misdrijf oplichting enkel naar recht verantwoordt
als hij vaststelt dat beklaagde, met het
oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, gebruik heeft gemaakt van valse namen,
valse hoedanigheden of van listige kunstgrepen van uitwendige aard, die een derde ertoe hebben aangezet om hem gelden, roerende goederen, verbintenissen,
kwijtingen of schuldbevrijdingen af te
geven of te leveren; het arrest ten deze
niet het bestaan vaststelt van alle bestanddelen van dat misdrijf; het arrest,
na te hebben vastgesteld dat de burgerlijke partijen aan eiser voorschotten hebben betaald op verrichtingen van verkoop van een te bouwen pand, vaststelt
dat eiser, met het uitsluitend oogmerk
om zich te verrijken, een heel systeem
heeft uitgewerkt om een clienteel van
eenvoudige, lichtgelovige en weinig onderlegde lieden ertoe te brengen ogenschijnlijk regelmatige maar in feite
onwettige overeenkomsten te sluiten; het
arrest aldus enerzijds niet vaststelt dati
eiser gehandeld heeft met het oogmerk ,
om zich een zaak toe te eigenen die aan
een ander toebehoort, nu zodanig oog-~
merk niet noodzakelijk kan worden afgeleid uit het oogmerk om zich te verrijken, noch uit het feit dat de burgerlijke
partijen ertoe zijn aangezet overeenkomsten te sluiten die in strijd zijn met de
wet; het arrest, anderzijds, ondanks het
feit dat eiser in zijn conclusie betwistte
listige kunstgrepen te hebben aange- 11
wend, niet nader omschrijft aan welke
listige kunstgrepen eiser zich schuldig
zou hebben gemaakt; het Hof aldus on-:
mogelijk kan nagaan of het arrest wettig
is en, meer in het bijzonder, of de feitenrechters niet ten onrechte eenvoudige
beloften of leugenachtige beweringen als
listige kunstgrepen hebben aangemerkt,'
waaruit volgt dat het arrest in de reden-,
geving de veroordeling van eiser wegens
1

derde onderdeel (subsidiair), de rechter de beslissing, waarbij beklaagde veroordeeld wordt wegens overtreding van
artikel 10 van de wet van 9 juli 1971 tot
regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, enkel naar recht verantwoordt als hij vaststelt, ofwel dat beklaagde, in de hoedanigheid van verkoper of aannemer, een betaling heeft
geeist of aanvaard v66r het sluiten van
een overeenkomst tot eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw
zijnde huis of appartement dat tot huisvesting of tot beroepsdoeleinden en huisvesting bestemd is, of van een overeenkomst waarbij de verbintenis wordt aangegaan om een zodanig onroerend goed
te bouwen, te doen bouwen of te verschaffen en krachtens welke de koper of
de opdrachtgever verplicht was stortingen te doen v66r de voltooiing van het
gebouw, ofwel dat beklaagde bij het aangaan van een dergelijke overeenkomst
een voorschot of handgeld heeft aanvaard waarvan het bedrag hoger is dan 5
pet. van de totale prijs, voor zover dat
bedrag, als het betaald is bij het verlijden van de authentieke akte of daarna,
rekening houdende met het gestorte
voorschot of handgeld, hoger is dan de
prijs van de grond of van het aandeel
daarin dat verkocht wordt, verhoogd met
de prijs van de uitgevoerde werken; uit
de vaststellingen van het arrest dat de
burgerlijke partijen « ertoe (werden aangezet) om voorschotten te betalen, die in
werkelijkheid gestort waren om ze in
mindering te brengen van het geheel
van de verkoopsverrichting betreffende
.een te bouwen onroerend goed », dat
« de gehele operatie tussen de partijen
wel degelijk de verkoop van een te bouwen onroerend goed, grond en bijkomende kosten inbegrepen, betrof », en dat
« de overeenkomst tussen de partijen
wel degelijk betrekking had op de eigenlijke bouw "• niet kan worden opgemaakt
of de burgerlijke partijen de voorschotten hebben betaald v66r of na het sluiten
van die overeenkomst en evenmin of die
voorschotten hoger zijn dan het bedrag
waarop beklaagde recht had; het arrest
aldus in de redengeving de veroordeling
van eiser wegens overtreding van artikel
10 van voormelde wet van 9 juli 1971
niet naar recht verantwoordt (schending
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van die wetsbepaling en, voor zoveel nodig, van artikel 97 van de Grondwet); de
redengeving van het arrest aldus evenmin de veroordeling van eiser wegens
misbruik van vertrouwen en oplichting
naar recht verantwoordt, vermits het arrest die veroordeling grondt op het feit
dat eiser de burgerlijke partijen ertoe
aangezet heeft om overeenkomsten te
sluiten die in strijd zijn met voornoemde
wet van 9 juli 1971 (schending van de artikelen 491 en 496 van het Strafwetboek
en, voor zoveel nodig, van artikel 97 van
de Grondwet);

Over het tweede en het derde onderdeel van het middel, in zoverre
daarin de schending van de artikelen 496 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet wordt aangevoerd :
Overwegende, enerzijds, dat het
arrest, anders dan wat in het derde
onderdeel wordt aangevoerd, de veroordeling van eiser wegens oplichting niet grondt op het enkele feit
dat eiser de burgerlijke partijen ertoe heeft aangezet overeenkomsten
te sluiten, die in strijd zijn met de
wet van 9 juli 1971, doch enkel erop
wijst dat het sluiten van dergelijke
overeenkomsten een van de gevolgen was van eisers praktijken;
Dat het derde onderdeel berust op
een onjuiste lezing van het arrest
en in dat opzicht feitelijke grondslag
mist;
Overwegende, anderzijds, dat uit
de redengeving van het arrest blijkt
dat het hof van beroep de veroordeling van eiser wegens overtreding
van artikel 496 van het Strafwetboek met name grondt op de omstandigheid dat de handelspubliciteit voor het aanbod gegevens bevatte die niet overeenkwamen met de
werkelijke kostprijs van de operatie,
zelfs als uitsluitend de voorwaarden
van het aanbod in aanmerking werden genomen, dat eiser de juiste inhoud van het akkoord verzweeg
door schijnbaar volledig losstaande
overeenkomsten op te maken, dat
eiser het oogmerk had voorschotten
te ontvangen zonder enige tegenprestatie van waarde, dat het geheel
van de voorbereidende verrichtingen
bedoeld was om de klanten ertoe
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aan te zetten een voorschot te betalen en hen ertoe over te halen een
koopovereenkomst te sluiten onder
niet ernstig te nemen voorwaarden,
dat de gestorte voorschotten en aangegane verbintenissen geenszins
overeenkwamen met de aangekondigde verwezenlijkingen en enkel op
een financieel debacle konden uitlopen, dat eiser een heel systeem
heeft uitgewerkt om een clienteel
van eenvoudige, lichtgelovige en
weinig onderlegde lieden te be'invloeden en dat de technische studie
waarvan de erelonen volgens eiser
overeenkwamen met het in het kader van het contract ontvangen
voorschot, in werkelijkheid nergens
op sloeg;
Dat het arrest aldus vaststelt dat
eiser gehandeld heeft met het oogmerk om zich andermans zaak toe
te eigenen en de listige kunstgrepen
waaraan eiser zich schuldig heeft
gemaakt, nader omschrijft;
Dat, in zoverre, die onderdelen
niet kunnen worden aangenomen;
Over het eerste onderdeel en het
overige van het derde onderdeel :
Overwegende dat, in zoverre het
arrest uitspraak doet over de telastleggingen van oplichting, de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat die onderdelen
enkel kritiek oefenen op de beslissingen op de rechtsvordering, die
door het openbaar ministerie is
ingesteld wegens overtreding van de
artikelen 491 van het Strafwetboek
en 10 van de wet van 9 juli 1971;
Overwegende dat eiser tot een enkele straf van acht maanden gevangenis, met uitstel gedurende vijf
jaar, en 200 frank geldboete is veroordeeld wegens overtreding van de
artikelen 491, 496 van het Strafwetboek, 10 van de wet van 9 juli 1971
tot regeling van de woningbouw en
de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en 20, 1°, van
de wet van 14 juli 1971 betreffende
de handelspraktijken;
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sprakelijk wordt verklaard voor een
Overwegende dat die onderdelen,
verkeersongeval, wanneer de rechter
zelfs al waren ze gegrond, niet ontoordeelt dat, ook al zou een andere bevankelijk zijn bij gebrek aan bestuurder ook een [out hebben begaan,
lang, nu de uitgesproken straf naar
deze geen invloed heeft gehad op het
recht verantwoord blijft door de belitigieuze ongeval en de gevolgen erwezen verklaarde telastleggingen
van (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
van oplichting;
En overwegende dat de substan- 2° Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij elk oorzakelijk vertii:He of op straffe van nietigheid
band tussen de eventuele overdreven
voorgeschreven rechtsvormen in
snelheid van een bestuurder en de
acht zijn genomen en de beslissing
van een andere bestuurder, die
overeenkomstig de wet is gewezen; , schade
beiden in een verkeersongeval zijn be-

II. ···············

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
11 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 636
2'

KAMER -

11 juni 1986

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAKELIJK VER-

trokken, wordt uitgesloten, als in die
beslissing wordt vermeld « dat niet is
bewezen dat de (eerste bestuurder) met
een veel hogere dan de toegestane
snelheid reed », nu die overweging impliceert dat niet is bewezen dat die bestuurder met een hogere snelheid reed
en dat, zo dat al het geval was, het
verschil met de toegestane snelheid
hoe dan ook te klein was om de gevolgen van het ongeval te verergeren.
(Art. 97 Gw.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
(MAISTRIAUX E.A. T. PETIT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 4923)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1985
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen van de eisers enkel gericht zijn
tegen de burgerlijke beschikkingen
van het arrest die op hen betrekking hebben;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 419, 420 van
het Strafwetboek, 10.1.1°, 11.1, 11.2.2°,
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
2° Al\NSPRAKELIJKHEID
BUITEN
doordat het arrest, na te hebben vastOVEREENKOMST - WEGVERKEERSON- gesteld dat « de snelheid op rijksweg 61
op die plaats beperkt is tot 60 kilometer
GEVAL- OORZAKELIJK VERBAND - BEGRIP.
per uur », dat de deskundige Queriat uit
de schade aan de voertuigen afleidt dat
1° Naar recht verantwoord is de b e s l i s - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - sing waarbij een bestuurder wegens
(1) Cass., 11 sept. 1984, A.R. nr. 7979
een door hem begane fout aileen aan- (A.C., 1984-85, nr. 26).
BAND - WEGVERKEERSONGEVAL- BESLISSING WAARBIJ EEN BESTUURDER ALLEEN
AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR
DE SCHADE - WETTIGE BESLISSING - VEREISTE.
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beklaagde met een snelheid van ten minste 100 kilometer per uur reed op het
ogenblik dat hij de hindernis opmerkte,
en na te hebben vermeld dat « de ervaring uitwijst dat het gewaagd is de snelheid van voertuigen - althans met een
zekere graad van nauwkeurigheid - te
berekenen op grond van de omvang van
de materiEHe schade; dat botsingen bij
snelheden van om en bij de 70 kilometer·
per uur reeds aanzienlijke schade kunnen veroorzaken >>, beslist dat de priester
Philippe Maistriaux de volledige aansprakelijkheid draagt voor het ongeval
en dat, derhalve, het hof van beroep niet
bevoegd is om uitspraak te doen over de
civielrechtelijke vorderingen van de eisers tegen verweerder, op grond dat
« het niet is aangetoond dat beklaagde
ver boven de toegelaten maximumsnelheid reed; zijn snelheid hoe dan ook niet
zodanig was dat de voorrangschuldige
bestuurder in zijn gewettigde verwachtingen kon zijn bedrogen; dat het ongeval uitsluitend te wijten is aan de onvoorzichtigheid of onoplettendheid van
het slachtoffer Maistriaux dat beklaagde
de pas afsneed toen deze maar hooguit
25 tot 40 meter van hem verwijderd was;
dat de eis dat het voorranggerechtigd
voertuig onder dergelijke omstandigheden moet stoppen om de bestuurder, die
uit een prive-eigendom komt gereden, te
laten voorgaan, zou neerkomen op een
gevaarlijke omkering van een basisregel
van het wegverkeer >>,
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men, zou gebeurd zijn (schending van de
artikelen 418, 419, 420 van het Strafwetboek, 10.1.1", 11.1, 11.2.2", tweede lid, van
het koninklijk besluit van 1 december
1975, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest niet antwoordt op de conclusie van de eisers ten
betoge dat « uit het onderzoek gebleken
is dat de uiterst overdreven snelheid
waarmee beklaagde reed een criciale en
noodzakelijke rol heeft gespeeld bij het
ontstaan van het ongeval en nog meer in
de fatale afloop ervan; zo beklaagde zich
gehouden had aan de reglementaire snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur,
waarvan de niet-naleving ten deze bijzonder gevaarlijk was wegens de gesteldheid van de plaats en de omgeving die
beklaagde zeer goed kende, het ongeval
zich niet zou hebben voorgedaan en de
gevolgen ervan in ieder geval heel wat
minder erg zouden geweest zijn >> (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest, waar
het vermeldt « dat het niet bewezen
is dat (verweerder) met een veel hogere dan de toegelaten snelheid
heeft gereden », impliciet doch onmiskenbaar beslist dat het niet bewezen is dat verweerder met een
hogere snelheid reed en dat, zo dat
al het geval was, het verschil met de
toegelaten snelheid te klein was om
de gevolgen van het ongeval te verergeren;
Dat het hof van beroep met die
consideransen, die een antwoord
vormen op de in het tweede onderdee! weergegeven conclusie van de
eisers, de beslissing volgens welke
er geen enkel oorzakelijk verband
bestaat tussen de eventuele fout van
verweerder en de schade van de eisers, naar recht heeft verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, nu
het vaststelt dat de huidige verweerder
een fout heeft begaan door met een hogere dan de toegelaten snelheid te rijden, niet wettig op de aangegeven gronden heeft kunnen beslissen dat de andere bestuurder, die voorrang verschuldigd
was, de volledige aansprakelijkheid
droeg voor het ongeval; immers, uit die
consideransen, ook al kan daaruit blijken dat de priester Maistriaux een fout
heeft begaan en dat verweerder artikel '
10.1.3° van het koninklijk besluit van 1
december 1975 niet heeft overtreden,
niet kan worden afgeleid dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen het
ongeval zoals het zich heeft voorgedaan
en de overige ten laste van de voorranggerechtigde bestuurder vastgestelde fou"
ten, inzonderheid de fout die voortvloeit
uit het rijden met een hogere dan de toegelaten snelheid, vermits uit de vaststelOm die redenen, verwerpt de
lingen van het arrest niet blijkt dat het
ongeval met de gekende gevolgen zich voorzieningen; veroordeelt de eisers,
ook zonder die fout, waarvan het be- ieder van hen, in de kosten van hun
staan door het arrest wordt aangeno- voorziening.
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11 juni 1986 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael advocaat-generaal - Advocaten: mrd. Dassesse en Houtekier.

(COCU)

(A.R. nr. 5145)

11 juni 1986 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Screvens - Verslaggever : de h.
Ghislain - Gelijkluidende conclusie van
de h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 637
Nr. 638
2•

KAMER -

11 juni 1986
1e

KAMER -

12 juni 1986

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

NIEUW
BEVEL TOT AANHOUDING - BEVESTIGING MIDDEL VAN DE VERDACHTE TEN BETOGE
DAT HET ONDERZOEKSGERECHT, TEN TIJDE
VAN DE BESLISSING, NIET BESCHIKTE OVER
ALLE GEGEVENS VAN HET DOSSIER- BEWERING DIE GEEN STEUN VINDT IN HET BESTREDEN ARREST NOCH IN EEN VAN DE OVERIGE STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG
ACHT TE SLAAN - MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

2° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- BEWERING DIE GEEN STEUN VINDT IN HET
BESTREDEN ARREST NOCH IN EEN VAN DE
OVERIGE STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

1" en 2" Feitelijke grondslag mist het

1° OVEREENKOMST

UITLEGGING
NAAR DE WIJZE WAAROP PARTIJEN DE OVEREENKOMST HEBBEN UITGEVOERD - WETTIGHEID.

2° KOOP -

VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOPWET VAN 27 JULI 1961, ART. 1, § 2 - VERKOOPCONCESSIE - BEGRIP.

1" Een contract kan worden uitgelegd
naar de wijze waarop de partijen het
hebben uitgevoerd (1).
2" Art. 1, § 2, wet van 27 juli 1961 betref-

fende eenzijdige beeindiging van de
voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, volgens hetwelk een verkoopconcessie, in de zin
van die wet, iedere overeenkomst is
krachtens welke een concessiegever
aan een of meer concessiehouders het
recht voorbehoudt in eigen naam en
voor eigen rekening produkten te verkopen die hijzelf vervaardigt of verdeelt, wordt niet geschonden door het
arrest dat, na op grand van de verschillende opgesomde feiten impliciet
maar zeker te hebben vastgesteld dat
een van de contracterende partijen
een voorkeurpositie had wegens de
keuze van de andere partij, dat deze
partij zich jegens de eerste partij gebonden achtte door bijzondere verbintenissen, die verschillen van die welke
zij zou gehad hebben jegens een gewone erkende dealer, en dat de tweede
partij, door zich herhaaldelijk te be-

middel, hieruit afgeleid dat bij de verschijning van de verdachte, eiser, voor
de kamer van inbeschuldigingstelling
die uitspraak moest doen over de bevestiging van een nieuw aanhoudingsbevel, het dossier waarover de magistraten beschikten, minder « mappen »
telde dan het dossier bij een vroegere
vrijlating van eiser en dat dit rechtscollege dus niet in de mogelijkheid
verkeerde te oordelen of er nieuwe gegevens waren die een nieuw bevel tot
aanhouding noodzakelijk maakten,
wanneer de bewering dat de kamer
van inbeschuldigingstelling, ten tijde
van de beslissing, niet over aile gegevens van het dossier beschikte, geen
steun vindt in het bestreden arrest
noch in een van de overige stukken
(1) Cass., 9 okt. 1952, tweede arrest (Bull. en
Pas., 1953, I, 44).
_
.vaarop het Hoi vermag acht te slaan.

l------------------
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moeien met de werkzaamheden van de
eerste partij, regels voor de organisatie van een concessie had vastgelegd,
beslist dat de litigieuze overeenkomst
de kenmerken vertoonde van een overeenkomst waarop de wet van 27 juli
1961 toepasselijk is en dat de eerste
partij gedurende verscheidene jaren,
met de toestemming van de tweede
partij, de alleenverkoop van de door
haar vervaardigde produkten had.
{CELINE N.V. T. MARASTI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7362)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 april 1984 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, inzonderheid § 1,
1• en 2•, en§ 2, 2 en 3 van de wet van 27
juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, gewijzigd bij de artikelen 1, 2 en 3 van de
wet van 13 april 1971 betreffende de eenzijdige beeindiging van verkoopconcessies, 1134 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na erop gewezen te
hebben dat « artikel 1, 2•, van de wet betreffende eenzijdige beiHndiging van de
verkoopconcessies, vervangen bij de wet
van 13 april 1971, de toepassing van de
wet van 27 juli 1961 uitbreidt tot de verkoopconcessies krachtens welke de concessiehouder nagenoeg alle produkten
waarop de overeenkomst slaat in het
concessiegebied verkoopt », na vervolgens te hebben overwogen, enerzijds'
« dat zulks ten deze het geval is, daar de
naamloze vennootschap Celine des te
minder kon betwisten dat zij, op vorenvermelde uitzondering na, enkel aan Marasti had geleverd, vermits zij ( ...) in
haar eigen reclame Marasti (Louizalaan I
178) als haar enige depothouder te Brussel vermeldt » en, anderzijds « dat de
tigieuze overeenkomst alle kenmerken
vertoont van een overeenkomst waarop
de wet van 27 juli 1961 toepasselijk is en
dat ge'intimeerde (thans verweerder) ge-'
durende dertien jaar, met de toestem- 1
ming van appellante (thans eiseres) de'
alleenverkoop heeft gehad van de door
haar vervaardigde produkten », en na in
feite te hebben vastgesteld « dat er tus-
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sen partijen besprekingen zijn geweest
om een naamconcessie te sluiten », een
modelcontract dat de naamloze vennootschap Celine had opgemaakt inzake het
gebruik van de naam « Celine », dat verweerder voorstellen had gedaan tot wijziging van het modelcontract, dat eiseres
daarop niet heeft geantwoord, dat het
feit dat verweerder niet opnieuw contact
heeft opgenomen met de naamloze vennootschap Celine over het bedoelde contract en dat eiseres op 1 oktober 1976
<< het recht op de naam aan een derde >>
heeft toegewezen, wat de beweerde
beeindiging van het contract door eiseres
betreft, beslist : << dat de beeindiging van
de concessie niet hieraan is te wijten dat
het voorgenomen akkoord niet is gesloten, hetgeen trouwens de schuld is van
Marasti, maar aan de intrekking van de
alleenverkoop die deze gedurende dertien jaar heeft gehad en waardoor hij de
verkoop van de artikelen van " Celine "
sterk heeft kunnen opdrijven >>; en doordat het arrest, bijgevolg, aanneemt dat
er tussen partijen een contract van alleenverkoop bestaat, in de zin van de
wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij de wet
van 13 april 1971, en niet de beweerde
weigering om te leveren, noch het feit
dat het tussen partijen voorgenomen akkoord (« het alleenrecht op de naam »)
niet werd gesloten, als reden tot verbreking van het contract van alleenverkoop
in aanmerking neemt, maar wel de intrekking van de alleenverkoop die verweerder, naar de vaststellingen van het
arrest, in feite dertien jaar lang alleen
heeft gehad,

terwijl, eerste onderdeel, de verkoopconcessie, in de zin van artikel 1, § 2,
van de wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij
artikel 1 van de wet van 13 april 1971,
een overeenkomst is, krachtens welke
een concessiegever aan een of meer concessiehouders het recht voorbehoudt, in
eigen naam en voor eigen rekening, produkten te verkopen die hijzelf vervaardigt of verdeelt; zodanige concessie, in
de zin van die wet, een organisatie, alsmede. rechten en verplichtingen in verband met die organisatie ook aan de zijde van de concessiehouder impliceert;
daarentegen, het wettelijk begrip « verkoopconcessie », in de zin van artikel 1
van de wet van 27 juli 1961 geen betrekking heeft op de feitelijke toestand van
een handelaar die, zonder enige organisatie van een concessie en zonder dat
hem een << recht om te verkopen is voorbehouden », in een bepaald gebied de
enige verkoper of « depothouder » is van
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bepaalde produkten van een fabrikant of
van een dealer die hem geen verplichtingen oplegt; uit de enkele in het arrest
vermelde feiten, namelijk dat « partijen
gedurende dertien jaar geregeld en ononderbroken met elkaar zaken hebben
gedaan »; het bedrag van de aankopen
door verweerder van << 20.600 frank tot
6.320.000 frank » is gestegen; verweerder
tot in 1976 te Brussel << de enige depothouder was van produkten die appellante 'groot-merkprodukten" noemde »; de
naamloze vennootschap Celine in haar
eigen reclame Marasti als << haar enige
depothouder te Brussel » vermeldt; << hoewei aan Marasti niet zo'n verplichtingen
waren opgelegd, de naamloze vennootschap Celine zich herhaaldelijk bemoeid
heeft met de werkzaamheden (van verweerder) : verplichte prijs, dienstnota
met onderrichtingen " aan haar verantwoordelijken " om parallelle markten te
voorkomen »; eiseres op 19 september
1979 bij aangetekende brief aan verweerder schreef dat zij << voortdurerid aanvragen heeft gekregen van personen die te
Brussel een << Celine •-boetiek wilden
openen en dat zij « zeer vlug daarover
een beslissing zou moeten nemen »; << die
mededeling en de manier waarop zij ter
kennis van Marasti werd gebracht, op
zichzelf zou bewijzen, voor zover dat nodig is, dat de naamloze vennootschap Celine oordeelde dat zij jegens hem verplichtingen had >>, niet wettig kan worden afgeleid dat tussen partijen een
verkoopconcessie bestaat, in de zin van
artikel 1, § 2, van de wet van 27 juli 1961,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 13
april 1971; zodat het arrest, door impliciet maar zeker uit voormelde feiten af
te leiden dat een verkoopconcessie in de
zin van die wettelijke bepaling bestaat,
deze bepaling schendt en, derhalve, niet
naar recht is verantwoord;

tweede onderdeel, in zoverre het arrest
wettig heeft kunnen beslissen - quod
non - dat de contractuele betrekkingen
tussen partijen geregeld werden bij de
wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij de wet
van 13 april 1971, een concessie van alleenverkoop, in de zin van artikel 1, § 1,
1", en a fortiori de verkoopconcessie, in
de zin van artikel 1, § 1, 2", niet vereist
dat de concessiegever in het concessiegebied het recht om te verkopen voor een
enkele concessiehouder heeft willen
voorbehouden, daar een concessiegever
identieke rechten kan geven aan verschillende concessiehouders die in dezelfde sector bedrijvig zijn, zonder dat
de verkoopconcesie daarom haar ken-

Nr. 638

merk van concessie van << alleenverkoop » of << bijna alleenverkoop » verliest
(artikel 1, § 1, 2", van de wet), welke alleenverkoop dan verdeeld wordt tussen
een beperkt aantal concessiehouders; eiseres, ten deze, zowel in de appelakte als
in haar appelconclusie meermaals en
breedvoerig betwistte dat zij aan verweerder aileen een concessie van alleenverkoop wilde verlenen, met name onder
aanvoering << dat het door de eerste rechter in aanmerking genomen feit, te weten dat iemand gedurende dertien jaar
te Brussel produkten (van eiseres) heeft
verkocht met een volledig alleenverkooprecht voor << groat merk »-artikelen, welke vaststelling bovendien onjuist is,
geenszins wijst op het bestaan van een
contract, dat wil zeggen op een gemeenschappelijke wil om banden te doen ontstaan die aanleiding kunnen geven tot
de toepassing van de wet van 1961-71 betreffende de verkoopconcessies, waardoor Celine niet meer het recht zou hebben om te Brussel andere verkooppunten
te openen », de stelling (van verweerder)
althans paradoxaal is, omdat zij ervan
uitgaat dat als iemand de eerste dealer
van een merk in een stad of in een bepaald land is geweest, dit per se betekent dat hij de enige depothouder is, zodat iedere andere concessie van alleenverkoop uitgesloten is, terwijl de wil om
een concessie van alleenverkoop te verlenen met zekerheid moet vaststaan » en
« (verweerder) ten onrechte beweert dat,
indien hij luxe-artikelen van Celine had
verkocht zonder dat hij concessie- of depothouder voor de alleenverkoop ervan
was, de vennootschap Froute, als concessie- en depothouder voor alleenverkoop
in 1978 zeker zou hebben geprotesteerd,
zoals (eiseres) zulks trouwens ook zou
hebben gedaan; de draagwijdte van de
door (eiseres) met haar depothouders gesloten contracten nogmaals wordt miskend, nu aan laatstgenoemden geen alleenverkoop was toegekend en hun geen
recht was gegeven om zich te beklagen
over de verkoop van de artikelen van Celine in andere winkels, vermits (eiseres)
steeds ervoor gezorgd heeft, in dat opzicht, zo vrij mogelijk te blijven »; daaruit volgt dat het arrest, dat beslist dat
het contract is beeindigd wegens intrekking van de alleenverkoop, die verweerder, volgens de feitelijke vaststellingen
van het arrest, gedurende dertien jaar
heeft gehad, zonder dat het vaststelt dat
eiseres zich ertoe had verbonden de alleenverkoop van de produkten van Celine voor verweerder aileen voor te behouden, het wettelijk begrip « concessie van
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alleenverkoop >>, in de zin van artikel 1,
§ 1, 1", en van« verkoopconcessie ,-in de
zin van artikel 1, § 1, 2", van de wet van
27 juli 1961, als bedoeld in het middel,
miskent, en derhalve zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van
de artikelen 1, 2 en 3 van de in het middel bedoelde wet), en daaruit volgt dat
het arrest niet antwoordt op de conclusie
en op de appelakte van eiseres, waarin
wordt betwist dat enkel aan verweerder
de alleenverkoop was toegekend, zodat
het arrest dus niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet);

derde onderdeel, in zoverre het arrest
aldus moet worden verstaan, quod non,
dat het impliciet maar zeker beslist dat
de tussen partijen gesloten verkoopconcessie een overeenkomst was waarbij eiseres, aileen voor verweerder, het recht
heeft willen voorbehouden om te Brussel
de « groot-merkprodukten » van Celine te
verkopen, zodat de intrekking van die
absolute alleenverkoop - intrekking wegens toekenning aan de naamloze vennootschap Froute van een naamrecht zou neerkomen op een be{Hndiging van
de concessie, die impliciete beslissing
niet wettig kan worden afgeleid uit de
feitelijke gegevens waarmee het arrest
rekening houdt, namelijk : dat << de partijen gedurende dertien jaar geregeld en
ononderbroken met elkaar zaken hebben
gedaan, het bedrag van de aankopen van
Marasti van 20.600 frank tot 6.520.000
frank is gestegen », dat « (verweerder)
tot in 1976 te Brussel de enige depothouder was van de " groot-merkprodukten "
( ... ) », zoals in een reklameblad van eiseres werd vermeld, dat deze « zich herhaaldelijk bemoeid heeft met de werkzaamheden (van verweerder) om parallelle markten te voorkomen », dat verweerder << gedurende dertien jaar, met
toestemming van (eiseres), de door haar
vervaardigde produkten aileen heeft verkocht » en dat de beoordeling door het
hof van beroep, dat de aangetekende
brief van 19 september 1979 (lees 1975),
waarin eiseres « (aan verweerder)
schreef dat zij voortdurend aanvragen
kreeg van personen die te Brussel een
« Celine »-boetiek wilden openen en dat
zij zeer vlug daarover een beslissing zou
moeten nemen (...) » op zichzelf desnoods
kon bewijzen dat de naamloze vennootschap Celine oordeelde dat zij jegens
verweerder verplichtingen had »; het arrest immers, uit al die gegevens en inzonderheid uit de omstandigheid dat verweerder gedurende dertien jaar te Brus-
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sel de « enige depothouder » van de
groot-merkprodukten » van Celine was
geweest, dat hij de verkoop van die artikelen heeft opgedreven, dat eiseres, die
te Brussel een winkel met de naam << Celine >> wilde openen, in 1975 aan verweerder een naamcontract voorstelde, hetgeen, gelet op wat voorafgaat, vanzelfsprekend eerst aan hem is voorgesteld,
niet naar recht heeft kunnen afleiden
dat een overeenkomst bestond waarbij
eiseres de concessie van alleenverkoop
van de << groot-merkprodukten >> van Celine voor verweerder voorbehield; daaruit
volgt dat het arrest de verbindende
kracht van de tussen partijen gesloten
overeenkomst miskent (schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek)
en de artikelen 1, 2 en 3 van de in het
middel vermelde wet van 27 juli 1961
schendt:
<<

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, door
vast te stellen dat, als er geen geschrift is, « de gemeenschappelijke
wil van de partijen ter zake kan
blijken uit de uitvoering die zij aan
het contract hebben gegeven >>, het
beginsel toepast volgens hetwelk
een contract kan worden uitgelegd
naar de wijze waarop de betrokken
partijen het in het verleden hebben
uitgevoerd;
Dat het arrest, op grond van de
verschillende feiten die het opsomt
en in het middel zijn weergegeven,
. impliciet maar zeker vaststelt dat
verweerder een voorkeurpositie had
ingevolge de keuze van eiseres, dat
deze zich jegens verweerder gebonden achtte aan bijzondere verbintenissen die verschilden van die welke
zij zou gehad hebben jegens een gewone, erkende dealer, en dat zij,
door zich herhaaldelijk te bemoeien
met de werkzaamheden van verweerder, regels voor de organisatie
van de concessie had vastgesteld;
Dat het arrest derhalve, zonder
schending van de in dit onderdeel
van het middel aangevoerde wettelijke bepaling, heeft kunnen beslissen << dat de litigieuze overeenkomst
de kenmerken vertoonde van een
overeenkomst waarop de wet van 27
juli 1961 toepasselijk is en dat (ver-
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weerder) gedurende dertien jaar,
met de toestemming van (eiseres),
de alleenverkoop had van de door
haar vervaardigde produkten »;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede en derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat er een verkoopconcessie is
geweest, erop wijst dat verweerder
tot in 1976 « te Brussel de enige depothouder was van de als « grootmerk » bestempelde produkten, dat
de naamloze vennootschap Celine
des te minder kan betwisten dat zij
enkel bij Marasti had geleverd, daar
zij in haar eigen reclame Marasti
als haar enige depothouder te Brussel vermeldt, dat (verweerder) gedurende dertien jaar, met de toestemming van (eiseres), de alleenverkoop
had van de door haar vervaardigde
produkten » en aldus vaststelt dat
eiseres gedurende dertien jaar vrijwillig voor verweerder het recht
heeft willen voorbehouden om te
Brussel haar « groot-merk »-produkten te verkopen;
Dat het arrest, dat bovendien
vaststelt dat eiseres, na de concessie
« van het naamrecht » aan de naamloze vennootschap Froute, geweigerd heeft leveringen te doen aan
verweerder, zonder schending van
de in de onderdelen van het middel
aangewezen wettelijke bepalingen,
heeft kunnen beslissen « dat de beeindiging van de alleenverkoop te
wijten was aan de intrekking van de
alleenverkoop die (verweerder) gedurende dertien jaar heeft gehad en
waardoor hij de verkoop van artikelen van Celine sterk heeft kunnen
opdrijven; dat, nu er vanwege de
concessiehouder geen grove tekortkoming is geweest, deze recht had
op een redelijke opzegging; dat die
verplichting niet is in acht genomen,
zodat (eiseres) (verweerder) diende
te vergoeden voor het verlies van alle uit die opzegging voortvloeiende
voordelen; dat zij hem tevens de bijkomende vergoeding, als bedoeld in
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artikel 3 van de wet, is verschuldigd »;
Dat, voor het overige, het middel
van eiseres, hieruit afgeleid dat aan
verweerder geen alleenverkooprecht
is verleend, om vorenvermelde
gronden van het arrest niet meer
ter zake dienend was, zodat het arrest daarop niet meer behoefde te
antwoorden;
Dat het tweede en het derde
onderdeel niet kunnen worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 juni 1986 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Gryse en Dassesse.
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KAMER -

12 juni 1986

1° WEGVERKEER -

AANWIJZINGSBORD WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 71 - VERKEERSBORD F 83 - DRAAGWIJDTE.

2° WEGVERKEER -

GEVAARSBORD
WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 66 - VERKEERSBORD A 39 - DRAAGWIJDTE.

1" Het verkeersbord F 83 is een aanwij' zingsbord dat aankondigt dat de weg, gebruikers zich op een bepaalde atstand zullen bevinden voor een gebodsbord, krachtens hetwelk zij de
middenberm zullen moeten oversteken
en op de Jinkerrijbaan rijden, of voor
een verkeersbord of voor een andere
verkeersinrichting waarbij aan de weggebruikers wordt verboden verder te
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rijden op de rijbaan waarop zij zich
bevinden; het verkeersbord F 83 geeft
op zichzelf niet de toelating om de
berm op de aangeduide afstand over te
steken.
2° Het verkeersbord A 39 is een gevaars-

bord volgens hetwelk het verkeer in
beide richtingen is toegelaten voorbij
een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer; wanneer dat bard
voorbij de plaats staat waar een weggebruiker de linkerrijbaan is opgereden, verleent het aan die weggebruiker
niet het recht om de middenberm over
te steken ten einde die rijbaan op te
rijden.
(MERTENS T. A.G. VAN 1830 N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7424)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1984 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9.2, 65, 66, inzonderheid 66.4.A.39 en 71.2.F.83 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser, toen hij met zijn voertuig op de rechterrijbaan van een openbare weg reed die twee door een effen
grond gescheiden rijbanen omvat, aan
een verkeersbord F 83 (dat een doorsteek van de middenberm aankondigt)
kwam, de andere rijbaan op het volgende kruispunt opreed en, eenmaal op die
rijbaan, rechts een verkeersbord A 39
aantrof (volgens hetwelk het verkeer in
beide richtingen is toegelaten); dat hij,
toen hij verd~ reed, de voetganger De
Coster aanreed die, nadat hij de rechterrijbaan had overgestoken, de door eiser
gevolgde rijbaan was opgegaan terwijl
hij enkel naar rechts keek; dat verweerster, als arbeidsongevallenverzekeraar
van De Coster, deze schadeloos heeft gesteld en van eiser terugbetaling vordert
van de aldus aan De Coster uitgekeerde
bedragen, beslist dat eiser voor drie vierde aansprakelijk is voor het ongeval,
hem veroordeelt om aan verweerster een
provisionele vergoeding te betalen en
een geneeskundig onderzoek beveelt,
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hoofdzakelijk op grond : 1o dat het verkeersbord F 83 een aanwijzingsbord is;
dat de aanwijzing een inlichting is; dat
dit begrip noch een verbod, noch verplichting inhoudt; dat na het bord F 83
geen bord of een andere verkeersinrichting was aangebracht om het verkeer op
de door eiser gevolgde rijbaan te verbieden en evenmin een verkeersbord om de
weggebruikers te verplichten de middenberm over te steken; dat de aanwijzing
in het verkeersbord dus alle betekenis
had verloren; dat eiser, door de linkerrijbaan op te rijden, zonder dat enig verkeersbord hem daartoe verplichtte, en
dus bij afwezigheid van enig plaatselijk
voorschrift, artikel 9.2 van het Wegverkeersreglement heeft overtreden, en
2° dat het verkeersbord A 39 voorbij de
plaats stand waar eiser de linkerrijbaan
was opgereden en trouwens niet betekent dat hij links van de berm mocht
rijden,
terwijl de draagwijdte van aanwijzingsborden geenszins loutere inlichtingen zijn; die borden, naar gelang van het
geval, neerkomen op een verplichting,
een verbod of een toelating; het verkeersbord F 83 althans tot gevolg heeft
dat de middenberm mag worden overgestoken en dat op de linkerrijbaan ten
opzichte van de rijrichting van de bestuurder mag worden gereden, ook al is
het verkeer op de rechterrijbaan, ten opzichte van de rijrichting, niet verboden;
het verkeersbord A 39 de weggebruikers
erop attent maakt dat het verkeer toegelaten en dus mogelijk is in beide richtingen; het verkeersbord F 83 op de rechterrijbaan en het verkeersbord op de linkerrijbaan een plaatselijke regeling waren
om het verkeer mogelijk te maken op de
linkerrijbaan, in de zin van artikel 9.2
van het Wegv(lrkeersreglement; daaruit
volgt dat het arrest de in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat het verkeersbord F 83 enkel een aanwijzingsbord is dat aankondigt dat de weggebruikers zich na een bepaalde
afstand voor een gebodsbord zullen
bevinden, krachtens hetwelk zij de
middenberm zullen moeten oversteken en op de linkerrijbaan rijden, of
voor een verkeersbord of een andere
verkeersinrichting die de weggebruikers verbieden verder te rijden op
de rijbaan waarop zij zich bevinden;
dat het verkeersbord F 83 op zich-
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zelf de doorsteek van de berm op de
aangeduide afstand niet toelaat;
Dat het arrest, derhalve, zonder
schending van de bepalingen van de
artikelen 9.2, 65 en 71 van het Wegverkeersreglement, beslist « dat (eiser}, door de linkerrijbaan op te rijden zonder dat hij daartoe bij een
verkeersbord was verplicht en dus
bij afwezigheid van enig plaatselijk
voorschrift, artikel 9.2 van het Wegverkeersreglement heeft overtreden »;
Overwegende dat het arrest evenmin de bepalingen van artikel 66
van
het
Wegverkeersreglement
schendt als het oordeelt dat eiser
zich tevergeefs erop beroept dat er
zich op de door hem opgereden linkerrijbaan het verkeersbord A 39
bevond, vermits het bord voorbij de
plaats stond waarop hij de linkerrijbaan was opgereden; dat immers
dat verkeersbord aan eiser niet het
recht verleende de middenberm
over te steken op de plaats waar hij
zulks, volgens de vaststellingen van
het arrest, heeft gedaan, en op de
linkerrijbaan te gaan rijden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 juni 1986 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Das-

sesse.
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ECHTSCHEIDING
EN
SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECRTSCREI-
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DING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING VOORAFGAANDE OVEREENKOMST VAN DE
ECRTGENOTEN - BEPALING BETREFFENDE
DE BIJDRAGE VAN DE ECRTGENOTEN IN RET
ONDERROUD VAN DE KINDEREN UIT RET RUWELIJK - WIJZIGING - VEREISTEN.

Bij echtscheiding door onderlinge toestemming verbindt de tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande overeenkomst over hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding
van de kinderen de ouders jegens elkaar; die overeenkomst kan niet worden gewijzigd tenzij vaststaat dat een
van de ouders, gelet op zijn inkomen
en op die bijdrage, in de onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor het
nodige levensonderhoud en de vereiste
opvoeding van het kind dat hij onder
zijn bewaring heeft (1).

(M ... T. M ... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7453)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 januari 1985 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, 1287, 1288 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, op de
oorspronkelijke vordering tot wijziging
van de bijdrage van eiser in het onderhoud en de opvoeding van zijn kinderen,
die v66r de echtscheiding door onderlinge toestemming van partijen bij overeenkomst is vastgesteld op het ge!ndexeerd bedrag van 750 frank per maand
en per kind, het beroepen vonnis bekrachtigt dat eiser veroordeelde om aan
verweerster 6.000 frank per .maand en
per kind levensonderhoud te betalen, op
grond dat « dient te worden herinnerd
aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie volgens welke de bijdrage, die v66r
de echtscheiding door onderlinge toestemming ten laste van een van de ouders bij overeenkomst is vastgesteld,
(1) Cass., 11 juni 1981, A.R. nr. 3158
(A.C., 1980-81, nr. 585) met de verwijzingen in
voetnoot 3 onder dat arrest.
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slechts kan worden verhoogd wanneer
vaststaat dat de andere ouder, gelet op
zijn inkomen en op die bijdrage, in de
onmogelijkheid verkeert voor het nodige
levensonderhoud en de vereiste opvoeding van het kind te zorgen >>; ( ••• ) dat de
eerste rechter rekening heeft gehouden
met het onderhoud en de opvoeding
waarop de kinderen aanspraak konden
maken, gelet op hun leeftijd en op de
standing van de ouders; (... ) dat « de eerste rechter het inkomen en de lasten van
ieder van de ouders juist heeft geschat >>
( ... ), nu die rechter dienaangaande erop
had gewezen: « dat eiseres (thans verweerster) lerares zedenleer in het lager
onderwijs is; dat haar normaal beroepsinkomen ongeveer 47.000 frank bedraagt;
dat verweerder (thans eiser) ongeveer
41.000 frank als beroepsinkomen heeft;
dat uit de door ieder van de partijen
aangevoerde lasten en uitgaven blijkt
dat beiden comfortabel !even en zich materiiHe middelen verschaffen waarin verbruiksgoederen en -produkten een overwegende plaats innemen; dat het dan
ook normaal is dat de kinderen de materii:He bestaansvoorwaarden van hun ouders genieten >>, en besluit « dat, gelet op
de middelen van gei:ntimeerde (thans
verweerster) om te zorgen voor de beide
kinderen die zij onder haar bewaring
heeft, het door de eerste rechter .toegekende levensonderhoud moet worden bevestigd >>,

terwijl, eerste onderdeel, de bijdrage
van een van de ouders, zoals zij v66r de
echtscheiding door onderlinge toestemming bij overeenkomst is vastgesteld, in
beginsel onveranderlijk is en tussen partijen de bijdrage van die ouder in het onderhoud van de kinderen bepaalt en
slechts op verzoek van de andere ouder
kan worden gewijzigd wanneer de rechtbank vaststelt dat de andere ouder, gelet
op zijn inkomen en op die bijdrage, in de
onmogelijkheid verkeert om voor het nodige levensonderhoud en de vereiste opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen te zorgen, en terwijl, ten deze, de
bestreden beslissing weliswaar de rechten van de kinderen en bijgevolg de verplichtingen van de partijen jegens hun
kinderen, met inachtneming van hun inkomen, wettig bepaalt, zij echter noch
expliciet, noch impliciet vaststelt dat verweerster in de onmogelijkheid verkeert
om, gelet op haar eigen inkomen en op
de bijdrage van eiser, zoals die in de
overeenkomst is vastgelegd, de aldus
vastgestelde onderhouds- en opvoedingskosten te betalen (schending van alle in
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het middel aangewezen bepalingen, behoudens artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de bestreden beslissing, in de onderstelling dat zij aldus
kan worden uitgelegd dat zij vaststelt
dat verweerster in de onmogelijkheid
verkeert om te zorgen voor het nodige
levensonderhoud en de vereiste opvoeding van haar kinderen, onsamenhangend, duister en tegenstrijdig is gemotiveerd, in zoverre zij de alimentatiebijdragen van eiser verhoogt, na te hebben
vastgesteld dat verweerster, gelet op
haar inkomsten en op die bijdrage, in de
onmogelijkheid verkeerde om voor het
nodige levensonderhoud en de vereiste
opvoeding van haar kinderen te zorgen,
maar voorts, met verwijzing naar de
schatting door de eerste rechter van het
inkomen en de lasten van ieder van de
ouders, vaststelt dat verweerster, gelet
op haar eigen inkomen en op de alimentatiebijdrage, zoals tussen de echtgenoten is overeengekomen, een comfortabel
!even leidt, en terwijl het immers tegenstrijdig, duister en dubbelzinnig is te
oordelen dat een van de ouders een comfortabel !even leidt met de middelen
waarover hij beschikt, en bovendien te
zeggen dat hij in de onmogelijkheid verkeert om met die middelen het nodige levensonderhoud en de vereiste opvoeding
die ermee overeenstemmen, te verschaffen; zodat het bestreden vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed en het
Hof in elk geval niet in staat is om, aan
de hand van de motivering ervan, de
wettigheid van de beslissing te toetsen
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Overwegende dat, bij echtscheiding door onderlinge toestemming,
de tussen de echtgenoten gesloten
voorafgaande overeenkomst over
hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de
kinderen, de ouders jegens elkaar
verbindt en niet kan worden gewijzigd, tenzij vaststaat dat een van de
ouders zich, gelet op zijn inkomen
en op die bijdrage, in de onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor het
nodige levensonderhoud en de vereiste opvoeding van het kind dat hij
onder zijn bewaring heeft;
Overwegende dat het bestreden
'vonnis dat oordeelt « dat de eerste
rechter het inkomen en de lasten
van ieder van de ouders juist heeft
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geschat », aldus de redenen van de
eerste rechter overneemt volgens
welke het « normaal beroepsinkomen (van verweerster) ongeveer
47.000 frank bedraagt; (dat van eiser) ongeveer 41.000 frank; dat uit
de door ieder van de partijen aangevoerde lasten en uitgaven blijkt
dat heiden comfortabel Ieven en
zich materiiHe middelen verschaffen
waarin de verbruiksgoederen en
-produkten een overwegende plaats
innemen; dat het dan ook normaal
is dat de kinderen de materiele bestaansvoorwaarden van hun ouders
genieten »;
Dat het bestreden vonnis voorts
nog zegt « dat de kinderen respectievelijk 17 en 16 jaar oud zijn; dat
hun behoeften afhangen van hun
leeftijd en hun studies; (... ) dat, gelet
op de middelen van (verweerster)
om te zorgen voor het onderhoud
van de beide kinderen die zij onder
haar bewaring heeft, het door de
eerste rechter toegekende levensonderhoud moet worden bevestigd »;
Dat de appelrechters aldus oordelen dat de moeder, gelet op haar inkomen, in de onmogelijkheid verkeerde om te zorgen voor het onderhoud en de opvoeding van de kinderen, met inachtneming van hun
leeftijd en van het feit dat het normaal is dat zij mede genieten van
het comfortabel Ieven van hun ouders, zonder verhoging van de bijdrage van de vader, zoals deze v66r
de echtscheiding bij overeenkomst
was vastgesteld;

.dan die welke v66r de echtscheiding
bij overeenkomst is vastgesteld; dat
die gronden evenmin dubbelzinnig
zijn;
Dat het vonnis derhalve naar
recht is verantwoord en regelmatig
met redenen is omkleed;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, ...

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 juni 1986 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Delahaye.
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1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTEBELASTING - MET
HET PATENT ANALOGE BELASTING GRIP.

BE-

Dat de vaststelling dat ieder van
de ouders, dank zij hun inkomen, fi- 2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTEBELASTING OP DE
nancieel « een comfortabel Ieven »
VERKOOPWAARDE VAN NIJVERHEIDSPANkan leiden, waaruit de appelrechters
DEN EN OP DE GEBRUIKSWAARDE VAN MATEafleiden dat het normaal is dat
RIEEL EN WERKTUIGEN- BEDRAG VASTGEde kinderen dezelfde materiEHe beSTELD ONGEACHT DE WINSTEN OF BATEN staansvoorwaarden genieten, niet
MET HET PATENT ANALOGE BELASTING.
strijdig is met de overweging dat de
moeder met haar inkomen niet kan
zorgen voor het onderhoud en de op- 3° VOORZIENING IN CASSATIE - BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
voeding van haar kinderen « reke- DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASning houdende met hun leeftijd en
TING - ONTVANKELIJKHEID - BESLISSING
de standing van hun ouders » en dat
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN
dit moet worden aangevuld met een
PROVINCIERAAD OVER HET BEZWAAR VAN
bijdrage van de vader die grater is
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OF EEN
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COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN TEGEN EEN AANSLAG IN EEN MET
HET PATENT ANALOGE BELASTING - BESLISSING NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN.

1° Een met het patent analoge belasting

is de belasting die, op grond van indicien, de belastingplichtige treft wegens
de uitoefening van zijn nijverheid,
handel of beroep, ongeacht de daarbij
behaalde winsten of baten (1).
2° Een met het patent analoge belasting ·

is de gemeentelijke compensatoire nijverheidsbelasting op de verkoopwaarde van de nijverheidspanden en op de
gebruikswaarde van het materieel en
de werktuigen, ongeacht de daarbij behaalde winsten of baten.

3° Niet ontvankelijk is de voorziening te-
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heeft op een met het patent analoge
gemeentebelasting, de bestendige
deputatie van de provincieraad in
eerste aanleg uitspraak doet, wanneer de belastingplichtige een
naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen is;
Overwegende dat het reglement
van 28 februari 1983 van de stad La
Louviere, waarvan de toepassing
aanleiding heeft gegeven tot het
bezwaar van verweerster, over het
dienstjaar 1983 een compensatoire
nijverheidsbelasting vaststelt ten bedrage van 0,4971 pet. van de verkoopwaarde per 1 januari 1975 van
de gebouwde en ongebouwde nijverheidspanden en van de gebruikswaarde per 1 januari 1975 van het
materieel en de werktuigen;

gen de beslissing van de bestendige
deputatie van een provincieraad over
een bezwaar van een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen tegen een aanOverwegende dat die belasting de
slag in een met het patent analoge
directe gemeentebelasting, nu zodani- belastingplichtige treft wegens de
ge beslissing niet in laatste aanleg is uitoefening van zijn nijverheid, hangewezen (2). (Art. 4 wet 22 jan. 1849, del of beroep, op grond van indicien

gew. bij wet van 10 okt. 1967; art. 603,
3°, Ger.W.)

en ongeacht de daarbij behaalde
winsten of baten, en dus een met
het patent analoge directe belasting
is;
(STAD LA LOUVIERE T. G.B.-INNO-B.M. N.V.)
Overwegende dat verweerster een
ARREST ( vertaJing)
naamloze vennootschap is, zodat de
beslissing van de bestendige deputa(A.R. nr. F 717 F)
tie inzake de toepassing van die belasting op deze vennootschap niet in
HET HOF; - Gelet op de bestre- laatste aanleg is gewezen;
den beslissing, op 31 januari 1985
door de bestendige deputatie van de
Dat de voorziening niet ontvankeProvincieraad van Henegouwen ge- lijk is;
wezen;
Overwegende dat uit de artikelen
4, als gewijzigd, van de wet van 22
januari 1849 betreffende de patenten, 1 en 14 van de wet van 22 juni
1877 tot wijziging van de patentenwetgeving blijkt dat, in de gevallen
Om die redenen, verwerpt de
waarin het bezwaar betrekking voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
(1) Cass., 11 dec. 1980, A.R. nr. F 533 F
(A.C., 1980-81, nr. 221) en 20 feb. 1986, A.R.
nr. F 691 F (ibid., 1985-86, nr. 404).

12 juni 1986 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Bosly, waarneGelijkluidende con(2) Cass., 29 maart 1972 (A.C., 1972, 727), 11 mend voorzitter dec. 1980, A.R. nr. F 533 F (ibid., 1980-81, clusie van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. M.-A. Pierson en
nr. 221) en 20 feb. 1986, A.R. nr. F 691 F (ibid., 1985-86, nr. 404).
J. de Longueville, Brussel.
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1° ARBEIDSONGEVAL -

RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE VERGOEDINGEN
- VERJARING - STUITING.

2' INDEPLAATSSTELING

BURGERLIJKE ZAKEN
ARBEIDSONGEVAL
RECHTSVORDERING VAN DE GETROFFENE
TEGEN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - DRIEJARIGE VERJARING - RECHTSVORDERING DOOR DE GETROFFENE INGESTELD V66R HET VERSTRIJKEN VAN DIE
TERMIJN VAN DRIE JAAR- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING IN DE PLAATS GETREDEN VAN DE
GETROFFENE- VORDERING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING TEGEN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- VORDERING TOT
TERUGBETALING VAN TOEGEKENDE UITKERINGEN - VORDERING INGESTELD NA HET
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN DRIE
JAAR- ONTVANKELIJKHEID.

3° ARBEIDSONGEVAL -

RECHTSVORDERING VAN DE GETROFFENE TEGEN DE AR-'
BEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - DRIEJARIGE VERJARING
RECHTSVORDERING
DOOR DE GETROFFENE INGESTELD V66R
HET VERSTRIJKEN VAN DIE TERMIJN VAN
DRIE JAAR- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- VORDERING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING TEGEN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - VORDERING TOT
TERUGBETALING VAN TOEGEKENDE UITKERINGEN - VORDERING INGESTELD NA HET
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN DRIE
JAAR- ONTVANKELI,JKHE!D.

4° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING VERZEKERDE, DOOR EEN ARBEIDSONGEVAL'
GETROFFEN - TOEKENNING AAN DE GETROFFENE VAN UITKERINGEN INZAKE ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING
RECHTSVORDERING VAN DE GETROFFENE TEGEN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR
- DRIEJARIGE VERJARING - RECHTSVORDERING DOOR DE GETROFFENE INGESTELD
V66R HET VERSTRIJKEN VAN DIE TERMIJN.
VAN DRIE JAAR - VORDERING VAN DE
VERZEKERINGSINSTELLING
TEGEN
DE
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR VORDERING TOT TERUGBETALING VAN TOEGEKENDE UITKERINGEN - VORDERING INGESTELD NA HET VERSTRIJKEN VAN DE

5° ARBEIDSONGEVAL-

VERGOEDINGEN
- OVEREENKOMST TUSSEN DE GETROFFENE
EN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR
- ZIEKTE- EN !NVALIDITEITSVERZEKERING
- OVEREENKOMST DIE TEGEN DE VERZEKERINGSINSTELLING KAN WORDEN AANGEVOERD - VEREISTE.

6° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGEVAL - OVEREENKOMST TUSSEN DE GETROFFENE EN DEARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR
OVEREENKOMST DIE TEGEN DE VERZEKERINGSINSTELLING KAN WORDEN AANGEVOERD - VEREISTE.

1' De rechtsvordering tot betaling van de

vergoedingen bedoeld in de wetgeving
inzake arbeidsongeT!allen verjaart na
drie jaar; die verjaring wordt op de gewone manier gestuit. (Artt. 69 en 70
Arbeidsongevallenwet.)
2', 3' en 4' Niet naar recht verantwoord

is de beslissing waarbij de vordering,
die de verzekeringsinstelling van de
getroffene van een arbeidsongeval tegen de arbeidsongevallenverzekeraar
instelt tot terugbetaling van aan die
getroffene toegekende uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, wegens verjaring niet ontvankeIijk wordt verklaard, op grand dat die
vordering is ingesteld na het verstrijken van de wettelijke termijn van drie
jaar, als in die beslissing wordt vastgesteld dat de getroffene zelf binnen die
termijn, van de arbeidsongevallenverzekeraar, betaling heeft gevorderd van
de vergoedingen bedoeld in de wetgeving inzake arbeidsongevallen; immers, de verzekeringsinstelling stelt
geen andere rechtsvordering in dan
die van de getroffene, maar stelt, bij
een afzonderlijke vordering, de rechtsvordering in tot betaling van de vergoedingen van de getroffene zelf, in
wiens rechten zij rechtens is getreden
(1). (Art. 70, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet;
artt. 69 en 70 Arbeidsongevallenwet.)
5' en 6' De overeenkomst die tot stand is

gekomen tussen de getroffene van een
arbeidsongeval en de arbeidsongeval(1) Zie Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3862
(A.C., 1984-85, nr. 202); zie ook Cass., 4 mei
1984, A.R. nr. 4194 (ibid., 1983-84, nr. 511) en
de in voetnoot 2 vermelde arresten.
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lenverzekeraar kan tegen de verzekeringsinstelling niet worden tegengeworpen dan met haar instemming.
(Art. 70, § 2, vijfde lid, Z.I.V.-wet.)
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN T. « A.G. VAN 1830 » N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7414)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1984
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 70, § 2, tweede lid,
in de oorspronkelijke versie, die § 2 is
geworden, derde, vierde, vijfde lid, in de
bij het koninklijk besluit nr. 19 van 4 december gewijzigde versie, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 65,
69, 70, 72 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, 2244 van het Burgerlijk Wetboek en 23 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest de rechtsvordering
van eiser tot betaling door verweerster
van een provisioneel bedrag van 82.066
frank niet ontvankelijk verklaart, op
grond : dat ten deze twee verschillende
ongevallen op verschillende data zijn gebeurd; dat het eerste een arbeidsongeval
is, dat zich op 20 augustus 1973 heeft
voorgedaan, en door de arbeidsongevallenverzekeraar, verweerster, werd vergoed op de basis van een overeenkomst,
die de Arbeidsrechtbank te Charleroi
naar aanleiding van een vordering tot
herziening op 1 februari 1978 heeft gehomologeerd; dat het tweede ongeval op 12
mei 1974 heeft plaatsgehad en een ongeval van gemeen recht is, dat is veroorzaakt door M. Kaced, die ervoor verantwoordelijk is en bij de naamloze vennootschap Fortune is verzekerd; dat
eiser op grond van dat tweede ongeval in
de rechten is getreden van zijn sociaal
verzekerde en dat in het kader en binnen de grenzen van die indeplaatsstelling moet worden nagegaan of er tussen
de vergoedingsplichtige, ten deze M. Kaced en/of zijn verzekeraar en de vergoedingsgerechtigde, namelijk mevr. Ladangh, een overeenkomst is tot stand
gekomen die niet tegen eiser kan worden aangevoerd; dat tot op heden uit
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niets blijkt dat zodanige overeenkomst
bestaat maar, gesteld dat er een bestaat,
die overeenkomst dan, krachtens artikel
70, § 2, vijfde lid, niet tegen eiser zou
kunnen worden aangevoerd; dat zulks
niet het geval is wat betreft de toestand
van verweerster, ten aanzien van wie eiser rechten van gesubrogeerde wil uitoefenen; dat zij zich beroept op de werking
van de cumulatieve gevolgen van beide
ongevallen om terugbetaling van bepaalde vergoedingen terug te vorderen; dat
dienaangaande eiser, die in de rechten
van zijn sociale verzekerde is getreden,
ten aanzien van de aansprakelijke derde
enkel de rechtsvordering van de rechthebbende kan instellen, en de vergoedingsplichtige alle weren en excepties
.kan aanvoeren die hij tegen de rechtsvordering van de getroffene of diens
vertegenwoordigers had kunnen opwerpen; dat ten deze de vergoedingsplichtige, te weten verweerster, inzake het arbeidsongeval van 20 augustus 1973, tegen
eiser alle excepties kan aanvoeren die zij
tegen de getroffene kan opwerpen en
met name de artikelen van de Arbeidsongevallenwet in verband met de verjaring en de termijn van drie jaar voor de
vordering tot herziening, die de openbare orde raken; dat ten deze de getroffene
verplicht was. om herziening van de vergoeding te vragen binnen drie jaar vanaf
19 maart 1975, datum waarop een overeenkomst is gesloten tussen haar en verweerster en door de Arbeidsrechtbank te
·Charleroi is gehomologeerd; dat mevr.
Ladangh met die wettelijke bepaling rekening heeft gehouden en binnen de vereiste termijn de vordering tot herziening
heeft ingesteld waaromtrent een overeenkomst is gesloten die door de rechtbank te Charleroi op 1 februari 1978 is
gehomologeerd; dat eiser, binnen de
grenzen van de indeplaatsstelling, door
een vrijwillige tussenkomst, had moeten
of kunnen vrijwillig tussenkomen in die
procedure tot herziening waarvan de sociaal verzekerde de fatale termijn, op
straffe van verval, diende in acht te nemen; dat eiser, die vanaf 3 januari 1975
van verweerster bericht had gekregen
dat de consolidatie van de letsels, ten gevolge van het ongeval van 20 augustus
1973, op 1 december 1974 is tot stand gekomen met een blijvende gedeeltelijke
ongeschiktheid van 5 pet., en dat zij terzelfder tijd aan de getroffene voorstellen
deed tot regeling van de blijvende ongeschiktheid, zonder enige reden heeft nagelaten enige bewarende maatregel te
treffen om zijn rechten te vrijwaren; dat
eiser pas op 10 januari 1979 heeft gedag-
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vaard, dat wil zeggen na het verstrijken
van de termijn van drie jaar die is vastgesteld voor de herziening van de overeenkomsten betreffende de schadeloosstelling van een arbeidsongeval; dat eiser, die vanaf 1975 op de hoogte was van
het bestaan van een arbeidsongeval en
van de schadeloosstelling van de schadelijke gevolgen door verweerster, niet
aantoont dat op het ogenblik van de dagvaarding van 10 januari 1979 de rechtsvordering van mevr. Ladangh nog ontvankelijk was; dat hij ten onrechte
betoogt dat de rechtsvordering van de
sociale verzekerde gestuit of geschorst is
geweest door de verschillende rechtsvorderingen voor de rechtbank (homologatie, herziening, waardoor de driejarige
door een dertigjarige verjaring is vervangen) en door de erkenning van een
schuld door verweerster over de periode
van 1974 tot 1978; dat de termijn van
drie jaar een vervaltermijn is, zodat de
op 10 januari 1979 ingestelde vordering
niet ontvankelijk is; dat eiser ook ten onrechte betoogt dat de op 1 februari 1978
door de arbeidsrechtbank gehomologeerde overeenkomst, overeenkomstig artikel
70, § 2, vijfde lid, van de wet van 9 augustus 1963, tegen hem niet kon worden
aangevoerd; dat immers zijn indeplaatsstelling geldt voor zijn uitkeringen ten
gevolge van een op 12 mei 1974 gebeurd
ongeval van gemeen recht, terwijl de op
1 februari 1978 gehomologeerde overeen-,
komst betrekking heeft op een arbeidsongeval dat zich op 20 augustus 1973
heeft voorgedaan, zodat de op 1 februari
1978 tot stand gekomen overeenkomst!
« tussen de rechthebbende en degene die
de schadeloosstelling verschuldigd is » ·
betrekking heeft op een andere schuldenaar dan degene die de gevolgen van het
ongeval van 12 mei 1974 moeten vergoeden, voor welk ongeval eiser uitkeringen
heeft betaald en waaruit hij een subrogatierecht ontleent,

1

1

I

tenvijl, eerste onderdeel, het beginsel
dat eiser, de verzekeringsinstelling, rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende, tot beloop van het bedrag van de
verleende prestaties, geldt voor het ge-'l
heel van de sommen die krachtens een
Belgische wetgeving of het gemene recht
verschuldigd zijn en die een gedeeltelijke of volledige vergoeding zijn van de
schade waarvoor de verzekeringsinstelling zijn uitkeringen heeft toegekend;
het arrest bijgevolg de door eiser aangevoerde indeplaatsstelling ten onrechte;
onwettig beperkt tot het verkeersongeval, dat zich op 12 mei 1974 heeft voorge-

1
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daan; immers, eiser, die ook uitkeringen
heeft betaald en betalingen heeft gedaan
voor de schade ten gevolge van het arbeidsongeval van 20 augustus 1973, zich
ter zake op de wettelijke indeplaatsstelling kon beroepen vanaf het ogenblik dat
de wetgeving inzake arbeidsongevallen
de schade die door eiser schadeloos was
gesteld, gedeeltelijk of volledig vergoedde (schending van de artikelen 70, § 2,
tweede lid, in de oorspronkelijke versie,
en § 2, derde en vierde lid, volgens de gewijzigde versie, van de wet van 9 augustus 1963);

tweede onderdeel, de tussen de vergoedingsplichtige en de rechthebbende gesloten overeenkomst niet tegen de verzekeringsinstelling kan worden aangevoerd
zonder haar instemming, zodat het arrest ten onrechte verklaart dat de overeenkomst, die eisers sociaal verzekerde,
mevr. Ladangh, en de verzekeraar van
het arbeidsongeval, verweerster, hebben
gesloten en die op 1 februari 1978 door
de Arbeidsrechtbank te Charleroi is gehomologeerd, tegen eiser kan worden
aangevoerd; immers, het recht van verweerster om tegen eiser alle rechten en
excepties op te werpen die zij tegen de
rechthebbende mevr. Ladangh kon aanvoeren, uitdrukkelijk beperkt is door artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1963; het arrest dus ten onrechte zegt
dat de wettelijke indeplaatsstelling ten
voordele van eiser tot de door het verkeersongeval veroorzaakte schade beperkt is (schending van de artikelen 70,
§ 2, tweede lid, in de oorspronkelijke versie, en vierde en vijfde lid van de wet
van 9 augustus 1963, en 65 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971);
derde onderdeel, het feit dat eiser niet
is tussengekomen in de door mevr. Ladangh ingestelde procedure tot herziening van de vergoedingen die haar
krachtens de wetgeving op de arbeidsongevallen waren verschuldigd, niet tot gevolg heeft dat de subrogatoire vordering
van eiser niet ontvankelijk geworden zou
zijn; immers, de tussen mevr. Ladangh
en verweerster tijdens die procedure gesloten overeenkomst niet tegen eiser kan
worden aangevoerd en zijn tussenkomst
in die periode derhalve geen ontvankelijkheidsvereiste voor zijn subrogatoire
vordering kan zijn (schending van artikel 70, § 2, tweede lid, in de oorspronkelijke versie, en vierde en vijfde lid, van
de wet van 9 augustus 1963); de homologatie van die overeenkomst evenmin tegen eiser kan worden aangevoerd
(schending van de artikelen 70, § 2, twee-
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de lid, in de oorspronkelijke versie, en
vierde en vijfde lid, 65 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 23 van
het Gerechtelijk Wetboek);
vierde onderdeel, de termijn van drie
jaar die bij de Arbeidsongevallenwet is
vastgesteld om de rechtsvordering tot
herziening in te stellen, niet tot gevolg
heeft dat de subrogatoire vordering van
eiser niet ontvankelijk is; immers, enerzijds, de verjaring van de rechtsvordering van mevr. Ladangh, sociaal verzekerde van eiser, gestuit is door de
verschillende
rechtsvorderingen
die
mevr. Ladangh heeft ingesteld en, onder
andere, door de rechtsvordering tot herziening die heeft geleid tot het homologatievonnis van 11 februari 1978 van de
Arbeidsrechtbank te Charleroi (schending van de artikelen 65, 69, 70 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en 2244 van het Burgerlijk Wetboek), alsmede door de erkenning van de schuld
door verweerster (schending van de artikelen 65, 69, 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 2248 van het
Burgerlijk Wetboek); anderzijds, het feit
dat de ten gevolge van die rechtsvordering gesloten overeenkomst tegen eiser
niet kan worden aangevoerd, tot gevolg
heeft dat het verval geen invloed kan
hebben op de subrogatoire rechtsvordering van eiser (schending van artikel 70,
§ 2, tweede lid, in de oorspronkelijke versie, vierde en vijfde lid, van de wet van 9
augustus 1963, 65 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971); eiser als gesub~
rogeerde in de rechten van zijn sociaal
verzekerde, die haar rechten tijdig heeft
doen gelden, trouwens niet met verval
kan worden gestraft (schending van de
artikelen 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 70, § 2, tweede lid,
in de oorspronkelijke versie, en 4 in de
gewijzigde versie van de wet van 9 augustus 1963):
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eiser, de verzekeringsinstelling van
de getroffene, op 10 januari 1979 tegen verweerster een vordering instelde tot terugbetaling van de uitkeringen die zij naar beweren aan
de getroffene voor dat arbeidsongeval had toegekend; dat het arrest
zegt dat de vordering tardief en,
derhalve, niet ontvankelijk is;
Overwegende enerzijds dat, valgens artikel 70 van voormelde Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen op de gewone wijze wordt
gestuit;
Overwegende anderzijds dat, wanneer een verzekeringsinstelling die
aan de getroffene van een arbeidsongeval uitkeringen inzake ziekteen invaliditeitsverzekering heeft toegekend, vordert dat de arbeidsonge.vallenverzekeraar wordt veroordeeld
tot betaling van die uitkeringen, zij
geen vordering instelt die verschilt
van die van de getroffene, maar wel,
door een afzonderlijke vordering, de
rechtsvordering tot betaling van de
vergoedingen van de getroffene zelf
instelt, in wiens plaats zij rechtens
optreedt krachtens artikel 70, § 2,
vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instellng en organisatie
van een regeling voor verplichte
zil:~kte- en invaliditeitsverzekering;
Overwegende dat het hof van beroep derhalve niet wettig heeft kunnen beslissen dat de vordering van
de verzekeringsinstelling tardief
was;
Dat de overeenkomst tussen de
getroffene en de arbeidsongevallenverzekeraar in dat opzicht geen gevolgen heeft, nu die overeenkomst,
krachtens artikel 70, § 2, vijfde lid,
van vorenvermelde wet van 9 augustus 1963, tegen eiser niet kan worden aangevoerd;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Overwegende dat onder meer uit
het arrest blijkt dat mevr. Ladangh
op 20 augustus 1973 een arbeidsongeval heeft gehad; <;lat zij binnen de
termijn van drie jaar, als bepaald in
artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, van verweerster, haar arbeidsongevallenverzekeraar, de vergoedingen vorderde
waarop zij meende recht te hebben,
en daartoe met verweerster een
overeenkomst sloot die op 19 maart
1975 door de Arbeidsrechtbank te
Om die redenen, vernietigt het beCharleroi werd gehomologeerd; dat streden arrest; beveelt dat van dit
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arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de ·
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
12 juni 1986 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Houtekier
en van Heeke.
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KAMER -

13 juni 1986

i

STEDEBOUW-

BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD - RECHT OP SCHADEVERGOEDING
- VEREISTEN - NEGATIEF STEDEBOUWKUNDIG ATTEST - BEGRIP.

Een stedebouwkundig attest is negatief
in de zin van art. 37, derde lid, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
wanneer het, voor het perceel waarvoor het attest wordt aangevraagd, een
bestemming vermeldt waaruit een
bouw- of verkavelingsverbod voortvloeit en met name een bouwverbod
voor particuliere woningen uit volgt

Nr, 643

het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 van het
koninklijk besluit van 22 oktober 1971
tot uitvoering van artikel 63 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en de stedebouw (inbegrepen de bijlage van het
koninklijk besluit van 22 oktober 1971,
waarnaar bedoeld artikel 4 verwijst), 63
van genoemde wet van 29 maart 1962,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest voor recht zegt dat
de vordering niet ontvankelijk is ingevolge verjaring, op grond dat de eis tot
schadevergoeding diende te worden ingesteld binnen de termijn van een jaar na
de aflevering van de negatieve stedebouwkundige attesten, dit is uiterlijk op
30 januari 1974, vermits op 29 januari
1973 door het Bestuur van Stedebouw
twee negatieve (in het arrest onderlijnd)
stedebouwkundige attesten werden afgeleverd en op 30 januari 1973 deze negatieve stedebouwkundige attesten aan de
rechtsvoorganger van de eisers werden
afgeleverd, waarbij het hof van beroep
nog vaststelt « dat door het Bestuur van
Stedebouw, ondanks het gunstig advies
van het college van burgemeester en
schepenen, negatieve attesten werden afgeleverd, vindt zijn oorzaak in het op 29
januari 1963 goedgekeurd A.P.A. »,

terwijl artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 oktober 1971 bepaalt dat de
gemeentebesturen een stedebouwkundig
attest nr. 1 aan de belanghebbenden die(VANHUELE L. E.A. T. VLAAMSE GEWEST)
nen af te geven overeenkomstig model
voorgeschreven in bijlage van dit
ARREST
koninklijk besluit, en dit model inhoudt
dat het bedoeld attest voor het college
(A.R. nr. 4922)
wordt getekend door de secretaris en de
burgemeester, wat impliceert dat het atHET HOF; - Gelet op het bestre- . test al dan niet gunstig is volgens de beden arrest, op 8 november 1984 door slissing van de gemeente, ongeacht de
inlichtingen van de gemachtigde ambtenaar van het Bestuur van de Stedebouw,
(1) Zie : Pari.
St., Kamer, 1977-1978, hoewel de door deze laatste verstrekte
nr. 113/1, biz. 55; nr. 113/11, biz. 67; Senaat, inlichtingen in het attest dienen te wor1977-1978, nr. 2, biz. 98; Cass., 9 mei 1985, A.R.
nr. 6951 (A.C., 1984-85, nr. 539); Cass., 13 dec. den hernomen; de stedebouwkundige at1985, A.R. nr.' 4608 (ibid., 1984-85, nr. 258); testen op 30 januari 1973 afgeleverd aan
koninklijk besluit van 22 okt. 1971 tot uitvoe- de rechtsvoorganger van de eisers, ook
ring van art. 63 van de wet van 29 maart 1962 al verwijzen ze naar de op 29 januari
houdende organisatie van de ruimtelijke orde- 1973 door de gemachtigde ambtenaar
ning en van de stedebouw, gewijzigd bij de van het Bestuur van de Stedebouw verwetten van 22 april 1970 en 22 december 1970; strekte inlichtingen, die de betrokken
WASTEELS Fa., « De nieuwe rechtsregeling voor
de vergoeding van schade wegens bouwver- percelen niet als bouwgrond beschoubod », Tijdschr. voor Bestuurswet. en Publiek wen, geen negatieve attesten zijn vermits zij het gunstig advies van het geRecht, 1979, biz. 190.
(1).

I
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meentebestuur Oostduinkerke inhouden;
het arrest derhalve, door de op 29 januari 1973 door het Bestuur van de Stedebouw gegeven inlichtingen als negatieve
stedebouwkundige attesten te beschouwen, hoewel het vaststelt dat het attest
door de gemeente op 30 januari 1973 afgeleverd, bekleed was met het gunstig
advies van de gemeente, de inlichtingen
uitgaande van het Bestuur van de Stedebouw, die bij het attest moeten zijn gevoegd, verwart met het attest zelf en dus
de aard en het wezen van een steclebouwkundig attest miskent (schending
van de artikelen 4, bijlage inbegrepen,
van het koninklijk besluit van 22 oktober
1971 en 63 van de wet van 29 maart
1962) en een met de inhoud van de bedoelde attesten onverenigbare interpretatie geeft en de bewijskracht ervan derhalve miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat het arrest de
vordering van de eisers, ingeleid op
7 januari 1981 en strekkende tot
vergoeding wegens planschade, afwijst op grond dat op 29 januari
1973 door het Bestuur van Stedebouw aan de rechtsvoorganger van
de eisers met betrekking tot de beide betrokken percelen negatieve stedebouwkundige attesten waren afgegeven, zodat de vordering van de
eisers, met toepassing van de artikelen 180 van de wet van 22 december
1977 betreffende de budgettaire
voorstellen 1977-1978 en 37, derde
lid, van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
ingevoegd bij voormelde wet, verjaard is, vermits de litigieuze vordering uiterlijk op 30 januari 1974 had
moeten zijn ingesteld;
Overwegende dat naar luid van
artikel 63, § 1, nrs. 5 en 6, a, ben c,
van de wet van 29 maart 1962 « De
Koning bepaalt (... ) 5. de vorm en de
inhoud van de stedebouwkundige attesten alsmede de instanties die deze afgeven ( ... ) 6. (... ) Dit attest vermeldt in het kadastraal perceel of
perceelgedeelte waarop het betrekking heeft, onder meer : a) of dit
perceel is opgenomen in een plan
van aanleg of in een ontwerp van
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streek- of gewestplan en of er een
verkavelingsvergunning voor bestaat; b) welke bestemming het perceel volgens het plan van aanleg,
het antwerp van streek- of gewestplan of de verkavelingsvergunning
heeft en met name of er private woningen mogen worden gebouwd;
c) welke voorwaarden voor deze gebouwen gelden (... ) »;
Dat artikel 4 van het koninklijk
besluit van 22 oktober 1971 tot uitvoering van artikel 63 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw, gewijzigd bij de
wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970, bepaalt: « De gemeentebesturen zijn gehouden aan de belanghebbenden een stedebouwkundig attest nr. 1 af te geven. Dat
attest moet worden aangevraagd
door middel van het formulier I A,
waarvan het model bij dit besluit
behoort. Het wordt binnen veertig
dagen na de aanvraag afgegeven,
uitsluitend met gebruik van het formulier I B, waarvan het model bij
dit besluit behoort. Het neemt in
voorkomend geval de door de gemachtigde ambtenaar verstrekte inlichtingen over »;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat: het gemeentebestuur van Oostduinkerke op 30 januari 1973 aan de rechtsvoorganger
van de eisers twee stedebouwkundige attesten nr. 1 afgaf betreffende
respectievelijk percelen gelegen aan
de Mooie Uitzichtstraat, K.-sectie
F. 325-326, en aan de Middenlaan,
K.-sectie F. 357; die attesten vermelden dat de betrokken percelen gelegen zijn in het gebied van het algemeen plan van aanleg, goedgekeurd
bij koninklijk besluit van 29 januari
1963, en dat ter zake een voorontwerpgewestplan bestaat; de attesten
onder de rubriek « Inlichtingen verstrekt door de gemachtigde ambtenaar (Bestuur van de Stedebouw en
de Ruimtelijke Ordening) » aangeven: voor sectie F. 325-326: « voor-
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ontwerpgewestplan,
bestemming :
groene ruimte, totaal natuurgebied;
A.P.A. goedgekeurd op 29 januari
1963, bestemming: woonzone open
bebouwing, bijkomende gegevens :
aangezien bebouwing van de betrokken percelen een uitbreiding zou betekenen van de schaarse aanwezige
gebouwen in het duinengebied kunnen zij niet als bouwgrond worden
beschouwd », en voor de sectie F.
357 : « voorontwerpgewestplan, bestemming : groene ruimte, totaal natuurgebied; A.P.A., goedgekeurd op
29 januari 1963, bestemming : bouwzone; bijkomende gegevens : het perceel is niet gelegen tussen bestaande gebouwen, zodat het niet voor
eventuele bebouwing in aanmerking
kan komen »; dat de beide attesten
ten slotte onder de rubriek « Advies
van het gemeentebestuur » vermelden : « Gunstig, gezien volgens het
A.P.A. K.B. 29 januari 1963 het terrein gelegen is in de zone A - zone
bestemd voor bebouwing zeer open,
overgang vormend tussen intenser
bebouwing naar niet bebouwde duinen, landhuizen met open karakter »;
Overwegende dat een stedebouwkundig attest « negatief » is in de
zin van artikel 37, derde lid, van de
wet van 29 maart 1962, onder meer
wanneer het een bestemming vermeldt waaruit een bouw- of verkavelingsverbod voortvloeit, en met name wanneer er een verbod tot het
bouwen van particuliere woningen
uit volgt;
Overwegende dat de betwiste attesten nr. 1 niet enkel de door de
gemachtigde ambtenaar van het Bestuur van de Ruimtelijke Ordening
en van de Stedebouw verstrekte
« inlichtingen » inhouden, maar eindigen met het « advies » van het gemeentebestuur; dat dit advies gunstig is en met betrekking tot de betrokken percelen geen bestemming
vermeldt waaruit een verbod tot het
bouwen van particuliere woningen
volgt;
Dat het arrest, door op grond van
de termen van de inlichtingen van
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de bevoegde ambtenaar van het bestuur, aan te nemen dat de litigieuze attesten van 30 januari 1973 negatief zijn, van die akten een uitlegging geeft die onverenigbaar is met
de bewoordingen en de draagwijdte
ervan;
Dat het arrest zodoende de bewijskracht van de bedoelde stedebouwkundige attesten miskent en
de artikelen 63 van de wet van 29
maart 1962 en 4 van voormeld
koninklijk besluit van 22 oktober
1971 schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
13 juni 1986 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en De Gryse.
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SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN EIGENHANDIG TESTAMENT NING - VEREISTE.

HANDTEKE-

Naar recht verantwoord is het arrest dat
oordeelt dat een onderhands testament
naar vereis van art. 970 B. W. door de
erflaatster ondertekend is wanneer het
vaststelt dat deze onder het testament
haar volledige naam heeft aangebracht
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en daarbij de bedoeling heeft gehad ning meer kon hebben waardoor ze
haar handtekening te plaatsen (1).
" persoonlijk " haar persoonlijkheid aan
derden liet kennen; dat de tekst blijkbaar afgeschreven werd van een voorliggend model, en ze kennljk het met in(VAN REGENMORTEL R.
spanning schrijven van haar naam reeds
T. VAN REGENMORTEL G.)
vroeger steeds als haar handtekening
aanzag; dat het afschrijven van haar volARREST
ledige naam (zonder hoofdletters) dan
ook zeker bedoeld was als handtekening,
(A.R. nr. 4932)
ook al had ze niet de gewoonte haar eerste voornaam " Louisa " bij haar gewone
HET HOF; - Gelet op het bestre- roepnaam " Virginia ", " Virginie " of
den arrest, op 2 januari 1985 door " Virgine " te plaatsen; dat de karakterishet Hof van Beroep te Antwerpen tieken van de letters nog duidelijk genoeg zijn om aan te tonen dat het stuk
gewezen;
werkelijk door de moeder van partijen
Over het middel, afgeleid uit de schen- ondertekend werd >>,
ding van de artikelen 97 van de Grandterwijl, eerste onderdeel, het tegenwet en 970 van het Burgerlijk Wetboek,
strijdig, ten minste dubbelzinnig of ondoordat het hof van beroep het eigen- nauwkeurig is, vast te stellen, enerzijds,
handig testament geldig verklaart op dat de testatrice het schrijven van haar
grand van de overwegingen : << dat de naam reeds vroeger steeds als haar
vergelijking van het ingeroepen testa- handtekening aanzag en, anderzijds, dat
ment met de door partijen voorgelegde , het afschrijven van haar volledige naam
geschriften, meer bepaald de verklaring (zonder hoofdletters) dan ook zeker beonder het overlatingscontract van bedrijf doeld was als handtekening, ook al had
op 31 januari 1961, handtekeningen van mevr. De Laet niet de gewoonte haar
1961 en 1966, een volmacht van 22 janua- eerste voornaam << Louisa » bij haar geri 1974 en de handtekening op het au- wone roepnaam « Virginia », << Virginie »
thentiek testament van 3 februari 1976, of << Virgine » te plaatsen, zodat het artoelaat met zekerheid vast te stellen dat rest, waarvan de overwegingen tegenhet betwiste stuk van de hand van de strijdig, dubbelzinnig of onnauwkeurig
testamentmaakster is; (...) dat bij de be- zijn, niet regelmatig is gemotiveerd
oordeling van de handtekening rekening (schending van artikel 97 van de Grandmoet gehouden worden met de ontwikke- wet);
ling van iemand die weinig onderwijs geonderdeel, overeenkomstig artinoten had, zelden schreef en volgens de keltweede
970 van het Burgerlijk Wetboek, het
op 28 september 1976 aangestelde des- eigenhandig testament ongeldig is wankundige (verslag 19 februari 1977) bij neer het niet geheel met de hand van de
zijn onderzoek nog slechts technisch erflater is geschreven, gedagtekend en
moeilijk lezen kon; dat de erflaatster, ondertekend, wat inhoudt dat het eigentoen ze meer dan tachtig jaar was in die· handig testament het met de hand geomstandigheden geen " vaste " handteke- : schreven teken moet bevatten, waardoor
de erflater gewoonlijk zijn persoonlijk(1) Het bestreden arrest leidt de bedoeling heid aan derden doet kennen, zodat het
van de erflaatster om haar handtekening te hof van beroep, na te hebben vastgesteld
plaatsen af uit het feit dat « ze kennelijk het dat mevr. De Laet, ten tijde van het litimet inspanning schrijven van haar naam gieus testament, niet meer beschikte over
reeds vroeger steeds als haar handtekening
aanzag ». Het Hof heeft, daarbij afwijkend van een « vaste » handtekening waardoor ze
zijn vroegere rechtspraak, zoals die blijkt uit gewoonlijk haar persoonlijkheid aan derde arresten van 23 okt. 1922 (Bull. en ·den liet kennen en dat de op het litigieus
Pas., 1923, I, 20), 7 jan. 1955 (A. C., 1955, 335) , testament aangebrachte vermelding niet
en 2 okt. 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 106), ge- alleen was afgeschreven van een voorligoordeeld dat die vaststelling met betrekking gend model, maar ook afweek van de,
tot de wijze waarop de erflaatster gewoonlijk door de testatrice gewoonlijk gebruikte
haar handtekening plaatste, niet vereist was
d tek ·
·
d
voor de rechtsgeldigheid van de beslissing. on er . enmg, met, zon er schending
Men raadplege DILLEMANS R., Testamenten, van artlkel 970 van het Burgerlijk Wetnrs. 91 tot 93; JAcoBs H., « Testamenten », boek, kon beslissen dat het litigieus einrs. 60 tot 72, A.P.R.; JAcoBs H., « Les testa- genhandig testament overeenkomstig die
ments », nrs. 93 tot 97, t. III L. VIII, Repertoire wetsbepaling werd ondertekend en derNotarial.
halve rechtsgeldig was, vermits uit zijn
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feitelijke vaststellingen blijkt dat dit 2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAstuk geenszins het met de hand geschreKEN - BELANG - ARBEIDSONGEVAL - HOven teken bevat, waardoor de erflaatster
GER BEROEP VAN DE GETROFFENE - UITgewoonlijk haar persoonlijkheid aan derSPRAAK IN EERSTE AANLEG CONFORM ZIJN
den deed kennen (schending van artikel
CONCLUSIE.
970 van het Burgerlijk Wetboek):
1° en 2° De door een arbeidsongeval ge-

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de erflaatster bedoelde
haar handtekening aan te brengen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de erflaatster onder het testament << haar volledige naam »
heeft aangebracht;
Dat in zodanig geval, al zou het
schrijfteken enkel die keer zijn gebruikt en al zou de erflaatster doorgaans of steeds enkel onder een andere naam bij derden bekend zijn
geweest, zulks niet meebrengt dat
het onderwerpelijk teken niet voldoet aan het vereiste van artikel 970
van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het tweede onderdeel faalt
naar recht en het eerste onderdeel,
dat immers overbodige motieven betreft, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 juni 1986 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler.

Nr. 645

3•

KAMER -

16 juni 1986

1° ARBEIDSONGEVAL

RECHTSPLEGING - HOGER BEROEP - BELANG - HOGER
BEROEP VAN DE GETROFFENE - UITSPRAAK
IN EERSTE AANLEG CONFORM ZIJN CONCLUSIE.

troffene kan belang hebben om hager
beroep in te stellen tegen een vonnis
dat uitspraak over zijn recht op arbeidsongevallenvergoeding doet, oak al
is die uitspraak conform zijn conclusie.
(Art. 17 Ger.W.)

(ASSUBEL N.V. T. HOLLEVOET)
ARREST

(A.R. nr. 5135)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1985 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 17, 18, 21, 1042,
1050 en 1056 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arbeidshof vaststelt dat de
oorspronkelijke vordering ertoe strekte
een deskundige te horen aanstellen met
het oog op de bepaling van de vergoeding waarop verweerder, als getroffene
door een arbeidsongeval, recht had, dat
het tussenvonnis van de arbeidsrechtbank van 22 november 1983 een deskundige aanstelde, en dat .deze zijn verslag
op 8 februari 1984 afrondde; het arrest
tevens opmerkt dat : << beide partijen de
inhoud van het deskundig verslag niet
betwistten, (en) de arbeidsrechtbank, in
haar eindvonnis de conclusies van de
deskundige volgend, (oordeelde) dat (verweerder) arbeidsongeschikt was (...) met
consolidatie van de letsels op (...) », en
dat: « (verweerder) de hervorming van
dit vonnis (vordert) en meent dat hij
recht had op grotere invaliditeiten dan
deze door het vonnis weerhouden; (verweerder) beweert dat hij niet akkoord
kan gaan met de conclusies van zijn
toenmalige raadgever, afgevaardigde van
een representatieve organisatie, die in
eerste aanleg de bevestiging van de conclusies van de deskundige vroeg »; het
arrest beslist dat, ofschoon « in zijn conclusie d.d. 27 maart 1984, de raadsman
van (verweerder) de besluiten van de
deskundige (ontleedde) en vorderde dat
de rechtbank op grond van deze beslui-
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ten (eiseres) zou veroordelen tot betaling
van de wettelijke vergoedingen », het hoger beroep ontvankelijk is, omdat er
geen akkoordvonnis voorlag, en op grond
dat « de houding van deze raadsman in
eerste aanleg nochtans nooit ten definitieve titel bindend (kan) blijven voor
(verweerder), zodra deze meent voldoende redenen te hebben om in hoger beroep, op grond van bepaalde voorheen
niet gekende elementen, zijn zienswijze
ten overstaan van de conclusies van de
deskundige te doen herroepen » en meer
bepaald « (verweerder) hoger beroep
(heeft) ingesteld onder meer omdat hij
thans beschikt over een aantal medische
grafieken die in eerste aanleg niet werden voorgebracht en waarover noch de
deskundige, noch de partijen, noch de
eerste rechter kennis konden krijgen »,

terwijl, naar luid van artikel 17 van
het Gerechtelijk Wetboek, de rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen
belang heeft om ze in te dienen en deze
regel ook geldt voor de rechtsmiddelen
die slechts kunnen aangevoerd worden
door de partij die benadeeld werd door
de beslissing die zij bestrijdt; een partij
wier vordering in eerste aanleg werd
ingewilligd, bijgevolg tegen deze beslissing geen hoger beroep kan instellen bij
gebrek aan belang; verweerder bij conclusie voor de eerste rechter verzocht de
vergoeding in het raam van de arbeidsongevallenwetgeving, waarop hij aanspraak maakte, te berekenen aan de
hand van de bevindingen van de expert
wat de invaliditeitsgraad en invaliditeitsperiodes betrof, en de feitenrechters hem
op dit punt volledig volgden, zoals niet
aileen door het arrest wordt vastgesteld,
doch ook door eiseres bij conclusie werd
aangevoerd; noch de omstandigheid dat
nieuwe argumenten zouden zijn gevonden, noch de omstandigheid dat documenten of akten kunnen worden voorgebracht die niet aan de rechter in eerste
aanleg werden voorgelegd, en waarover
partijen nog geen tegenspraak hebben
gevoerd, afbreuk kunnen doen aan het
beginsel dat de partij die voor de eerste
rechter verkrijgt hetgeen zij bij conclusie heeft gevorderd, geen belang heeft
om op te komen tegen deze beslissing
door het instellen van hoger beroep; de
beslissing derhalve niet zonder miskenning van de in het middel aangewezen
wetsbepalingen kan oordelen dat verweerders hoger beroep, dat ertoe strekte
een hogere invaliditeitsgraad te verkrijgen, ontvankelijk is spijt het feit dat ver-
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weerder in eerste aanleg op dat vlak verkreeg hetgeen hij bij conclusie had
gevraagd:

Overwegende dat verweerders
vordering ertoe strekte de vergoedingen waarop hij krachtens de Arbeidsongevallenwet recht heeft, vast
te stellen;
Overwegende dat de bepalingen
van de Arbeidsongevallenwet die de
vaststelling van de vergoedingen regelen, de openbare orde raken; dat
artikel 6, § 3, van de wet bepaalt :
« De rechter ziet bij uitspraak over
de rechten van de getroffene en zijn
rechthebbenden na of de bepalingen
van deze wet nageleefd worden »;
Overwegende dat de rechter in hager beroep, zowel als de eerste rechter, ertoe gehouden is, binnen de
perken van de hem voorgelegde vordering, de arbeidsongevallenvergoedingen toe te kennen waarop de getroffene of zijn rechthebbenden wettelijk aanspraak kunnen maken; dat
hij onder meer een hogere graad
van arbeidsongeschiktheid kan toekennen dan die welke de deskundige voorstelt en waarmee de getroffene zijn instemming heeft betuigd;
Dat de getroffene derhalve belang
kan hebben om hoger beroep in te
stellen tegen een vonnis dat uitspraak over zijn recht op arbeidsongevallenvergoeding doet, ook al is
die uitspraak .conform zijn conclusie;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
16 juni 1986 - 3" kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
Nelissen Grade.
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Nr. 646

tot vrijwillige bijdragen aan buitenlandse verplichte ouderdomsregelingen,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest, na
3' KAMER - 16 juni 1986
vastgesteld te hebben of niet betwist te
hebben dat eiser voor de periode van
1957 tot 1975 als in het buitenland woRUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN nende Nederlander door !outer vrijwilli- ZELFSTANDIGEN - SAMENLOOP - PEN- ge premiebetaling rechten in het NederSIOENREGELING DER VRIJWILLIG VERZEKER- landse pensioenstelsel heeft verworven,
desondanks weigert deze Nederlandse
DEN - BEGRIP.
uitkeringen die vrijwillig werden verVoor de toepassing van art. 115, § 1, K.B. richt, te beschouwen als vallende onder
22 dec. 1967 (1) valt onder « de rege- het stelsel van de vrijwillig verzekerden
Jing der vrijwillig verzekerden » aileen (schending van artikel 115 van het
de regeling bepaald bij de wet van 12 koninklijk besluit van 22 december 1967);
feb. 1963 betreffende de inrichting van
een ouderdoms- en overlevingspenWat het eerste onderdeel betreft:
sioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden (2) (3).
Overwegende dat artikel 115, § 1,
Nr. 646

van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen re(VLUG T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE glement betreffende het rust- en
VERZEKERINGEN DER ZELFSTAND!GEN)
overlevingspensioen der zelfstandigen, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 juli 1970 en waarvan de
ARREST
toepasselijkheid ten deze niet wordt
(A.R. nr. 5168)
betwist, luidt als volgt : « Het bedrag
van het rust- of overlevingspensioen
HET HOF; - Gelet op het bestre- krachtens het koninklijk besluit
den arrest, op 2 januari 1984 door nr. 72 mag niet worden gecumuleerd
het Arbeidshof te Brussel gewezen; met een of meer uitkeringen krachtens een Belgische of buitenlandse
Over het middel, afgeleid uit de schen- regeling, met uitzondering van de in
ding van de artikelen 115 van het artikelen 112, 113 en 114 beoogde rekoninklijk besluit van 22 december 1967 gelingen en van de regeling der vrijhoudende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der willig verzekerden (... ) dan tot bezelfstandigen, 2 en 7 van het door de wet loop van (... ) »;
van 2 december 1957 goedgekeurde VerOverwegende dat met « een (... )
drag van 25 maart 1957 tot oprichting regeling » in die bepaling wordt bevan de Europese Economische Gemeen- doeld elke pensioenregeling waarbij
schap,
'de overheid betrokken is om ze te
doordat het arrest de uitzondering reglementeren of mede te financievoor het stelsel van de vrijwillig verze- ren, onverschillig of het een Belgikerden op het verbod van cumulatie van sche dan wel een buitenlandse regehet rustpensioen der zelfstandigen met ling betreft en onverschillig of de
uitkeringen krachtens een Belgisch of
buitenlands pensioenstelsel weigert op betrokkene zijn bijdrage verplicht
eiser toe te passen, op grond dat die uit- dan wel vrijwillig betaalt;
zondering beperkt is tot de onder de BelDat in diezelfde bepaling enkel
gische wet van 12 februari 1963 vallende uitzondering wordt gemaakt voor de
regeling en niet mag worden verruimd Belgische regelingen vermeld in de
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 artikelen 112 tot 114 en voor « de »
(1) Art. 115 K.B. 22 dec. 1967 is opgeheven Belgische regeling, te weten die
bij art. 54 K.B. 20 sept. 1984.
ingesteld bij de wet van 12 februari
(2) De wet van 12. feb. 1963 is grotendeels 1963, betreffende de inrichting van
opgeheven bij art. 112 wet 5 jan. 1976.
een ouderdoms- en overlevingspen(3) Zie Cass., 31 okt. 1977 (A.C., 1978, 276) en sioenregeling ten behoeve van de
3 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 214}.
vrijwillig verzekerden, weliswaar

ook een « regeling >> als hiervoren
bepaald, maar blijkens artikel 1 van
die wet uitsluitend bedoeld voor hen
die niet onder een andere overheidsregeling vallen « en voor de perioden waarvoor zij niet onder een van
die regelingen vallen »;
Dat
recht;
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Nr. 647

het

onderdeel

faalt

16 juni 1986 - 3' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van Heeke en
De Gryse.

Nr. 647
KAMER -

ARREST

(A.R. nr. 5172)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1982 door het
naar Arbeidshof te Antwerpen op verwijzing gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 28 april 1980 (2);

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.

3'

(VAN REYBROUCK T. PIETERS)

16 juni 1986

CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID AFGELEID UIT GEBREK AAN BELANG EXCEPTIE DIE NEERKOMT OP EEN VERZOEK
TOT VERNIETIGING VAN DE BESLISSING.

Een exceptie die erop neerkomt het Hof
om vernietiging te verzoeken van een
beslissing waaruit het beweerde
gebrek aan belang zou moeten blijken,
]evert geen grond van niet-ontvankelijkheid uit gebrek aan belang op (1).

-----------------1
(1) Zie Cass., 22 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr.
299).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 12, 13, 563, 578, 1°,
582, 4°, 807, 809, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 30
juni 1971, 1, § 4, littera h, en 1bis, §§ 2 en
7, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd bij de wet van 16 januari 1967 en bij
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978,
doordat het arrest de door eiser ingestelde tegenvordering tot vergoeding wegens onrechtmatig ontslag en ontstentenis van herplaatsing niet ontvankelijk
verklaart op grond dat, gelet op de nietontvankelijkheid van de door verweerder
ingestelde hoofdvordering, de door eiser
ingestelde tegenvordering insgelijks niet
ontvankelijk dient te worden verklaard,
terwijl, eerste onderdeel, eiser bij voor
de eerste rechter neergelegde conclusie
een tegenvordering had ingesteld tot vergoeding wegens onrechtmatig ontslag en
ontstentenis van herplaatsing in het bedrijf; deze tegenvordering behoort tot de
volstrekte bevoegdheid van de arbeidsrechtbank en haar oorzaak vindt in het
in de dagvaarding vermelde ontslag van
eiser (schending van de artikelen 578, 1°1
582, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1,
§ 4, littera h, en 1bis, §§ 2 en 7, van de
wet van 10 juni 1952); dientengevolge de
door eiser bij conclusie ingestelde tegenvordering ontvankelijk blijft, daar zij
niet afhangt van de niet-ontvankelijkheid van de hoofdvordering (schending
van de artikelen 12, 13, 563, 807, 809, 810
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, de hoofdvordering
van verweerder ertoe strekte de door
hem ingeroepen dringende reden, om eiser onmiddellijk te ontslaan, door de arbeidsrechtbank te horen aannemen en
(2) A.C., 1979-80, nr. 547.
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verweerder dienvolgens te machtigen eiser te ontslaan; het arrest deze vordering
niet ontvankelijk verklaart op grond dat
verweerder reeds tevoren eiser had ontslagen en het arbeidsgerecht de dringende reden niet meer nuttig kan aannemen
nadat het ontslag reeds is gegeven; deze
grond echter niet de onontvankelijkheid
van de vordering van verweerder maar
wei de ongegrondheid ervan betreft
(schending van de artikelen 1, § 4, littera
h, 1 bis, § 2, van de wet van 10 juni 1952),
zodat het arrest ten onrechte de door eiser regelmatig bij conclusie gevormde
tegeneis niet ontvankelijk verklaart omdat de hoofdeis niet ontvankelijk was
(schending van de artikelen 12, 13, 563,
807, 809, 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek):

Over de exceptie, door verweerder
opgeworpen en hieruit afgeleid dat
het middel geen belang vertoont, nu
eiser zijn tegenvordering voor het
Arbeidshof te Antwerpen niet staande hield, het arbeidshof derhalve
uitspraak deed over een niet gevor-.
derde zaak en de door eiser gevraagde vernietiging zich in geval
van cassatie zou moeten uitbreiden
tot de impliciete beslissing van het
arbeidshof dat de tegenvordering
nog steeds aanhangig was :
Overwegende dat de exceptie erop
neerkomt het Hof om vernietiging
van een beslissing te verzoeken,
waaruit het beweerde gebrek aan
belang zou moeten blijken;
Dat dergelijke exceptie geen
grond van niet-ontvankelijkheid oplevert;
Over het middel zelf :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerder bij
de arbeidsrechtbank een vordering
instelde om de aangevoerde dringende reden, met toepassing van artikel lbis, § 2, van de wet van 10 juni 1952, te doen aannemen en hem
te machtigen eiser op staande voet
te ontslaan;
Overwegende dat het arbeidshof
oordeelt dat de dringende reden niet
meer kan worden aangenomen, nadat het ontslag reeds is gegeven; dat
het aldus geen uitspraak doet over

Nr. 648

de ontvankelijkheid van de vordering, maar deze als ongegrond afwijst;
Overwegende dat het arbeidshof
eisers tegenvordering niet ontvankelijk verklaart op grond dat verweersters hoofdvordering niet ontvankelijk is;
Dat, nu de hoofdvordering onterecht niet ontvankelijk is verklaard,
de beslissing dat de tegenvordering
niet ontvankelijk is, niet naar recht
verantwoord is;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eisers
tegenvordering niet ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
16 juni 1986 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en van Heeke.

Nr. 648
2'

KAMER -

17 juni 1986

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN- STRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID
-ARREST WAARBIJ EEN VERZOEK OM VERDAGING VAN DE ZAAK WORDT VERWORPEN
EN WORDT BESLIST DAT DE ZAAK ZELVE ZAL
WORDEN BEHANDELD - VOORZIENING V66R
DE EINDBESLISSING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN- STRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID

Nr. 648
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- VOORZIENING INGESTELD TERWIJL DE
EINDBESLISSING NOG VATBAAR IS VOOR
VERZET GEDURENDE DE GEWONE TERMIJN.

3° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - SCHORSING VAN DE VERJARING - CASSATIEGEDING.

4° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING WEGENS
VERVAL VAN DIE RECHTSVORDERING - KOSTEN VAN DIE VORDERING TEN LASTE VAN DE
STAAT - CASSATIE ZONDER VERWIJZING.

1° Niet ontvankelijk is de voorziening

4o Wanneer de beslissing op de strafvor-

dering vernietigd wordt wegens verval
van die rechtsvordering en de kosten
van die rechtsvordering ten laste van
de Staat moeten blijven, geschiedt de
cassatie zonder verwijzing (4).

(TIELENS, LAUSBERG)
ARREST

(A.R. nr. 8629)

HE'T HOF; -

Gelet op de bestre-

die v66r de eindbeslissing is ingesteld den arresten, op 26 oktober 1983 en
tegen een arrest waarbij een verzoek op 26 januari 1984 door het Hof van
om verdaging van de zaak wordt ver- Beroep te Antwerpen gewezen;
worpen en wordt beslist dat de zaak
zelve wordt behandeld (1).
I. Op de voorzieningen tegen het
2o Niet ontvankelijk is de voorziening arrest van 26 oktober 1983:
die tegen een niet definitieve beslissing is ingesteld op een tijdstip dat teOverwegende dat het bestreden
gen de bij verstek gewezen eindbeslis- arrest het verzoek van de eisers om
sing tijdens de gewone termijn nag
uitstel verwerpt en zegt dat de zaak
verzet kan worden gedaan (2).
3° De verjaring van de tegen een be-

klaagde
ingestelde
strafvordering
wordt niet geschorst door de voorziening die deze als burgerlijke partij
heeft ingesteld tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling
waarin wordt beslist dat er geen grand
bestaat om andere verdachten te vervolgen (3).
(1) en (2) Zie

Cas~.,

3 dec. 1985, A.R. nr. 9792

(A.C., 1985-86, nr. 229).

(3) In een vroeger stadium van deze rechtspleging had de eiseres, thans beklaagde, als
burgerlijke partij een voorziening ingesteld tegen het arrest tot buitenvervolgingstelling van
andere verdachten. Die voorziening werd door
het Hof verworpen bij arrest A.R. nr. 7208 van
16 maart 1982 (A.C., 1981-82, nr. 421).
Die voorziening werd verworpen op grond
dat zij niet werd betekend overeenkomstig art.
418 Sv.
Het thans bestreden arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen (zie Pas., 1984, II, 106)
had er een overdreven belang aan gehecht dat
de voorziening niet was onontvankelijk verklaard wegens de aard van de bes!issing waartegen zij was gericht, en had daaruit afgeleid
dat die voorziening een schorsing van de verjaring van de ten laste van de eiseres zelf
ingestelde strafvordering had veroorzaakt.
In dat opzicht heeft 's Hofs rechtspraak niet
altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de niet-ontvankelijkheid van de voorzie-

ten gronde zal behandeld worden;
Overwegende dat die beslissing
eensdeels geen uitspraak doet over
een geschil inzake bevoegdheid, anderdeels geen einde stelt aan de vervolgingen en derhalve geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering;
ning wegens de aard van de beslissing en de
andere gronden van niet-ontvankelijkheid (zie
de conclusie van adv.-gen. Paul Leclercq, bij
arrest van 2 maart 1914 (A.C., 1914, I, 132). In
bepaalde arresten is gezegd dat de voorziening
waaraan zij geen schorsende kracht toekenden, niet ontvankelijk was wegens de aard van
de beslissing. Het ging echter niet, zoals men
zou kunnen geloven, om beslissingen waartegen geen voorziening mogelijk was, maar om
voorzieningen die !outer voorbarig waren omdat de bestreden beslissing geen eindbeslissing was (Cass., 9 feb. 1925, Bull. en Pas., 1925,
I, 128; Cass., 27 mei 1963, ibid., 1963, I, 1024;
Cass., 30 nov. 1976, A.C., 1977, 366). Wat eenvoudig een toepassingsgeval had kunnen zijn,
is soms een exclusivieit geworden. Aldus laat
het arrest van 17 juni 1963 (Bull. en Pas., 1963,
I, 1086) geen twijfel mogelijk : « de voorziening
in cassatie schorst de verjaring van de strafvordering enkel als zij niet ontvankelijk is wegens de aard van de bestreden beslissing ». In
aile andere gevallen was er dus schorsing van
de verjaring, a! was de voorziening niet ontvankelijk.
(Zie vervolg nota volgende biz.)
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Overwegende dat weliswaar bij
arrest van 17 november 1983 een
eindbeslissing werd gewezen;
Overwegende evenwel dat dit arrest ten aanzien van de eisers bij
verstek is gewezen;
Dat de door de eisers op 25 november 1983 ingestelde voorzieningen, nu zij zijn ingesteld v66r het
verstrijken van de gewone verzettermijn tegen die eindbeslissing, niet
ontvankelijk zijn;
(Vervolg nota van vorige biz.)
Ter verantwoording van dat onderscheid
geeft de rechtsleer twee verklaringen (A. VANDEPLAs, « De verjaring van de strafvordering >>,
in Prolegomena, I, 1980, biz. 86).
Eerst en vooral zou de niet-ontvankelijkheid
wegens de aard van de beslissing een evidente
kennelijke niet-ontvankelijkheid zijn. Dat argument is m.i. niet beslissend, aangezien er
andere, even kennelijke redenen van niet-ontvankelijkheid bestaan.
Er wordt een andere reden vermeld : er
moet worden vermeden, zegt men, dat de beklaagde steeds opnieuw voorzieningen instelt
die uiteraard niet ontvankelijk zijn en daardoor het verder verloop van de rechtspleging
lamlegt. Dit is een opportuniteitsbeschouwing
die als zodanig geen oplossing geeft voor het
juridische probleem van de schorsing. Er
wordt trouwens niet uitgelegd waarom de
voorziening, die niet-ontvankelijk is wegens de
aard van de beslissing, geen schorsende
kracht heeft; die kan immers de beklaagde enkel ertoe aansporen ongelegen rechtsmiddelen
aan te wenden, alleen maar om de rechtspleging ingewikkeld te maken en zo tot verjaring
te geraken.
Ter oplossing van dat probleem dient te
worden onderzocht om welke reden de verja-.
ring wordt geschorst.
Buiten de door de wet uitdrukkelijk bepaalde gevallen (art. 24 wet van 17 april 1878; art.
1.9 wet 28 juni 1983 houdende de inrichting, de
bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof; art. 350, tweede lid, W.I.B.; art. 7 Verdrag
betreffende de instelling en het statuut van
een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te
Brussel op 31 maart 1965, en goedgekeurd bij
wet van 18 juli 1969) wordt de verjaring geschorst telkens wanneer een wettelijk beletsel
verhindert dat uitspraak wordt gedaan op de
strafvordering (Cass., 23 nov. 1982, A.R.
nr. 7512; A.C., 1982-83, nr. 181). Vgl. Cass., 2
maart 1914, Bull. en Pas., 1914, I, 132 : « qui arrete l'exercice de !'action du ministere public
ou le jugement sur celle-ci ».
Als het gaat om een voorziening tegen een
eindbeslissing, dan dient het onderscheid, valgens de oorzaak van de niet-ontvankelijkheid
van de voorziening, tot niets. Immers, schorsing van de verjaring is maar van belang in
zoverre de bestreden beslissing op een ontvan-

Nr. 648

II. Op de voorzieningen tegen het
arrest van 26 januari 1984 :

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen
waarbij het verzet van de eisers niet
wordt ontvangen in zover gericht tegen de vrijspraak voor de feiten sub
A.VII, waarbij de hogere beroepen
niet worden ontvangen in zover gericht tegen de vrijspraak voor de feiten sub B, en waarbij de eisers worden vrijgesproken zonder kosten
kelijk en gegrond verklaarde voorziening
wordt vernietigd met verwijzing (zie voetnoot
bij Cass., 27 maart 1979, A.C., 1978-79, 883).
In alle andere gevallen is er geen sprake
meer van verjaring, vermits de strafvordering
is geeindigd door de bes!issing, die onherroep- ·
baar is geworden.
Om die reden onderzoekt het Hof of de verjaring a! dan niet was ingetreden op de dag
waarop de bestreden beslissing is gewezen en
niet op de dag van de voorziening. (Cass., 15
juni 1983, A.R. nr. 2844; A.C., 1982-83, nr. 574;
Cass., 8 mei 1984, A.R. nr. 8518, ibid., 1983-84,
nr. 515.)
Wanneer het gaat om een voorziening, die is
· gericht tegen een niet definitieve beslissing en
die dus voorbarig blijkt te zijn, zal men enkel
moeten nagaan of de rechtspleging al dan niet
is stilgelegd. Zo ja, dan wordt de verjaring geschorst; zo niet, heeft de schorsing geen reden
van bestaan.
Ingeval de appelrechter, overeenkomstig art.
407 Sv., voorlopige tenuitvoerlegging van zijn
beslissing heeft bevolen, spreekt het vanzelf
dat de strafvordering niet kan worden stilgelegd door een eventuele voorziening.
Wanneer daarentegen de appelrechter geen
voorlopige tenuitvoerlegging heeft bevolen, zou
men geneigd zijn te oordelen dat de voorziening de loop van de rechtspleging schorst. Zodanige opvatting valt echter moeilijk te verenigen met de bepalingen van art. 416, eerste lid,
Sv., dat nl. juist verbiedt dat, v66r de eindbeslissing, een voorziening wordt ingesteld tegen
de niet definitieve beslissingen. Dat is een van
de talrijke gelegenheden waarin de rechter,
zoals trouwens het parket, een beslissing moet
nemen op grand van de theorie van de kennelijke niet-ontvankelijkheid van een voorziening. Het is duidelijk dat het de rechter niet
behoort een voorziening niet ontv11nkelijk te
verklaren, maar, wat betreft de door hem te
nemen beslissing, dient hij onvermijdelijk rekening te houden met de evidente niet-ontvankelijkheid van de voorziening. Wanneer het
voor iedereen duidelijk is dat een voorziening
onbetwistbaar en niet ontvankelijk is, dan kan
men zich niet inbeelden dat de rechter wettelijk verplicht zou kunnen zijn het onderzoek
van de zaak te schorsen.

{Zie vervolg nota volgende biz.)
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met ontslag van elke veroordeling 21 van de voorafgaande titel van het
deswege wegens de feiten sub A.II.2 Wetboek van Strafvordering:
en A.VIII:
Overwegende dat het arrest de eisers op 26 januari 1984 tot correctioOverwegende dat de voorzienin- nele
straffen veroordeelt, hetzij
gen niet ontvankelijk zijn bij gebrek meer dan drie jaar na de laatste
aan belang;
nuttige stuiting op 25 november 1980
van de verjaring van de strafvordeB. In zoverre de voorzieningen ge- ring wegens een geheel van laatst
richt zijn tegen de overige beslissin- op 19 januari 1978 gepleegde feiten;
gen van het arrest op de t~gen de
Overwegende dat de verjaring van
eisers ingestelde strafvordermg;
de strafvordering geschorst wordt,
hetzij krachtens een uitdrukkelijke
Over het ambtshalve aangevoerde mid- wettekst, hetzij wegens het bestaan
del, afgeleid uit de schending van artikel van een wettelijk beletsel dat het
regel, de niet-ontvankelijkheid van een voorziening zodanig evident is dat de rechter, die
in staat is te voorzien welke beslissing het Hof
zal wijzen, zich niet in een toestand van onmogelijkheid zal bevinden om de zaak verder
te behandelen of, in voorkomend geval, uitspraak te doen.
Als die oplossing aileen wordt toegepast op
de voorbarige voorziening, zou men een niet te
verantwoorden belang hechten aan het bepalen van wat « het grootste gebrek »is(« le vice
le plus profond »), wanneer, zoals het dikwijls
gebeurt, een voorziening niet ontvankelijk is
om meer dan een reden.
Er wordt gezegd dat, wanneer de voorziening is gericht tegen een beslissing inzake
bevoegdheid, de verjaring van de strafvordering geschorst is tijdens het cassatiegeding
(Cass., 25 sept. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 107).
De oplossing moet evenwel genuanceerd worden. Indien de rechter zegt dat hij bevoegd is
en hij die bes!issing bij voorraad uitvoerbaar
heeft verklaard, is er geen reden om aan te
nemen dat de verjaring zou zijn geschorst. Indien de rechter zijn beslissing niet bij voorraad uitvoerbaar heeft verklaard, doet een
rechtsgeldig ingestelde voorziening onzekerheid ontstaan m.b.t. de bevoegdheid.
De verjaring is in dat geval geschorst vanaf
de voorziening tot de uitspraak van het arrest
door het Hof. Als de voorziening om de ene of
andere reden kennelijk niet ontvankelijk is,
wordt de verjaring niet geschorst.
Wanneer de voorziening is gericht tegen een
beslissing waarbij de rechter zich onbevoegd
verklaart, is het proces, zoals het is ingeleid,
daarmee bei\indigd. De strafvordering blijft
echter bestaan. De verjaring loopt verder. Van
het ogenblik af dat een der partijen, hetzij het
O.M., hetzij de vervolgende partij, hetzij de
burgerlijke partij, een regelmatige voorziening
instelt, zal het niet meer mogelijk zijn verder
te handelen tot zolang het Hof over de
bevoegdheid heeft beslist.

(Vervolg nota van vorige biz.)
Daarom wordt de verjaring niet geschorst
door de voorziening die, v66r de eindbeslissing, is ingesteld tegen een niet definitieve beslissing en die derhalve, met toepassing van
art. 416 Sv., niet ontvankelijk is (b.v. Cass., 3
dec. 1985, A.R. nr. 9792, A.C., 1985-86, nr. 229).
Hetzelfde geldt voor de voorziening die tijdens
de gewone verzettermijn wordt ingesteld
(Cass., 17 sept. en 3 dec. 1985, A.R. nrs. 9498
en 9755, A.C., 1985-86, nrs. 31 en 227).
Maar dat is niet voldoende. Dezelfde oplossing moet worden gegeven wanneer de door
de voorziening bestreden bes!issing, als dusdanig, niet vatbaar is voor cassatieberoep, b.v.
omdat de beslissing in eerste aanleg is gewezen en ertegen hoger beroep kan worden ingesteld (Cass., 10 dec. 1980, A.R. nr. 1418, A.C.,
1980-81, nr. 218; Cass., 13 sept. 1983, A.R.
nr. 8243, en 25 april 1984, A.R. nr. 3571, ibid.,
1983-84, nrs. 24 en 493; 4 sept. 1984, A.R.
nr. 8665, en 6 feb. 1985, A.R. nr. 4055, ibid.,
1984-85, nrs. 4 en 340) of omdat het gaat om
een !outer uitstel van de zaak, zonder echte
beslissing van de rechter over enige betwisting
(zie Cass., 27 mei 1975, ibid., 1975, 1018, en
voetnoot A.B.; vgl. evenwel Cass., 3 jan. 1978,
ibid., 1978, 520).
Evenzo kan de verjaring niet worden geschorst als de voorziening wordt ingesteld
door een partij die daartoe niet bevoegd is
(Cass., 31 okt. 1984, A.R. nr. 3646, ibid.,
1984-85, nr. 150) of als zij geen belang erbij
heeft zulks te doen, b.v. als de beklaagde een
voorziening instelt tegen een beslissing waarbij de rechter zich onbevoegd verklaart (zie
Cass., 15 maart 1983, A.R. nr. 7917, ibid.,
1982-83, nr. 396 en voetnoot 2).
Ten slotte, kan men redelijkerwijze geen
schorsende kracht toekennen aan een voorziening, als de elementaire rechtsvormen ervan
niet zijn in acht genomen, b.v. als de voorziening is ingesteld bij gewone brief (Cass., 24
feb. 1982, A.C., 1981-82, nr. 379; Cass., 21 nov.
1984, A.R. nr. 3893, ibid., 1984-85, nr. 186).
Aan de hand van de rechtspraak van het
Hof van Cassatie kan men zeggen dat, in de

R.D.

I

(4) Cass., 16 okt. 1985, A.R. nr. 4472, 19 nov.
1985, A.R. nr. 9544, en 8 jan. 1986, A.R.
nr. 4502, nrs. 101, 186 en 296.
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berechten van de strafvordering verhindert;
Overwegende dat het door eiseres
als burgerlijke partij op 4 januari
1982 tegen het arrest van 22 december 1981 van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Antwerpen ingestelde cassatieberoep geen wettelijke onmogelijkheid met zich bracht om de eisers verder als beklaagden, na verwijzing naar de correctionele rechtbank, te vervolgen; dat, enerzijds,
dit cassatieberoep niet de rechtspleging tegen de eisers als beklaagden
betreft; dat, anderzijds, door de feitenrechter geen samenhang werd
vastgesteld tussen de tegen de eisers als beklaagden ingestelde vervolgingen en tegen andere verdachten ingestelde vervolgingen;
Dat, bij ontstentenis van enige reden van schorsing van de verjaring,
de strafvordering vervallen was op
het ogenblik van de uitspraak;
Overwegende dat de kosten ten
laste van de Staat moeten blijven;

Nr. 649
2'

KAMER -

1° VOORZIENING

17 juni 1986
IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ
CASSATIEBEROEP NIET BETEKEND.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDVONNIS - BEGRIP.

3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN AANGESTELDE - ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET, ART. 18.

4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN
VAN TWEE PERSONEN - lEDER VAN HEN
T.A.V. HET SLACHTOFFER GEHOUDEN TOT
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING.

5° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
RECHTSVORDERING VAN EEN BURGERLIJKE
PARTIJ - VERN!ETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESL!SSING OP DE RECHTSVORDERING VAN EEN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DEZELFDE BEKLAAGDE EN DEZELFDE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - VEREISTEN.

Om die redenen, zonder dat er
grond is om de door de eisers aangevoerde middelen, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, te onderzoeken, vernietigt het bestreden
arrest van 26 j anuari 1984 in zoverre het de eisers veroordeelt en de 6° VOORZIENING IN CASSATIE - PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
bekendmaking van het arrest door
VOORZIEN - STRAFZAKEN - ONTVANKEpublicatie beveelt; verwerpt de voorLIJKHEID - BURGERLIJKE RECHTSVORDEzieningen voor het overige; beveelt
RING - ElSER DIE GEEN PARTIJ MEER IS IN
dat van dit arrest melding zal worDE ZAAK.
den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 26 1c Niet ontvankelijk is het cassatiebejanuari 1984; veroordeelt de eisers
roep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij dat niet is betekend aan
in een vierde van de kosten; laat de
de partij tegen wie het is gericht (1).
overige kosten ten late van de Staat;
(Art. 418 Sv.)
zegt dat er geen anleiding is tot verwijzing.
2° Een eindvonnis is het vonnis waarbij
aan de burgerlijke partij, rekening
17 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
houdende met de verdeling van de
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaat(1) Cass., 5 maart 1985, A.R. nr. 8959, en 16
generaal - Advocaat: mr. L. Delwaide, april 1985, A.R. nr. 8576, redenen
(A. C., 1984-85, nrs. 403 en 481 ).
Antwerpen.
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aansprakelijkheid, de helft van het
door haar gevorderde wordt toegekend
en waarbij de rechter niets reserveert
waarover de stralrechter nag uitspraak
zal moeten doen (2). (Art. 416 Sv.)
3" De rechter verantwoordt niet naar
recht zijn beslissing waarbij hij de
vordering van de burgerlijke partij alwijst, wanneer hij enkel vaststelt dat
de beklaagde het voertuig bestuurde
voor rekening en in opdracht van de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
en daarbij naar art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet verwijst, zonder de redenen op te geven waarom die wet van
toepassing zou zijn (3).
4" Wanneer door de samenlopende lou-

tij, wier vordering in eerste aanleg
werd algewezen, bij alwezigheid van
hager beroep, geen partij meer is in de
zaak voor de appelrechter en deze
rechter te haren opzichte geen uitspraak heeft ged_aan (6).
(JACOBS, BELGISCHE STAAT - MIN. V. ONDERWIJS T. STER - ALGEMEEN SYNDIKAAT, TITS;
STER - ALGEMEEN SYNDIKAAT T. JACOBS, BELGISCHE STAAT - MIN. V. ONDERWIJS; TITS T. JACOBS, BELGISCHE STAAT - MIN. V. ONDERWIJS;
SOUVEREYNS T. JACOBS, DE STER - ALGEMEEN
SYNDIKAAT, TITS, NIJS, BELGISCHE STAAT MIN. V. ONDERWIJS)
ARREST

ten van twee personen aan een derde
(A.R. nr. 9986)
schade wordt veroorzaakt, is niet naar
recht verantwoord de beslissing die de
voor een van hen burgerrechtelijk aanHET HOF; - Gelet op het bestresprakelijke partij veroordeelt om aan den vonnis, op 12 september 1985 in
de benadeelde slechts de helft van de
schadevergoeding te betalen wegens hoger beroep gewezen door de Corde lout van de andere aansprakelijke rectionele Rechtbank te Hasselt;
persoon (4). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
I. 1. op de voorziening van Joseph
5" Vernietiging, op de voorziening van de Jacobs:
burgerlijke partij en van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, van de
A. Wat betreft de beslissing op de
beslissing op de rechtsvordering van strafvordering :
deze burgerlijke partij tegen een beOverwegende dat de substantii:\le
klaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij leidt tot vernietiging of op straffe van nietigheid voorgevan de niet delinitieve beslissing op de schreven rechtsvormen in acht zijn
rechtsvordering van een andere bur- genomen en de beslissing overeengerlijke partij tegen dezelfde verweer- komstig de wet is gewezen;
ders, als die beslissing aan dezelfde
onwettigheid lijdt, oak als de eiser,
B. Wat betreft de beslissing op de
wat die beslisisng betrelt, afstand van civielrechtelijke vorderingen tegen
zijn voorziening heelt gedaan, zonder hem:
in de beslissing te berusten (5).

Overwegende dat, nu deze vorde-

6" Niet ontvankelijk is de voorziening ringen niet ontvankelijk werden ver-

die de burgerlijke partij tegen de be- klaard, de voorziening bij gebrek
slissing van de appelrechter heelt aan belang niet ontvankelijk is;
ingesteld wanneer die burgerlijke par-

(2) Zie Cass., 23 feb. 1982, A.R. nr. 6996
(A.C., 1981-82, nr. 372).
(3) Zie Cass., 29 nov. en 6 dec. 1983, A.R.
nrs. 8244 en 8293 (A.C., 1983-84, nrs. 175 en
193).
(4) Zie Cass., 4 sept. 1985, A.R. nr. 4108,
supra, nr. 1.
(5) Zie Cass., 9 maart 1976 (A.C., 1976, 782);
23 dec. 1981, A.R. nr. 1947 (ibid., 1981-82,
nr. 270) en 8 maart 1983, A.R. nr. 7265
(ibid., 1982-83, nr. 373).

2. op de voorziening van de Belgische Staat :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, civielrechtelijk aansprakelijke partij, zijn
voorziening heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie en aan
de verweerders;

t----------------(6) Zie Cass., 24 feb. 1975 (A.C., 1975, 717).
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Dat de voorziening mitsdien niet ging oplegt, en uit de schending van de
artikelen 1, 18, inzonderheid eerste,
ontvankelijk is;

tweede en derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na de
verweerder Jacobs schuldig te hebben
verklaard aan de hem ten laste gelegde
misdrijven, en hem strafrechtelijk te
hebben veroordeeld, de burgerlijke vordering van eiseres, strekkende tot de solidaire veroordeling van de verweerders
tot betaling van schadevergoeding en
kosten, niet ontvankelijk verklaart, in zoverre zij tegen de eerste verweerder gericht is, op grond dat: « (eerste verweerder) op het ogenblik der feiten zijn
voertuig bestuurde voor rekening en in
opdracht van (de tweede verweerder),
laatstgenoemde burgerlijk verantwoordelijk dient verklaard te worden voor de
boeten, de kosten en de schadevergoedingen lastens (eerste verweerder) uit te
spreken, en de burgerlijke vorderingen
gesteld lastens (eerste verweerder) onontvankelijk zijn (artikel 18 wet 3 juli
1978 arbeidsovereenkomst) »,
terwijl, eerste onderdeel, uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt, enerzijds, dat de eerste verweerder door een arbeidsovereenkomst
met de tweede verweerder verbonden
was, en, anderzijds, dat de eerste verweerder zich bij de uitvoering van deze
arbeidsovereenkomst zou hebben schuldig gemaakt aan een lichte fout die bij
hem slechts toevallig voorkomt, geen der
partijen deze feiten in conclusie hebben
opgeworpen, en partijen voor deze feiten
geen tegenspraak hebben gevoerd, het
vonnis derhalve, door te beslissen dat de
vordering van eiseres, met toepassing
van artikel 18 van de wet betreffende de
arbeidsovereenkomsten, niet ontvankeOver het eerste middel, afgeleid uit de lijk is in zoverre zij tegen de eerste verschending van de artikelen 702, 807 en weerder gericht is en aldus ambtshalve
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, voormelde feiten in aanmerking te neuit de miskenning van de algemene men, het algemeen rechtsbeginsel dat de
rechtsbeginselen dat de partijen over de strafrechter zijn oordeel vormt op grond
civiele rechtsvordering beschikken en de van de feiten die aan de tegenspraak
grenzen van het burgerlijk geschil bepa- van de partijen onderworpen zijn, en het
len dat de rechter geen uitspraak mag algemeen rechtsbeginsel van de eerbiedidoen over niet gevorderde zaken, en dat ging van het recht van verdediging mishij geen met de openbare orde niet strij- kent;
tweede onderdeel, krachtens het als aldige betwisting mag opwerpen waarvan
de conclusies van partijen het bestaan gemeen rechtsbeginsel erkende beschik·uitsluiten, van het algemeen rechtsbegin- kingsbeginsel alleen de partijen over de
sel dat de strafrechter zijn oordeel vormt civiele rechtsvordering beschikken en de
op grond van de feiten die aan de tegen- • grenzen van het burgerlijk geschil bepaspraak van. partijen onderworpen zijn, ' len, hetgeen onder meer inhoudt dat de
van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter - overeenkomstig eveneens ereerbiediging van het recht van verdedi- kende algemene rechtsbeginselen

II. Op de voorziening van Ster Algemeen Syndikaat :
Overwegende dat mr. J.M. Nelissen Grade, bij akte neergelegd ter
griffie van het Hof op 16 december
1985, verklaard heeft namens eiseres afstand zonder berusting te doen
van haar voorziening omdat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het vonnis de
Belgische Staat veroordeelt om aan
eiseres een voorschot van 175.478
frank te betalen, te vermeerderen
met de vergoedende intresten vanaf
30 maart 1984 tot 12 september 1984,
vanaf die datum de gerechtelijke intresten en de kosten; dat aan eiseres akte verleend wordt van haar
voorbehoud voor toekomstige uitgaven;
Dat de rechters, die aan eiseres
de helft toekenden van het gevorderde bedrag op grond van een door
hen aanvaarde verdeling van aansprakelijkheid en statueerden over
alles wat gevorderd werd, hun
rechtsmacht volledig hebben uitgeoefend zodat het vonnis een eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering;
Dat er derhalve geen grond is om
afstand te verlenen;

1

1

1
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geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken en geen met de openbare
orde niet strijdige betwisting mag opwerpen waarvan de conclusies van partijen
het bestaan uitsluiten, aile rechtsbeginselen, die onder meer bekrachtiging vinden in de artikelen 702, 807 en 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, de eerste
verweerder in zijn voor de appelrechter
genomen conclusie niet heeft aangevoerd
dat de vordering van eiseres strekkende
tot betaling van schadevergoeding als
niet ontvankelijk, ten minste ongegrond,
diende te worden afgewezen, in zoverre
zij tegen hemzelf gericht was, op grond
dat de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en de beperking van aansprakelijkheid van de werknemer neergelegd in artikel 18 van deze wet, ten
deze van toepassing zouden zijn, het
vonnis derhalve, door ambtshalve deze
wetsbepalingen toe te passen, de in dit
onderdeel genoemde algemene rechtsbeginselen miskent en wettelijke bepalingen schendt;
derde onderdeel, de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
inzonderheid de beperking van aansprakelijkheid neergelegd in haar artikel 18,
krachtens haar artikel 1 slechts van toepassing is op de werknemers wier toestand niet statutair geregeld is, het vonnis derhalve, door te beslissen dat de
vordering van eiseres, met toepassing
van artikel 18 van de wet betreffende de
arbeidsovereenkomsten, niet ontvankelijk is in zoverre zij tegen de eerste verweerder gericht is, zonder vast te stellen
dat hij door een arbeidsovereenkomst
met de tweede verweerder verbonden is
en zijn toestand dus niet statutair geregeld is, het Hof niet toelaat na te gaan of
naar recht kon worden beslist dat de wet
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
inzonderheid de beperking van aansprakelijkheid neergelegd in haar artikel 18,
ten deze van toepassing was (schending
van artikel 97 van de Grondwet), ten
minste het toepassingsgebied van de wet
op de arbeidsovereenkomsten uitbreidt
tot een ieder die « voor rekening en in
opdracht van de Belgische Staat » handelt (schending van artikel 1, inzonderheid eerste tot derde lid, van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);
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bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomt, dient te worden aangemerkt,
het vonnis derhalve, door te beslissen
dat de vordering van eiseres, met toepassing van artikel 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, niet ontvankelijk is in zoverre zij tegen de
eerste verweerder gericht is, zonder vast
te stellen dat zijn foutieve gedraging als
een bij hem toevallig voorkomende Iichte
schuld dient te worden aangemerkt, het
Hof niet toelaat na te gaan of naar recht
kon worden beslist dat de eerste verweerder, met toepassing van artikel 18
van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, niet aansprakelijk kon worden gesteld (schending van artikel 97
van de Grondwet), ten minste elke aansprakelijkheid van de eerste verweerder
uitsluit, en niet slechts deze gegrond op
lichte schuld die bij hem slechts toevallig
voorkomt (schending van artikel 18, inzonderheid eerste, tweede en derde lid,
van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten) :

Wat het derde en het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis de civielrechtelijke vorderingen tegen
eerste verweerder niet ontvankelijk
verklaart op grond dat « (eerste verweerder) op het ogenblik der feiten
zijn voertuig bestuurde voor rekening en in opdracht van (tweede
verweerder) - artikel 18, wet van 3
juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten >>-;
Overwegende dat het vonnis de
motieven niet opgeeft waarom toepassing wordt gemaakt van de
wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, noch waarom geoordeeld
wordt dat de fout van eerste verweerder van die aard is dat zij de
toepassing van artikel 18 van deze
wet meebrengt;
Dat het de beslissing dat de vordering van eiseres tegen eerste verweerder niet ontvankelijk is, mitsdien niet wettelijk verantwoordt;

Dat de onderdelen gegrond zijn;
vierde onderdeel, de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomOver bet tweede middel, afgeleid uit
sten in haar artikel 18 de aansprakelijkheid van de werknemer slechts uitsluit de schending van de artikelen 1382, 1383
indien zijn foutieve gedraging niet als en 1384, derde lid, van het Burgerlijk
bedrog, zware schuld of lichte schuld die Wetboek,
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doordat het bestreden vonnis, na de
eerste verweerder schuldig te hebben
verklaard aan de hem ten laste gelegde
misdrijven en hem strafrechtelijk te hebben veroordeeld, eerste verweerder en
Marc Souvereyns « ieder voor de helft
aansprakelijk (verklaart) voor de schadelijke gevolgen van het ongeval », en de
burgerlijke vordering van eiseres, strekkende tot solidaire veroordeling van de
verweerders tot betaling van schadevergoeding en kosten, niet ontvankelijk verklaart in zoverre zij tegen de eerste verweerder gericht is, en slechts ten belope
van de helft van het gevorderde bedrag
in hoofdsom gegrond verklaart in zoverre zij tegen de tweede verweerder gericht is, op grond dat : « het duidelijk is
(dat) eerste verweerder de rechtstreekse
aanleiding geweest is bij het ontstaan
van het ongeval » dat « anderzijds (de
heer Souvereyns) echter niet vrijuit
(gaat) ten aanzien van het ontstaan van
het ongeval », dat << in tegenstelling met
zijn voorligger, het voertuig (van mevrouw Tits), (de heer Souvereyns) zijn
voertuig niet aan een aangepaste snelheid (bestuurde) en onvoldoende afstand
opzichtens zijn voorligger (behield), reden waarom hij niet tijdig kon reageren
op de verkeerssituatie voor hem », dat
<< de rechtbank daarom van oordeel (is)
dat het onaangepaste rijgedrag van (de
heer Souvereyns) en van (de eerste verweerder) in gelijke mate heeft bijgedragen tot het ontstaan van het ongeval »,
en dat << beiden (de eerste verweerder en!
de heer Souvereyns) daarom ieder tot de,
helft der aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van het ongeval (dienen) veroordeeld te worden »,
1
terwijl, wanneer een fout de schade i
heeft veroorzaakt die door de getroffene ,
van het ongeval geleden werd, de scha- ,
deveroorzaker jegens het slachtoffer ge-l
houden is tot de vergoeding van de voile- 1
dige schade, ook al is deze mede veroorzaakt door de samenlopende fout van '
een derde, en degene die de schadever-!
oorzaker heeft aangesteld jegens het I
slachtoffer dient te worden veroordeeld ,
tot de vergoeding van de volledige schade, die werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van de aangestelde en 1,
een derde, het vonnis derhalve niet ener-1
zijds kan vaststellen dat de eerste ver-,
weerder « de rechtstreekse aanleiding
geweest is bij het ontstaan van het ongeval », en dat hij samen met de heer Souvereyns << in gelijke mate heeft bijgedragen tot het ontstaan van het ongeval »,
hetgeen de vaststelling insluit dat de sa-
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menlopende fouten van beiden hetzelfde
schadegebeuren hebben veroorzaakt,
doch anderzijds kan beslissen dat zij
<< ieder tot de helft der aansprakelijkheid
voor de schadelijke gevolgen van het ongeval (dienen) veroordeeld te worden »
zonder de in het middel genoemde wetsbepalingen te schenden :

Overwegende dat het vonnis, dat
beslist dat de schade opgelopen door
eiseres het gevolg is van de samenlopende fouten van eerste verweerder en van Marc Souvereyns, tweede verweerder, civielrechtelijk aansprakelijke voor de eerste, niet wettig kon veroordelen de schade van
eiseres slechts ten belope van de
helft te vergoeden;
Dat het middel gegrond is;
III. Op de voorziening van Linda
Tits:
Overwegende dat mr. Houtekier,
bij akte neergelegd ter griffie van
het Hof op 13 december 1985, namens eiseres verklaard heeft zonder
berusting afstand te doen van haar
voorziening omdat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van artikel 416 van het Wetboek
van Strafvordering;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslisisng op de civielrechtelijke vordering van de eiser Ster - Algemeen Syndikaat tegen de verweerders Joseph Jacobs
en de Belgische Staat de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen de
verweerders, nu deze beslissing op
dezelfde onwettigheid berust;
IV. Op de voorziening van Marc
Souvereyns;
Overwegende dat eiser zich burgerlijke partij heeft gesteld voor de
Politierechtbank te Hasselt tegen de
verweerder Joseph Jacobs;
Dat hij de Belgische Staat als civielrechtelijk aansprakelijke rechtstreeks dagvaardde voor de politierechtbank;
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Overwegende dat de politierechtbank zich onbevoegd verklaarde om
kennis te nemen van de civielrechtelijke vordering van eiser tegen de
verweerders Jacobs en de Belgische
Staat ingevolge de vrijspraak van de
beklaagde Jacobs, bij vonnis op
tegenspraak geveld op 29 april 1985;
Overwegende dat eiser geen hoger
beroep instelde tegen dit vonnis, zodat hij geen partij was in het geding
voor de correctionele rechtbank, ofschoon hij aldaar verscheen ingevolge dagvaarding door de procureur
des Konings;
Overwegende dat, nu geen geding
meer aanhangig was voor de appelrechters tussen eiser en de verweerders Jacobs en Belgische Staat,
evenmin als een geding aanhangig
was tussen eiser en de overige verweerders, het vonnis ten laste van
de ene en ten voordele van de andere geen veroordeling uitspreekt;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is en er geen grond is
het middel dat de ontvankelijkheid
van de voorziening niet betreft, te
onderzoeken;
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Linda Tits en Marc Souvereyns tot
de kosten van hun respectieve voorziening; veroordeelt de verweerders
Joseph Jacobs en de Belgische Staat
ieder tot een vierde van de overige
kosten, en de eiseres Ster - Algemeen Syndikaat tot de overige helft
dezer kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.
17 juni 1986 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Nelissen
Grade, Houtekier, De Bruyn.

Nr. 650
2• KAMER - 17 juni 1986

1° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MIDDEL NIET OVERGELEGD AAN DE FEITENRECHTER EN HIERUIT AFGELEID DAT HET
STRAFGERECHT NIET BEVOEGD WAS OM KENNIS TE NEMEN VAN DIE VORDERING - ONTVANKELIJK MIDDEL.

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het eerste en het tweede onderdeel van het
eerste middel, aangevoerd door de 2° RECHTBANKEN - BEVOEGDHEID VAN
DE STRAFRECHTER - BURGERLIJKE RECHTSSter - Algemeen Syndikaat dat niet
VORDERING - REGELS VAN OPENBARE ORtot ruimere cassatie kan leiden,
DE.
geeft akte aan de eiseres Linda Tits
van de afstand van haar voorzieRECHTSVORDEning; vernietigt het bestreden von- 3° BURGERLIJKE
RING - RECHTSVORDERING GEBRACHT
nis in zoverre het statueert over de
VOOR DE STRAFRECHTER - VEREISTEN.
civielrechtelijke vorderingen van de
eisers Ster - Algemeen Syndikaat en 1o en 2° De regels inzake de bevoegdheid
Linda Tits tegen de beklaagde Jovan de strafrechter om kennis te neseph Jacobs en de Belgische Staat,
men van de burgerlijke rechtsvordebehoudens in zoverre beslist wordt
ring raken de openbare orde, zodat het
dat de Belgische Staat minstens de
uit schending van die regels afgeleid
middel voor het eerst voor het Hof kan
helft der schade moet vergoeden en
worden voorgedragen (1).
de omvang der schade vastgesteld
wordt; verwerpt de voorzieningen '!I·----------------voor het overige; veroordeelt de ei-, (1) Zie Cass., 15 feb. 1978 (A.C., 1978, 714) en
sers Joseph Jacobs, Belgische Staat, 12 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 37).
1
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3" Wanneer de strafrechter definitief uit- bij vonnis van 15 februari 1983, ener-

spraak heeft gedaan op de strafvordering en over al hetgeen het voorwerp
was van de burgerlijke rechtsvordering ingesteld terwijl de strafvordering
bij hem aanhangig was, kan hij geen
kennis nemen van latere vorderingen
van de burgerlijke partij, die worden
ingesteld op een tijdstip dat de strafvordering niet meer bij hem aanhangig is (2), ook al had hij aan de burgerJijke partij akte verleend van haar
raming van de schade (3) en van het
door haar gemaakte voorbehoud (4).

(DE MULDER, NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN
BUURTSPOORWEGEN N.V. T. PROFESSIONELE
KAS VOOR HANDEL EN NIJVERHEID)
ARREST

(A.R. nr. 146)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1985 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 9, 556 en 568 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest, rechtdoende op verweersters burgerlijke rechsvordering en
met bevestiging van het beroepen vonnis, de eisers veroordeelt tot betaling
aan verweerster van een bedrag van
299.000 frank, meer de intresten en de
kostim, ten titel van « saldo » van de aan
verweerster, ingevolge het door eerste eiser veroorzaakte ongeval, verschuldigde
schadevergoeding,
terwijl verweerder zich burgerlijke
partij stelde tegen de eisers voor de Correctionele Rechtbank te Dendermonde
en haar vordering beperkte tot de toekenning van een provisie van een frank,
meer de intresten en de kosten; de Correctionele Rechtbank te Dendermonde

zijds, eerste eiser veroordeelde tot betaling aan verweerster van hetgeen door
haar gevorderd werd en, anderzijds, naliet tweede eiseres eveneens te veroordelen zoals door verweerster gevorderd
was, na nochtans te hebben vastgesteld
dat de vorderingen van de burgerlijke
partijen, waaronder deze van verweerster, tot het bekomen van een provisionele schadevergoeding van een frank,
rechtmatig en gegrond voorkwamen en
dienden te worden toegekend; tegen dit
vonnis geen rechtsmiddel werd aangewend en het derhalve in kracht van gewijsde is getreden; de rechtsmacht van
de strafrechter aangaande verweersters
burgerlijke rechtsvordering volledig uitgeoefend was ingevolge deze in kracht
van gewijsde gegane beslissing; de correctionele rechtbank, evenmin als het
hof van beroep, rechtdoende in correctionele zaken, wettig vermochten kennis te
nemen van verweersters verdere burgerlijke rechtsvordering tegen de eisers; de
regels betreffende de bevoegdheid van
de strafrechter van openbare orde zijn,
en derhalve de onbevoegdheid van de
strafrechter om kennis te nemen van
verweersters burgerlijke rechtsvordering
voor het eerst voor het Hof van Casatie
kan opgeworpen worden, zodat het arrest, door kennis te nemen van verweersters verdere burgerlijke rechtsvordering
tegen de eisers, niettegenstaande de
rechtsmacht van de strafrechter om van
deze vordering kennis te nemen, volledig
uitgeoefend was, onwettig is (schending
van de artikelen 4 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 9, 556 en 568 van het Gerechtelijk
Wetboek):

Overwegende dat het arrest recht
doet op hoger beroep van een vonnis van 4 juni 1984, waarbij een
door de burgerlijke partij, thans verweerster, ingestelde civielrechtelijke
vordering deels gegrond werd verklaard; dat het arrest het beroepen
vonnis bevestigt; dat het zodoende,
evenals de eerste rechter, impliciet
beslist dat de strafrechter bevoegd
was om van die vordering kennis te
nemen;
(2) Zie Cass., 30 nov. 1971 (A.C., 1972, 314).
Overwegende echter dat het be(3) Zie Cass., 13 feb. 1980, redenen roepen vonnis was voorafgegaan
(A.C., 1979-80, nr. 367).
door een vonnis op 15 februari 1983
(4) Zie het arrest van 12 sept 1978, waarvan door dezelfde rechtbank gewezen en
sprake is in voetnoot 1.
in kracht van gewijsde getreden,

-----------------1
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waarbij de strafvordering werd afgedaan en, op de civielrechtelijke vordering ingesteld door verweerster
tegen de eisers, eiser werd veroordeeld tot betaling aan verweerster
van het gevraagde voorschot van 1
frank, meer intresten en kosten, terwijl het beroepen vonnis van 4 juni
1984 recht doet op een door verweerster ter terechtzitting van 7 mei
1984 ingestelde vordering tot terugbetaling van door verweerster intussen gevestigde kapitalen ter verzekering van de renten, toe te kennen
aan de ouders van het dodelijk
slachtoffer van het misdrijf, waarvoor eiser bij het eerste vonnis werd
veroordeeld;
Overwegende dat de civielrechtelijke vordering voor de strafrechter
slechts kan worden ingesteld terzelfder tijd als de strafvordering; dat de
regels betreffende de bevoegdheid
van de strafrechter de openbare orde raken en dan ook voor het eerst
voor dit Hof kunnen worden ingeroepen, terwijl partijen die bevoegdheid niet kunnen uitbreiden door
vrijwillige verschijning;
Overwegende dat het vonnis van
15 februari 1983, waarbij aan verweerster het gevraagde voorschot
werd toegewezen, een eindbeslissing
uitmaakt, waardoor de rechtsmacht
van de strafrechter met betrekking ·
tot de civielrechtelijke vordering
van verweerster volledig was uitgeoefend;
Overwegende dat verweerster weliswaar het voorschot van 1 frank
vroeg op een eis, alsdan begroot op
131.724 frank, en akte vroeg van
haar voorbehoud om eventueel die
eis te verhogen of naderhand een terugvordering te doen van de sommen die zij nog uit te betalen heeft
en van de kapitalen die zouden moeten geconstitueerd worden;
Overwegende dat die begroting en
gevraagd voorbehoud - waarvan
het vonnis van 15 februari 1983 geen
gewag maakt - geen betrekking
hebben op een eis die reeds bij het
strafgerecht aanhangig is gemaakt
en die aanleiding geeft tot enige on-
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derzoeksmaatregel, maar aileen op
de eventuele instelling van een latere civielrechtelijke vordering voor
de bevoegde rechter, zoals de ter zitting van 7 mei 1984 ingestelde rechtsvordering;
Overwegende dat de strafrechter
derhalve, toen de litigieuze civielrechtelijke vordering werd ingesteld,
niet meer bevoegd was om er kennis van te nemen;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerster in de
kosten; zegt dat er geen aanleiding
is tot verwijzing.
17 juni 1986 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - :Jelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 651
2•

KAMER -

17 juni 1986

CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKENONTVANKELIJKHEID- GEMIS AAN BELANG.

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het middel aangewend tot staving
van de voorziening van de burgerlijke
partij die overeenkomstig art. 136 Sv.
jegens de verdachte tot schadevergoeding is veroordeeld, dat hieruit is afgeleid dat het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling niet duidelijk
zegt of de veroordeling tot schadevergoeding overeenstemt met de conclusie
van de verdachte dan wei ambtshalve
is uitgesproken.
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Dat het onderdeel bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;

ARREST

(A.R. nr. 234)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1985 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
de verdachte buiten vervolging
wordt gesteld en eiser veroordeeld
wordt in kosten van de strafvordering:

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 juni 1986 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr;. B. De Lathauwer, Gent.

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser veroordeeld wordt tot schade- Nr. 652
vergoeding :
Over het middel, afgeleid uit de schen2" KAMER - 17 juni 1986
ding van de artikelen 136 van het Wethoek van Strafvordering en 97 van de
Grondwet,
VOORZIENING IN CASSATIE - BESLISdoordat het arrest, na te hebben geSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEPsteld dat de verdachte in zijn verweerSTRAFZAKEN- VONNIS VAN DE CORRECTIOmiddelen en conclusie werd gehoord, de
NELE RECHTBANK IN EERSTE AANLEG GEWEbestreden beschikking van de raadkamer
ZEN - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORbevestigt en eiser veroordeelt om aan
ZIENING.
verdachte een schadevergoeding van
10.000 frank te betalen,
Niet ontvankelijk is de voorziening tegen
een vonnis dat in eerste aanleg door
terwijl, eerste onderdeel, het arrest nade correctionele rechtbank is gewezen
laat te vermelden of het eiser ambtshal(1). (Artt. 407 en 413 Sv.)
ve of overeenkomstig de conclusie van
verdachte veroordeelt tot betaling van
een schadevergoeding van 10.000 frank,
(DUREUIL T. OP DE BEECK, NEVE, DOHET,
zodat het niet met redenen omkleed is
LEFLERE, DELAEY)
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
ARREST
tweede onderdeel, ...

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de veroordeling
van de in het ongelijk gestelde burgerlijke partij tot schadevergoeding
jegens de verdachte door artikel 136
van het Wetboek van Strafvordering
verplicht is; dat het ter zake zonder
belang is dat de verdachte deze veroordeling eveneens heeft gevorderd;

(A.R. nr. 422)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 februari 1986 gewezen door de Correctionele Rechtbank te Veurne;
t---------------(1) Cass., 4 sept.
(A.C., 1984-85, nr. 4).

1984,

A.R.

nr.

8665
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Overwegende dat krachtens de artikelen 407 en 413 van het Wetboek
van Strafvordering de voorziening
slechts ontvankelijk is wanneer de
beslissing waartegen ze is gericht,
in laatste aanleg is gewezen; dat het
bestreden vonnis in eerste aanleg is
gewezen;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens - Verslaggever : de h.
De Peuter - Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal.

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 13 en 16 van de wet van 27 november 1891;

Overwegende dat de door het bestreden vonnis bevestigde beslissing
van de politierechtbank niet vaststelt dat de in artikel 13 van de wet
van 27 november 1891 vermelde omstandigheden, welke grond zouden
oplE~veren om eiser ter beschikking
van de regering te stellen met het
oog op zijn opsluiting in een bedelaarsgesticht gedurende twee jaar,
aanwezig zijn; dat het bestreden
vonnis evenmin die vaststellingen
bevat;
Dat de beslissing niet naar recht
is verantwoord;
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LANDLOPERIJ -

LANDLOPER TER BESCHIKKING VAN DE REGERING GESTELD OM
IN EEN BEDELAARSGESTICHT TE WORDEN
OPGESLOTEN - VEREISTEN.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een landloper ter beschikking van de regering wordt gesteld om
gedurende ten minste twee jaar en ten
hoogste zeven jaar in een bedelaarsgesticht te worden opgesloten, maar
waarbij niet wordt vastgesteld dat de
vereisten van art. 13 wet van 27 nov.
1891 zijn vervuld (1).

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Turnhout,
zitting houdende in hoger beroep.
17 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal.

(PEETERS)
ARREST

Nr. 654

·(A.R. nr. 588)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 april 1986 in hoger

2'
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1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)
(1) Cass., 22 okt. 1985,
(A.C., 1985-86, nr. 118).

A.R.

nr.

9906

VORDERING VAN EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK- VORM.
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2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN _ CONCLUSIE STREKKENDE TOT VERMINDERING VAN
DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF - ANTWOORD NOODZAKELIJK.

1o Om een gerechtelijk onderzoek regelmatig te vorderen, is het noodzakelijk
maar voldoende dat een magistraat
van het openbaar ministerie de vordering die hij daartoe aan de onderzoeksrechter overzendt, dagtekent en
ondertekent (1).
2° Regelmatig met redenen omkleed is

de beslissing van de appelrechter die
op de conclusie waarin de beklaagde
feitelijke gronden opgeeft om vermindering te verkrijgen van de door de
eerste rechter opgelegde straf, antwoordt dat laatstgenoemde een passende straf heeft uitgesproken (2).
(GERITZEN)
ARREST

(A.R. nr. 204)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 10 december 1985
door bet Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 54, 60, 61, 64,
138 van het Wetboek van Strafvordering
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het aan eiser ten
laste gelegde feit bewezen verklaart en
hierbij steunt op de gegevens van het gerechtelijk onderzoek,
terwijl de vordering van het openbaar
ministerie tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek niet is ondertekend;
deze vordering bijgevolg geen enkel gevolg teweegbrengt; de onderzoeksrechter
derhalve niet regelmatig is gevat en de
onderzoeksdaden door nietigheid zijn
aangetast, zodat het arrest, door te steunen op de verrichtingen en de resultaten
van het gerechtelijk onderzoek, de artikelen 54, 60, 61, 64, 138 van het Wetboek

-----------------1
(1) Cass., 3 nov. 1930 (Pas., 1930, I, 348) en
3 maart 1952 Bull. en Pas., 1952, I, 397).

(2) Zie Cass., 13 nov. 1984, A.R. nr. 8794
(A.C., 1984-85, nr. 165) en 14 nov. 1984, A.R.
nr. 3811 (ibid., 1984-85, nr. 167).
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van Strafvordering en 97 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat de onderzoeksrechter, buiten bet geval dat hijzelf
een misdaad of een wanbedrijf op
heterdaad vaststelt of dat door de
benadeelde van een misdaad of een
wanbedrijf bij hem klacht wordt gedaan met stelling van burgerlijke
partij, niet vermag een gerechtelijk
onderzoek in te stellen zonder daartoe te zijn gevorderd door het openbaar ministerie;
Overwegende dat voor de vordering van bet openbaar ministerie
waardoor een gerechtelijk onderzoek bij de onderzoeksrechter wordt
aanhangig gemaakt de wet geen bijzondere vormvoorschriften bepaalt;
dat evenwel, wegens bet schriftelijk
karakter van bet gerechtelijk onder·
zoek, de vordering tot het insteller
van een gerechtelijk onderzoe:k
moet gedagtekend zijn en genaam
tekend door een magistraat van he1
openbaar ministerie; dat aileen die
vormvereisten substantieel
zijn
daar zij moeten toelaten na te gaan
of de door de onderzoeksrecher uit
gevoerde of opgedragen ambtsplich·
ten zijn geschied, ofwel na de vorde·
ring van bet openbaar ministerie, in
welk geval ze regelmatig zijn, ofwel
voordien, in welk geval ze nietig
zijn;
Overwegende dat ten deze uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat op de voorzijde van het strafdossier, naast de
identiteit van eiser, de vermelding
voorkomt dat hij ervan verdacht is
te Middelkerke, op 13 augustus 1983,
gepoogd te hebben een personenwagen Volkswagen Golf, zaak die hem
niet toebehoorde, bedrieglijk weg te
nemen ten nadele van Cornut
Andre; dat op de keerzijde van hetzelfde strafdossier de vermelding
voorkomt : « Toegezonden aan de
beer onderzoeksrechter », gedagtekend 13 augustus 1983 en genaamtekend « De procureur des Konings,
Th. Denys»;
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Overwegende dat uit die vermeldingen blijkt dat de onderzoeksrechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge op regelmatige
werd gevorderd om tegen eiser een
gerechtelijk onderzoek in te stellen
ter zake van poging tot diefstal;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het aan eiser ten
laste gelegde feit bewezen verklaart en
de door de correctionele rechtbank uitgesproken gevangenisstraf van drie maanden bevestigt, oordelend dat deze een
passende en rechtmatige beteugeling van
de feiten uitmaakt,
terwijl het hof van beroep aldus niet
antwoordt op het regelmatig door eiser
in conclusie voorgedragen verzoek strekkend tot een vermindering van de door
de rechter in eerste aanleg uitgesproken
straf en tot het uitspreken van een zulkdanige straf - niet meer dan een gevangenisstraf van twee maanden - dat het
voordeel van het uitstel toegekend bij
een veroordeling door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi van 11 oktober
1979 niet zou verloren gaan; dit verzoek
gemotiveerd werd met feitelijke argumenten, met name dat eiser regelmatig
werkzaam is als zelfstandig stationuitbater, waarbij wordt verwezen naar de
voorgelegde stavingsstukken, dat uit een
door de politie op 13 november 1985 uitgevoerd plaatselijk onderzoek blijkt dat
eiser een goed gedrag heeft en aangeschreven staat als een eerlijk man, dat
de benadeelde partij werd vergoed, waarbij eveneens wordt verwezen naar voorgebrachte bewijzen, en dat eiser zelfs
meer - 3.000 frank - heeft uitbetaald
dan de bewezen schade, die was begroot
op 512 frank en 355 frank, zodat het arrest, bij gebrek aan antwoord op de gemotiveerde ocnclusie van eiser, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

een passende straf uitgesproken » te
kennen geven dat zij van oordeel
zijn dat eisers aanvoeringen die ertoe strekken een mildere straf te bekomen, niet gegrond zijn en aldus
zijn conclusie beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. Simont.
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1° ONDERZOEKSGERECHTEN-

RAAD-

KAMER - REGELING VAN DE PROCEDURE TIJDSTIP VAN AANHANGIGHEID.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENK!NG - ONDERZOEKSGERECHT - REGELING VAN DE
PROCEDURE - ONTTREKK!NG WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING, ZONDER DAT DE
ONDERZOEKSRECHTER HET BIJ ART. 127 SV.
VOORGESCHREVEN VERSLAG HEEFT UITGEBRACHT - ONTVANKELIJKHEID VAN HET
VERZOEKSCHRIFT GERICHT AAN HET HOF
VAN CASSATIE.

Overwegende dat de rechters op
onaantastbare wijze, binnen de
maxima- en de minimagrenzen van 1• Uit de op grand van art. XV van de
wet van 25 okt. 1919 te treffen maatrede wet, de op te leggen strafmaat
gelen volgt dat, wanneer de raadkamer
bepalen;
uitspraak moet doen over de regeling
Overwegende dat de appelrechters
van de procedure, de zaak bij haar
met de considerans : « Ter beteugereeds aanhangig is vooraleer de onderzoeksrechter het bij art. 127 Sv. voorling (... ) werd door de eerste rechter
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geschreven verslag heeft uitgebracht
(1). (Impliciete oplossing.)
2" Een verzoekschrift tot verwijzing van

een zaak naar een ander onderzoeksgerecht wegens gewettigde verdenking
mag bij het Hoi van Cassatie worden
ingediend v66r de onderzoeksrechter
het voor de regeling van de procedure
bij art. 127 Sv. voorgeschreven verslag
heeft uitgebracht (2). (Impliciete oplossing.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE ... TOT VERWIJZING VAN DE ZAAK X NAAR EEN ANDERE
RECHTBANK)

Advocaat-generaal du Jardin heeft in
substantie gezegd:
De procureur des Konings te ... heeft
een verzoekschrift bij het Hof van Cassatie ingediend tot verwijzing van de
strafprocedure ten laste van X naar de
raadkamer van een andere rechtbank
van eerste aanleg van het rechtsgebied
van het Hof van Beroep te ... , op grond
van gewettigde verdenking :

Over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift.

Nr. 655

Het dossier werd dan ook, met de geschreven vorderingen van het openbaar
ministerie, ter griffie van de rechtbank
van eerste aanleg neergelegd, ter inzage
van de verdachte en van zijn raadsman,
die tevens door de griffier, bij aangetekende brief van ... , uitgenodigd werden
om ter zitting van de raadkamer van ...
te verschijnen.
Met die procedure - « procedure op
verslag » genoemd (3) - doet de raadkamer uitspraak over de vorderingen van
het openbaar ministerie, zonder dat ook
maar een enkele daad van onderzoek gesteld wordt.
Artikel 127 van het W etboek van Strafvordering schrijft evenwel voor dat een
onderzoeksrechter over de zaak voor de
raadkamer verslag uitbrengt. Ten deze
heeft de onderzoeksrechter geen verslag
uitgebracht; het blijkt zelfs dat hij voor
de raadkamer niet werd opgeroepen.
Het verslag van een onderzoeksrechter
zou eigenlijk geen reden van bestaan
hebben gehad, vermits het openbaar ministerie geen beslissing van de raadkamer over de strafvervolging vorderde; aileen werd verdaging van de zaak gevraagd, gelet op het verzoekschrift tot
verwijzing naar een andere rechter, aan
het Hof van Cassatie gericht.

Na afloop van een opsporingsonderzoek, onder zijn Ieiding gevoerd door de
*
gerechtelijke politie bij zijn parket, nam
de procureur des Konings te ... geschre*
*
ven vorderingen, waarin hij de raadkaMen mag betogen dat, gelet op die afmer van de rechtbank van eerste aanleg
aldaar verzocht de verdachte naar de wezigheid van verslag van de onderzoeksrechter, de zaak niet bij de raadkacorrectionele rechtbank te verwijzen, na mer aanhangig was en aan de raadkacorrectionalisering van de in zijn vorde- mer dan ook niet kon onttrokken worden
ringen omschreven misdaden.
( )?
4
Gelet op de in aanmerking genomen
misdaden vermocht het openbaar minisSommige auteurs huldigen de stelling
terie inderdaad niet meer de verdachte dat de procedure enkel door het verslag
voor de correctionele rechtbank te ver- van de onderzoeksrechter bij de raadkavolgen bij wege van een rechtstreekse i-m_e_r_a_a_n_h_a_n_g_ig_w_o_r_d_tg_e_m_a_a_k_t_(_5_)._T_e_r
dagvaarding. De raadkamer was aldus in
de rechtsgang een onontkoombare stap
(4) Zie Repertoire Dal~oz, t. II (1950), v" Re~d
voi nr. 48 : « Le renvm par cause de suspt_g_e_w_o_r_e_n_.______________ 1 cio~ legitime a pour objet le dessaisissement
du tribunal saisi du litige; aussi la demande ne
(1) Kan een zaak, waarin de raadkamer de doit-elle etre formee qu'une fois le tribunal reprocedure moet regelen, op grond van gewet- gulierement saisi, c'est-a-dire mis en demeure
tigde verdenking aan die raadkamer onttrok- de juger ».
ken worden vooraleer de onderzoeksrechter
het bij art. 127 Sv. voorgeschreven verslag
(5) FAUSTIN-HELIE, Traite de l'instruction criover de voltooide rechtspleging heeft uitge- minelle, t. II, 1805, nr. 2886 : « La chambre de
bracht? Hiermede wordt een ruimere vraag ge- conseil ne peut etre saisie que par ce rapsteld : wanneer is, met het oog op de regeling port », maar hij schrijft onmiddellijk daarop :
van de procedure, de raadkamer geadieerd? « C'est la condition de J'exercice du pouvoir
Zie desbetreffend de conclusie van het open- dont elle est investie >>; onder nr. 2811 meende
baar ministerie v66r dit arrest.
Faustin-Helie ook m.b.t. de regel van art. 127
(2) en (3) J. D'HAENENS, Belgische Strafpro- Sv., volgens welke de onderzoeksrechter ver(Zie vervolg nota volgende biz.)
cesrecht, II, 104.
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adstructie van die stelling wordt evenwel bandeling van de zaak voor de raadkageen enkel argument aangevoerd.
mer (artikel 61 Wetboek van Strafvorde•
ring en voornoemd artikel XV) (8);

•

•

Om de raadkamer er toe te brengen
een beslissing te nemen t.a.v. een strafvervolging, moeten in principe de volgende door de wet gestelde voorwaarden
vervuld zijn:
1o een beschikking van de onderzoeksrechter tot mededeling van het dossier
van de voltooide rechtspleging aan het
openbaar ministerie (artikel 61 Wetboek
van Strafvordering) (ten deze mocht die
voorwaarde buiten beschouwing blijven,
vermits het een « procedure op verslag ,
was);
2° geschreven vorderingen van het
openbaar ministerie, gericht aan de
raadkamer (artikel 61 Wetboek van
Strafvordering) (6).
3o de vermelding van de zitdag in het
register van de raadkamer door « de
rechter der kamer belast met de uitspraak , (artikel XV wet 25 oktober 1919)
(7);
4° de kennisgeving daarvan, door de
griffier gedaan bij aangetekende brief,
aan de verdachte en zijn raadsman (zelfde artikel XV);
5° de neerlegging van het dossier ter
griffie, met inbegrip van de vorderingen
van het openbaar ministerie, ter inzage
en met het oog op de contradictoire be-

6° een verslag van de onderzoeksrechter, op de vastgestelde zitdag van de
raadkamer (artikel 127 Wetboek van
Strafvordering);
7o de vordering van de procureur des
Konings en het verhoor van de verdachte voor de raadkamer.

*
*

*

Uit het geheel van die regelen blijkt
dat de onder nr. 6 vermelde omstandigheid niet de enige is die, met uitsluiting
van de andere, de zaak bij de raadkamer
aanhangig maakt.
Vervulling van die zesde voorwaarde
- het verslag van de onderzoeksrechter
- is evenwel een essentieel element om
de raadkamer in de mogelijkheid te stellen met kennis van zaken over de strafvordering te beslissen. De wezenlijke
strekking van het verslag is dus, zoals
artikel XV van de wet van 25 oktober
1919 het immers uitdrukkelijk bepaalt,
dat door de raadkamer « uitspraak , kan
worden gedaan, en m.i. niet dat de zaak
bij de raadkamer aanhangig wordt (9)
(10).

Het komt mij derhalve voor dat de
raadkamer reeds geadieerd is door de
mededeling van het dossier met de geschreven vorderingen van de procureur
des Konings, aan « de rechter der kamer
-----------------1 belast met de uitspraak , (cfr. de bewoordingen van artikel XV wet 25 okto(Vervoig nota van vorige biz.)
ber 1919, en supra de onder nr. 2 vermelslag moet uitbrengen, dat de raadkamer « au- de voorwaarde), d.w.z. aan de raadkatomatisch » geadieerd is: « au moment ou le mer.
juge d'instruction est saisi de !'instruction ... Ia
Men kan zich zelfs de vraag stellen op
chambre de conseil !'est a Ia fois ··· Saisir le grond van welke titel de raadkamer de
juge d'instruction c'est saisir Ia juridiction criminelle; c'est soumettre !'action non seulemant
a !'instruction, mais au jugement de cette juri- (8) R. ScREVENS, Procedure penale, 1982-83,
diction (d'instruction). C'est, par consequent, Ia 110.
deferer a Ia fois au juge qui doit instruire et
(9) Artikel XV : « Er wordt uitspraak gedaan
au juge qui doit apprecier si elle est ou non op het verslag van de onderzoeksrechter, nafondee ». In deze zin, Cass., 25 sept. 1984, nr. dat
de procureur des Konings en de beschul66 (Bull., 1985, 199).
digde zijn gehoord ».
Les Novelles, Procedure penale, I, 1, v" L'inook: VANHOUDT, Strafvordering, dl. II, 213
struction et Ia chambre du conseil, nr. 282; R. (C),Zie216
(H); D'HAENENS, Beigisch StrafprocesDECLERCQ, Strafvordering, hoek I, 1981, ~lz. 135.
recht, II, 95 en 104; VERSTRAETE, De Raad(6) VAN CAMP, De onderzoeksrechter, nrs. 97 kamer, R. W., 1967-68, 1201 e.v., nrs. 5 en 24.
(10) Op te merken is dat eigenlijk niet het
en 100; Brussel, 15 nov. 1847, Pas., 1848, II, 56;
Gent, 19 april 1862, Pas., 1863, II, 289; Cass., 4 onderzoek maar de strafvordering zelf bij de
mei 1939, Pas., 292; BELTJENS, Droit criminei raadkamer aanhangig is: zie FAUSTIN-HELIE, op
cit., nr. 2386, « La chambre du conseil est saibeige, tweede dee!, art. 127, nrs. 24 en 58.
sie non de !'instruction, mais de !'action (publi(7) Uit de redactie zelf van artikel XV blijkt que) elle-meme ''· Zie ook Les Novelles, op.
dat de raadkamer reeds vanaf dit ogenbhk als cit., nr. 283; BRAAs, Precis de procedure
penale, t. I, uitg. 1950, 439 en 446.
geadieerd mag worden beschouwd.

1-------------------
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door de wet bepaalde schikkingen zou
mogen treffen om de zaak op een van
haar zittingen vast te stellen, indien
moest aanvaard worden dat zij pas belast is door het verslag van de onderzoeksrechter op die zitdag gedaan?
Een ander standpunt innemen zou, in
geval van gewettigde verdenking, een
ernstig bezwaar kunnen meebrengen :
indien het verslag van de onderzoeksrechter de voorwaarde is voor de aanhangigmaking van de zaak bij de raadkamer, zou men niet kunnen beletten
dat de zaak voor het onderzoeksgerecht
komt, waartegen juist een gewettigde
verdenking bestaat; het risico bestaat dat
die raadkamer, waaraan men de zaak
wil onttrekken, een beslissing neemt ongeacht het verzoekschrift tot verwijzing
naar een andere rechter.
En ten slotte komt het vereiste van
een verslag van de onderzoeksrechter als
zuiver formalistisch voor, nu het niet dienend is in de hypothese dat de raadkamer geen beslissing over de strafvervolgingen moet nemen.

•

*
•
Om al die redenen meen ik dat het
verzor~kschrift tot verwijzing naar een
andere rechter ontvankelijk is, ongeacht
het ontbreken van een verslag van een
onderzoeksrechter (11).

•
*

*

ARREST

(A.R. nr. 438)

HET HOF; - Gelet op het op 10
april 1986 ter griffie van het Hof
ontvangen verzoekschrift waarbij de
procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... verzoekt de zaak betreffende de door
zijn ambt tegen X ingestelde strafvervolgingen wegens ... , op grond
van gewettigde verdenking « naar
een onderzoeksrechtsmacht van dezelfde hoedanigheid in een ander
(11) MeT\ mag zelfs stellen dat er geen bezwaar tegen is dat het verzoekschrift bij het
Hof van Cassatie wordt ingediend, v66r elke
rechtsdagbepaling voor een onderzoeksgerecht.

Nr. 655

gerechtelijk arrondissement van het
ressort van het Hof van Beroep te
••• » te verwijzen;
Gelet op de door de procureur des
Konings te ... overgezonden stukken;
Gelet op de artikelen 542, 544 en
545 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat uit de aan de
beoordeling van het Hof voorgelegde
gegevens blijkt : dat de procureur
des Koning te ... op ... de hoofdcom- ·
missaris met gerechtelijke opdrachten bij zijn parket met een opsporingsonderzoek heeft belast met betrekking tot de werkzaamheden van
X ... ; dat de procureur des Konings
op ... , wanneer hij gemeend heeft
dat het opsporingsonderzoek voltooid was, aan de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te ...
een schriftelijke vordering heeft gericht, met het oog op de correctionalisering van de misdaden ten aanzien van welke het opsporingsonderzoek voldoende bezwaren aan het
licht had gebracht, en de verwijzing
naar de correctionele rechtbank van
de vervolgde persoon wegens de in
die vordering omschreven telasteleggingen;
Dat de raadkamer, na de procureur des Konings in zijn vraag om
uitstel gehoord te hebben, op ... de
behandeling van de zaak onbepaald
heeft uitgesteld;
Overwegende dat de omstandigheid dat de vervolgde persoon zoon
is van ... , van die aard is om bij de
partijen en bij derden een gewettigde verdenking te doen ontstaan omtrent de geschiktheid van alle rechters in die rechtbank om de zaak op
onpartijdige wijze te beoordelen;
Dat er dus gronden bestaan om
het verzoek van de procureur des
Konings te ... in te willigen;

Om die redenen, verwijst de zaak
naar de onderzoeksrechter in de
rechtbank van Eerste Aanleg te ...
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Nr. 656

en naar de raadkamer van die ·
rechtbank.
17 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal.
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tegen een beschikking inzake handhaving van een verdachte in voorlopige
hechtenis; in dat geval wordt de rechtspleging geregeld bij art. 20 Wet Voorlopige Hechtenis, waarvan het zesde
lid bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling
uitspraak doet
« met voorrang boven aile andere zaken, het openbaar ministerie en de
verdachte of zijn raadsman gehoord ».

·3" en 4" Het vermoeden van onschuld,
Nr. 656
2'

KAMER -

18 juni 1986

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
VERSLAG TER TERECHTZITTING - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VOORLO·
PIGE HECHTENIS.

dat is neergelegd in de artt. 6.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens en
14.2 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten,
wordt niet miskend door het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, alvorens de gegevens te vermelden waarop het steunt om de handhaving van de voorlopige hechtenis
van de verdachte te bevestigen, gewag
maakt van aanwijzingen, niet van bewijzen van schuld.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VER·
SLAGTER TERECHTZITTING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE
HECHTENIS.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.'
6.2 - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHT - AAN·
WIJZINGEN VAN SCHULD - BEWIJZEN VAN
SCHULD- VERMOEDEN VAN ONSCHULD.

4° RECHTEN VAN DE MENS-

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 14, § 2 HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHT - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VERMOEDEN VAN ONSCHULD.

5° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLO·
PIGE HECHTENIS, ART. 5 - REDENEN.

1" en 2" Art. 209 Sv., krachtens hetwelk,

in geval van hoger beroep, door een
van de rechters van het appelgerecht
ter terechtzitting verslag moet worden
uitgebracht, vindt geen toepassing op
de kamer van inbeschuldigingstelling
die moet beslissen op het hoger beroep

·5" De ernstige en uitzonderlijke omstan-

digheden die dermate de openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, worden, onder vermelding van gegevens
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, nauwkeurig
omschreven door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat er
met name op wijst dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan omdat
de verdachte in het bezit was van een
balpen waarvan het voorstuk cocai'ne
bevatte, aan een medeverdachte toto's
had gegeven opdat deze hem een vals
paspoort zou bezorgen, en omdat de
verdachte, nu hij in contact stond met
mensen die te maken hebben met handel in drugs en identiteitspapieren en
hij zelf actief betrokken was bij de invoer van voor de volksgezondheid
schadelijke stoffen, meewerkte aan
een internationaal net dat in handen is
van delinquenten, dat hij, dank zij het
feit dat hij in het bezit was van valse
identiteitspapieren, in Belgie kon verblijven in strijd met het hem gegeven
bevel om het grondgebied te verlaten
en verder clandestien drugs kon leveren en dat kon worden gevreesd dat
de verdachte, in geval van invrijheidstelling, opnieuw misdrijven zou piegen.
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(TOUSSAINT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5146)

HET HOF~ - Gelet op het bestreden arrest, op 1 april 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 20 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis en 209 van het Wetboek van
Strafvordering en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging in
strafzaken,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling haar arrest heeft gewezen
zonder een van de raadsheren te hebben
gehoord in zijn verslag, dat in zijn plaats
ter terechtzitting door de procureur-generaal is uitgebracht,
terwijl: a) artikel 209 van het Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat « over het
hoger beroep uitspraak gedaan wordt ter
terechtzitting, ... op een verslag door een
van de rechters uitgebracht » en dat artikel een in strafzaken algemeen geldende
regel bevat die, behoudens uitzondering
bepaald bij de wet, van toepassing is in
elke rechtspleging in hoger beroep; b) artikel 20 van de wet van 20 april 1874 bepaalt dat « de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet ... het openbaar ministerie en de verdachte of zijn
raadsman gehoord », hetgeen betekent
dat het openbaar ministerie in zijn vordering en niet in een « verslag » dat het
verslag « van een van de rechters » zou
vervangen, moet worden gehoord en de
wet de beide partijen, de verdachte en
het openbaar ministerie, in elk geval op
gelijke voet stelt; zulks in elk geval geen
uitzondering vormt op het in artikel 209
van het Wetboek van Strafvordering
neergelegde beginsel :

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat artikel 209 van het
Wetboek van Strafvordering, valgens hetwelk, bij hoger beroep, door
een van de rechters van het appelgerecht verslag moet worden uitgebracht ter terechtzitting, van toepassing is op de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen
over het hoger beroep tegen een beschikking waarbij de voorlopige

Nr. 656

hechtenis van een verdachte wordt
gehandhaafd;
Overwegende dat de rechtspleging
voor die kamer geregeld wordt door
artikel 20 van de wet van 20 april
1874 op de voorlopige hechtenis,
waarvan het zesde lid bepaalt dat de
kamer van inbeschuldigingstelling
uitspraak doet « met voorrang hoven
alle andere zaken, het openbaar ministerie en de verdachte of zijn
raadsman gehoord »;
Dat artikel 209 van het Wetboek
van Strafvordering derhalve ten deze niet van toepassing is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6.2 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten,
doordat het hof van beroep het tegen
eiser verleende bevel tot aanhouding verlengt op de volgende gronden : « dat verdachte, nu hij in contact staat met
personen die te maken hebben met handel in drugs en identiteitspapieren, en
nu hij zelf actief betrokken was bij de
invoer van voor de volksgezondheid
schadelijke stoffen, meewerkt aan een
internationaal net dat in handen is van
delinquenten; dat het bezit van valse
identiteitspapieren paste in zijn plan om
zich aan de opsporingen te onttrekken,
in Belgie te verblijven in strijd met het
hem gegeven bevel om het grondgebied
te verlaten, en om door te gaan met het
clandestien leveren van drugs aan personen die in Belgie wonen; dat verdachte
door dit gedrag, dat door een dergelijke
geestestoestand was ingegeven, de openbare veiligheid ernstig in gevaar heeft
gebracht »,
terwijl die redengeving onverenigbaar
is met het in de bovenvermelde artikelen
neergelegde beginsel dat « een ieder die
van een inbreuk op de strafwet wordt beschuldigd, vermoed wordt onschuldig te
zijn tot zijn schuld wettig bewezen is » :

Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, alvorens de
gegevens te vermelden die ze in
aanmerking neemt om de handhaving van de voorlopige hechtenis
van eiser te bevestigen, zegt dat er

Nr. 657
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aanwiJzmgen bestaan van eisers
schuld; dat ze aileen maar spreekt
van aanwijzingen, niet van bewijzen, dus niet verklaart dat hij de feiten heeft gepleegd waarvan hij
wordt verdacht, en derhalve het vermoeden van onschuld, vervat in de
artikelen 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14.2 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, niet miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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heid van verdachte gerechtvaardigd is en
in geen geval kan worden afgeleid uit de
feiten die hebben geleid tot de telastlegging, daar zulks erop zou neerkomen dat
geen buitengewone omstandigheden vereist zijn:

Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling door de in
het tweede en derde middel weergegeven redengeving, onder vermelding van de gegevens eigen aan de
zaak of aan de persoonlijkheid van
de verdachte, de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid dermate raken
dat de hechtenis moet worden gehandhaafd, nauwkeurig omschrijft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat het hof van beroep de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft op de
volgende gronden : « Dat er ernstige aanwijzingen bestaan dat verdachte: 1) ten
tijde van het rijkswachtoptreden in het
bezit was van een balpen waarvan het
voorste stuk cocaine bevatte, 2) aan de
medeverdachte Olufeko foto's had gegeven opdat laatstgenoemde, die bekend
staat om dat soort praktijken, hem een
vals Brits paspoort zou bezorgen; dat (... )
(dan volgen de in het tweede middel
Om die redenen, verwerpt de
weergegeven gronden) » en « dat het derhalve valt te vrezen dat verdachte bij voorziening; veroordeelt eiser in de
zijn invrijheidstelling opnieuw misdrij- kosten.
ven zal plegen en aldus de openbare vei18 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
ligheid zal verstoren »,
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter terwijl: a) de opsomming van de feiten Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidie hebben geleid tot de telastlegging, dende conclusie van de h. Velu, advodie trouwens erg in het vage blijft aan- caat-generaal - Advocaat: mr. E. Boutgezien eiser nooit « in het bezit van val- mans, Antwerpen.
se stukken » is aangetroffen en daarvan
zelfs niet wordt verdacht, geen voldoende grond oplevert voor de voorlopige
hechtenis, zelfs als die feiten op zich bijzonder ernstig zouden zijn, hetgeen niet
blijkt uit de samenvatting die het hof
van beroep ervan heeft gegeven; b) het
hof van beroep, door te gewagen van Nr. 657
« dit gedrag dat door een dergelijke geestestoestand is ingegeven •, niet nader
2' KAMER - 18 juni 1986
omschrijft welke geestestoestand het bedoelt en evenmin waarom die geestestoestand een ernstige en uitzonderlijke omstandigheid zou zijn die de openbare GERECHTSKOSTEN -- STRAFZAKEN
veiligheid raakt; c) de vrees dat verdachPROCEDURE IN CASSATIE - BEKLAAGDE DIE
te opnieuw misdrijven zal plegen, geen
BEDOELT HOGER BEROEP IN TE STELLEN
voldoende grond oplevert voor de handMAAR DOOR DE VERGISSING VAN EEN GRIFhaving van de voorlopige hechtenis, aanFIER EEN VERKLARING VAN CASSATIEBEgezien die vrees door geen enkel gegeROEP ONDERTEKENT ~ KOSTEN TEN LASTE
ven eigen aan de zaak of de persoonlijkVAN DE STAAT.
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Wanneer een beklaagde bedoelt hager
beroep in te stellen tegen een in eerste
aanleg gewezen beslissing, maar hij in
plaats van een verklaring van hager
beroep een verklaring van cassatieberoep ondertekent, die hem bij vergissing door een griffier is voorgelegd,
blijven de kosten van de niet ontvankelijke voorziening ten laste van de
Staat (1).

Nr. 658

18 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Helvetius - Geh'jkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

Nr. 658
{PIRE)

1'

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5148)

KAMER -

VERBINTENIS -

19 juni 1986
UITSTEL -

VOORWAAR-

DE.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 29 april 1986
door de Correctionele Rechtbank te
Brussel gewezen;
Overwegende dat de beslissing
het met toepassing van artikel 7 van
de wet van 20 april 1874 ingediende
verzoek om voorlopige invrijheidstelling verwerpt; dat die beslissing
echter krachtens artikel 19 van die
wet vatbaar is voor hoger beroep en
dus niet in laatste aanleg is gewezen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit een schrijven van de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Brussel blijkt
dat eiser voornemens was hoger beroep in te stellen en dat het aan een
vergissing te wijten is dat hem een
verklaring van voorziening in cassatie ter ondertekening werd voorgelegd; dat de kosten ten laste moeten
blijven van de Staat;

De termijnen, die de rechter krachtens
art. 1244, tweede lid, B. W. kan verlenen onder de daarin bepaalde voorwaarden, mogen enkel worden toegestaan voor de betaling van een schuld;
de rechter is evenwel niet bevoegd om
de schuldenaar van de verplichting tot
betaling te ontslaan (1).
(GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V.
T. HEIRMAN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7496)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1984
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, inzonderheid
eerste en tweede lid, 1244, inzonderheid
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
alsook van de artikelen 1333 tot 1337 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, op de enkele grond
dat « de financilHe toestand van de schuldenares - zaakvoerster van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan het kapitaal slechts
Om die redenen, verwerpt de 500.000
frank bedraagt -, het bescheivoorziening; laat de kosten ten laste den loon van haar echtgenoot, de last
van de Staat.
van vier kinderen, van wie een gehandicapt is, de handhaving van de door de

-----------------1
Nota arrest nr. 657 :
(1) Zie Cass., 15 okt. 1973 (A.C., 1974, 180) en
18 feb. 1986, A.R. nr. 9427 (ibid., 1985-86, nr.
394).

N9ta arrest nr. 658:
(1) Zie Cass., 21
Pas., 1964, I, 662).

feb.

1964

(Bull.

en
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eerste rechter verleende betalingsfaciliteiten toestaat », verweerster machtigt
om door geregelde maandelijkse stortingen van 5.000 frank « het bedrag van
587.208 frank waartoe ze jegens eiseres
is veroordeeld, verhoogd met de bij overeenkomst bedongen interesten ten belope van 250 frank per dag vertraging, af
te lassen met ingang van 22 juni 1982 tot
de volledige betaling », na te hebben
vastgesteld dat « appellante (thans eiseres) opmerkt dat de maandelijkse kwijtingen van 5.000 frank niet eens de interesten dekken, zodat de schuld zal
blijven aangroeien >>,
terwijl artikel 1244, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, onder de voorwaarden die het vaststelt en die aangevuld
worden door de artikelen 1333 tot 1337
van het Gerechtelijk Wetboek, enkel de
feitenrechter toestaat gematigd uitstel te
verlenen voor de betaling van de schuld;
de feitenrechter krachtens die bepalingen niet wettelijk bevoegd is om de
schuldenaar voorgoed geheel of ten dele
te bevrijden van zijn verbintenissen in
strijd met het in artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel
dat de overeenkomst geldt als wet; het
arrest derhalve, nu het ten deze aan verweerster termijnen en uitstel verleent in
dier voege dat haar schuld bij eiseres
nooit zal vervallen, aile in het middel
aangewezen bepalingen, inzonderheid de
artikelen 1134, eerste en tweede lid, en
1244, inzonderheid tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, schendt;
Overwegende dat artikel 1244 van
het Burgerlijk Wetboek, enerzijds,
in het eerste lid bepaalt dat « de
schuldenaar de schuldeiser niet kan
verplichten betaling te ontvangen
van een gedeelte van de schuld, al is
die schuld ook deelbaar ))' anderzijds, in het tweede lid, dat « de
rechter niettemin, niettegenstaande
ieder andersluidend beding, met inachtneming van de toestand der
partijen, gebruik makend van deze
bevoegdheid met grote omzichtigheid en daarbij rekening houdende
met de termijnen die de schuldenaar reeds heeft genoten, gematigd
uitstel kan verlenen voor de betaling ... ));
Dat uit die teksten blijkt dat de
rechter, ofschoon hij uitstel kan verlenen voor de betaling van de
schuld, de schuldenaar nochtans
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niet van de verplichting tot betaling
kan ontslaan;
Overwegende dat ten deze het arrest, ofschoon het verweerster veroordeelt om aan eiseres « het bedrag van vijfhonderdzevenentachtigduizend tweehonderd en acht frank
te betalen, verhoogd met de bij overeenkomst bedongen interesten ten
bedrage van tweehonderd vijftig
frank per dag vertraging, met ingang van 22 juni 1982 tot de volledige betaling ))' haar niettemin machtigt « om haar schuld door maandelijkse stortingen van vijfduizend
frank af te lossen ));
Overwegende dat het arrest aldus
verweerster geen uitstel verleent
voor de betaling van haar schuld,
maar haar de mogelijkheid biedt
haar schuld nooit af te betalen en
haar verbintenissen jegens eiseres
te beperken tot de betaling van een
gedeelte van de interesten;
Dat die beslissing artikel 1244 van
het Burgerlijk Wetboek schendt en
dat het middel in dat opzicht gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de termijnen vaststelt die aan verweerster
worden verleend; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
over aan de feitenrechter; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
19 juni 1986 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van
Ommeslaghe.
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1'

KAMER -

19 juni 1986

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER - SCHADE
DOOR DE AANGESTELDE VEROORZAAKT IN
ZIJN BEDIENING - BEGRIP.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BURGERLIJK WETHOEK, ART. 1384, DERDE LID - FOUT VAN DE
AANGESTELDE IN ZIJN BEDIENING - AANGESTELDE DIE VADER OF MOEDER IS VAN HET
SLACHTOFFER OPDRACHTGEVER AANSPRAKELIJK.

1"

Schade is veroorzaakt in de bediening
waartoe een aangestelde gebezigd
werd, wanneer de onrechtmatige en
schadeverwekkende daad verricht is
tijdens de duur van de bediening en,
ook al is het onrechtstreeks en occasioneel, ermee verband houdt (1). (Art.
1384, derde en vijfde lid, B.W.)

2" Wanneer schade is veroorzaakt door

een aangestelde in de bediening waartoe hij werd gebezigd, is de opdrachtgever aansprakelijk; dat is het geval
zelfs als de aangestelde de vader of de
moeder is van het slachtoffer, daar die
omstandigheid geen weerslag heeft op
die aansprakelijkheid. (Art. 1384, derde
en vijfde lid, B.W.)

(" DECANALE DE SPRIMONT » V.Z.W., « ROYALE
BELGE » N.V. T. GRAILET E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7498)

Nr. 659

doordat het arrest beslist dat tweede
verweerster ten tijde van het litigieuze
ongeval ten opzichte van eerste eiseres
in de verhouding van ondergeschiktheid
stond die het begrip aangestelde veronderstelt; dat bijgevolg de rechtsvorderingen van de verweerders ten aanzien van
de eiseressen gegrond waren; en doordat
het aldus beslist op grond « dat de directeur van de school tijdens zijn verhoor door de rijkswacht heeft verklaard
dat Eliane Dans (tweede verweerster) in
dienst was op het ogenblik van de feiten
en dat zij toezicht hield op de kinderen
die niet naar huis waren; dat hij in een
recente verklaring daaraan toevoegt dat
zij, na de lessen van de namiddag, het
toezicht had op de kinderen tijdens de
recreatie en de aanvang van de avondstudie, en vervolgens " de kleintjes van
de kleuterschool" moest terugvoeren; ...
dat (zij) blijk heeft gegeven van een bijzonder gebrek aan voorzichtigheid door
bij het portier van de wagen van mevr.
L ... te blijven praten, door met de rug te
staan naar het kind en dit alleen maar
te waarschuwen voor een naderend voertuig; dat de inzittende van die wagen
haar trouwens impliciet heeft verweten
het kind niet bij de hand te hebben gehouden (verhoor van Schoofs, echtgenote
Lambert); dat de schoolkinderen nog in
groep bijeen waren; dat mevr. Dans
(tweede verweerster) dus haar gezag als
onderwijzeres, zelfs ten aanzien van
haar eigen dochter, diende aan te wenden om te verhinderen dat de kinderen
op straat verder speelden met veronachtzaming van tucht en veiligheid; dat zij
als bewaakster toch moest weten dat
schoolkinderen in groep geneigd zijn in
hun spel op te gaan, zonder te denken
aan de gevaren die hen kunnen omringen en dat het, gelet op hun jeugdige
leeftijd, passend is de gewenste voorzorgmaatregelen te treffen; dat mevr.
Dans blijk heeft gegeven van een gebrek
aan voorzichtigheid en voorzorg; dat zij
die fout heeft begaan tijdens en naar
aanleiding van haar bediening »,

HET HOF; - Gelet op het bestreterwijl aangestelde is in de zin van arden arrest, op 12 februari 1985 door tikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk
het Hof van Beroep te Luik gewe- Wetboek hij die dienst doet onder het
zen;
toezicht van degene voor wie hij werkt
of die ten minste het recht heeft hem onOver het eerste middel, afgeleid uit de derrichtingen te geven voor de uitvoeschending van artikel 1384, derde lid, ring van dat werk; uit de omstandighevan het Burgerlijk Wetboek,
den dat tweede verweerster de kinderen
Gustin en Lapierre naar huis moest te(1) Cass., 2 okt. 1984, A.R. nr. 8004 rugbrengen en dat op het ogenblik van
(A.C., 1984-85, nr. 79); zie Cass., 28 feb. 1978 de feiten haar eigen dochter Diane nog
(ibid., 1978, 760).
bij die kinderen was, niet kan worden af-

------------------J
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geleid dat de bewaking van de kleine
Diane nog niet (opnieuw) op haar moeder was overgegaan en dat laatstgenoemde ten aanzien van haar dochter
optrad als aangestelde van de school; het
voor de hand ligt dat, wanneer een kind,
zoals ten deze, aan haar moeder wordt
toevertrouwd bij het uitgaan van de
school, de bewaking van het kind op dat
ogenblik en niet pas bij de thuiskomst
van het kind overgaat op de moeder; het
toezicht van de school immers niet eindigt bij de thuiskomst van het kind,
maar op het ogenblik waarop het opnieuw aan zijn vader of moeder wordt
toevertrouwd; daaruit volgt dat het arrest, nu het vaststelt dat de kleine Diane
onder het toezicht van haar moeder
stand, zodra ze de school verliet, niet
zonder voormeld artikel 1384, derde lid,
te schenden, heeft kunnen beslissen dat
tweede verweerster op het ogenblik van
het ongeval ten aanzien van haar dochter nog optrad als aangestelde van de
school:

Dans dus haar gezag als onderwijzeres, zelfs ten aanzien van haar eigen dochter, diende aan te wenden
om te verhinderen dat de kinderen
op · straat verder speelden met veronachtzaming van tucht en veiligheid »;
Overwegende dat het arrest uit de
feitelijke omstandigheden die het
aanhaalt, wettig heeft kunnen afleiden dat de onrechtmatige schadeverwekkende daad door verweerster
is gesteld in de uitoefening van haar
bediening, in de zin van artikel
1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek, niettegenstaande het feit
dat een van de kinderen die ze
moest terugbrengen, haar eigen
dochter was;

Overwegende dat het arrest vaststelt « dat op 29 september 1973, omstreeks 16 uur 40, het kind Diane
Grailet het slachtoffer werd van een
ongeval op de terugweg van school,
dat ze door een wagen werd aangereden toen ze de straat overstak om
haar medeleerlingen te vervoegen,
die uit de wagen stapten van Eliane
Dans, echtgenote Grailet, die hen
naar huis moest terugbrengen; dat
de directeur van de school, bij zijn
verhoor door de rijkswacht, verklaard heeft dat Eliane Dans in
dienst was op het ogenblik van de
feiten en dat zij het toezicht had op
de kinderen die nog niet naar huis
waren; dat hij in een recente verklaring eraan toevoegt dat zij, na de
lessen van de namiddag, de kinderen moest bewaken tijdens de recreatie en bij de aanvang van de
avondstudie, en vervolgens " de
kleintjes van de kleuterschool" naar
huis moest terugvoeren; dat zij aldus was aangewezen om de kinderen Laurent Gustin, vier jaar oud,
Emmanuel Lapierre, zes jaar oud,
en haar eigen dochter Diane Grailet,
vijf jaar oud, met de wagen terug te
brengen ... » en dat op het ogenblik
van het ongeval « de groep schoolkinderen nog bijeen was; dat mev~.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest zegt dat de rechtsvordering, die tweede verweerster, in eigen naam, tegen haar opdrachtgever,
eerste eiseres, heeft ingesteld tot vergoeding van de door haar dochter Diane geleden schade, in beginsel « gegrond »
was met toepassing van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
terwijl de aangestelde zich tegenover
zijn opdrachtgever niet kan beroepen op
het door die bepaling ingevoerde vermoeden van aansprakelijkheid; artikel 1384,
derde lid, immers enkel ten voordele
strekt van derden, slachtoffers, en niet
van de aangestelde zelf; dat het arrest
bijgevolg, nu het de door tweede verweerster, in eigen naam, tegen de eiseressen ingestelde rechtsvordering gegrond verklaart, artikel 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek schendt:

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat het arrest erop
wijst dat het geschil betrekking
heeft op de vergoeding van de schade van de minderjarige Diane Grailet, die vertegenwoordigd wordt door
haar voogd ad hoc, de heer Vanoverstraeten, alsook op de terugvordering door de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten van de bedragen
die door haar zijn betaald naar aanleiding van het ongeval waarvan
voornoemde het slachtoffer werd;
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(FOURE T. VERBANIS, LAMBRETTE)
Overwegende dat hieruit volgt dat
verweerster Dans, moeder van het
ARREST ( vertaJing)
slachtoffer, geen vordering in eigen
naam instelt tegen haar opdrachtge(A.R. nr. 7499)
ver en dat het arrest, waar het de
vordering gegrond verklaart, uitHET HOF; - Gelet op het bestrespraak doet over de vorderingen die
door de voogd ad hoc in naam van den arrest, op 2 april 1985 door het
het kind en door het ziekenfonds Hof van Beroep te Brussel gewezen;
zijn ingesteld;
Over het middel, afgeleid uit de schenDat het middel feitelijke grandding van artikel 1542 van het Gerechteslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
19 juni 1986 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Houtekier.

Nr. 660
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19 juni 1986

BESLAG -

UITVOEREND BESLAG ONDER
DERDEN - GERECHTELIJK WETBOEK, ART.
1542 - DERDE-BESLAGENE - AANSPRAKELIJKHEID.

De derde-beslagene kan, als hij zijn verklaring niet met nauwkeurigheid heeft
gedaan, schuldenaar worden verklaard
voor het geheel of voor een gedeelte
van de oorzaken van het beslag (1).
(Artt. 1452, 1539, vierde lid, en 1542
Ger.W.)

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

(1) Zie Cass., 12 sept. 1985, A.R. nr. 7268
(A.C., 1985-86, nr. 20); zie ook Cass., 16 feb.
i984, A.R. nr. 6982 (A.C., 1983-84, nr. 337).

lijk Wetboek,
doordat het hof eiser gewoon schuldenaar verklaart voor de oorzaken van het
door de eerste verweerster gedane derdenbeslag, op grand << dat vooreerst moet
worden vastgesteld dat de tweede (verweerster) met de beslagen schuldenaar
samenwoonde op het ogenblik dat de
handelszaak (aan de) derde-beslagene is
verkocht door toedoen van de eerste
(verweerster); ... wat de toepassing van
artikel 1542 van het Gerechtelijk Wethoek betreft, (... ) dat (eiser) toegeeft dat
zijn verklaring van derde-beslagene onnauwkeurig was; dat hij, ten onrechte
echter, beweert dat zij bij conclusie was
" rechtgezet" of " aangevuld "; ... dat de
handelingen van (eiser) die een verklaring van derde-beslagene heeft gedaan,
vervolgens geweigerd heeft afgifte te
doen in handen van de gerechtsdeurwaarder, en zijn verklaring in zijn conclusie voor de eerste rechter ingetrokken
heeft, een zekere schade hebben berokkend aan de beslaglegger; dat derhalve
(eiser) terecht bij de bestreden beslissing
gewoon schuldenaar verklaard werd voor
de oorzaken van het door de eerste (verweerster) gedane derdenbeslag »,
terwijl de strenge toepassing van artikel 1542 van het Gerechtelijk Wetboek
weliswaar gerechtvaardigd is wanneer
de derde-beslagene, door bedrog, kwade
trouw of schuldig verzuim, de goederen
van de beslagen schuldenaar poogt te
onttrekken aan het pand van zijn schuldeisers, maar die wetsbepaling, die in
een burgerlijke straf voorziet, op beperkende wijze moet worden uitgelegd en
derhalve enkel van toepassing is als het
door de rechter vastgestelde verzuim van
verklaring binnen vijftien dagen na het
derdenbeslag of de onnauwkeurigheid
van de verklaring, zoals gezegd is in artikel 1452, doen blijken van de wil van de
derde-beslagene om, door bedrog, kwade
trouw of schuldig verzuim, de goederen
van de beslagen schuldenaar te onttrekken aan het pand van zijn schuldeisers;
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de omstandigheid dat de handelingen
van de derde-beslagene een zekere schade hebben veroorzaakt aan de beslaglegger geen voorwaarde is voor de toepassing van artikel 1542; de wil van de
derde-beslagene om door bedrog, kwade
trouw of schuldig verzuim de goederen
van de beslagen schuldenaar te onttrekken aan het pand van zijn schuldeisers
evenmin kan worden afgeleid uit de enkele erkenning dat zijn verklaring onnauwkeurig was noch uit de overige
vaststellingen van het arrest; het arrest
bijgevolg de beslissing waarbij eiser gewoon schuldenaar wordt verklaard voor
de oorzaken van het door de eerste verweerster gelegde beslag, niet naar recht
verantwoordt (schending van artikel1542
van het Gerechtelijk Wetboek):
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1° AFSTAND-

BURGERLIJKE ZAKEN- AFSTAND VAN GEDING - BEGRIP.

2° CASSATIE -

OMVANG - BURGERLIJKE
ZAKEN - BIJ VERNIETIGING NIET AFSCHEIDBAAR BESCHIKKEND GEDEELTE - BEGRIP.

1o Afstand van geding door een partij

met betrekking tot de berechting van
haar civielrechtelijke vordering die
voor de strafrechter aanhangig blijft,
kan niet worden afgeleid uit het enkele afbreken van de procedure voor de
strafrechter en voortzetten van de procedure betreffende diezelfde vordering
voor de burgerlijke rechten, met behoud van de verworvenheden van de
procedure gevoerd voor de strafrechter
(1). (Art. 826 Ger.W.)

Overwegende dat artikel 1542 van
het Gerechtelijk Wetboek onder
meer bepaalt dat de derde-beslagene, indien hij zijn verklaring niet
met nauwkeurigheid doet, schuldenaar kan worden verklaard voor het
geheel of voor een gedeelte van de 2° In burgerlijke zaken is, t.a. v. de omvang van de vernietiging, een niet afoorzaken van het beslag;
scheidbaar beschikkend gedeelte datOverwegende dat het arrest, na te
gene waartegen partijen geen ontvanhebben vastgesteld dat eiser « de
kelijk cassatieberoep kunnen instellen
onnauwkeurigheid van zijn verkla(2).
ring van derde-beslagene toegeeft »,
hem derhalve wettig gewoon schuldenaar verklaart voor de oorzaken
(PEERE T. RIGOLE E.A.)
van het beslag;
Dat het middel in dat opzicht faalt
ARREST
naar recht;
(A.R. nr. 4610)
Overwegende voor het overige dat
het middel kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de gegevens
HET HOF; - Gelet op het bestrevan de zaak door de rechter;
den arrest, op 5 maart 1984 door het
Dat het middel in dat opzicht niet Hof van Beroep te Gent gewezen;
ontvankelijk is;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, 826 van het Gerechtelijk Wetboek, 26 en 27 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, als gewijzigd bij de wet van
Om die redenen, verwerpt de 30 mei 1961,
voorziening; veroordeelt eiser in de
(1) Zie: Cass., 27 mei 1943 (Bull. en
kosten.

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

19 juni 1986 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
Advocaat: mr.
advocaat-generaal
Biitzler.

Pas., 1943, 207) en noot, getekend L.C.; 14 sept.
1959 (ibid., 1960, I, 45); 19 sept. 1978 en 16 jan.
1979 (A.C., 1978-79, 75 en 566); Rep. prat. dr.
beige, deel III, druk 1931, trefw. Desistement,
nr. 1306; D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrech~
deel I, druk 1980, vol. A, biz. 159-160.
(2) Cass., 23 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 123).
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doordat het arrest eiser en verweerder weerder aldus vrijstond om - zoals door
sub 5 in solidum veroordeelt tot integrale het arrest wordt aangenomen - stilzwijvergoeding van de schade voortvloeiende gend afstand te doen van het geding
uit het overlijden van De Grande Paul; ingeleid voor de correctionele rechtbank,
het arrest hierbij het regelmatig door ei- en hun eis in te leiden voor de burgerser in zijn conclusie voor het hof van be- lijke rechtbank; artikel 826 van het Geroep ingeroepen verweer, steunende op rechtelijk Wetboek echter bepaalt dat
de verjaring van de burgerlijke vorde- een afstand van geding van rechtswege
ring van de ouders wegens eigen schade inhoudt dat de zaken in dezelfde staat
en van de ouders, broers en zusters als worden teruggebracht also£ er geen geerfgenamen van het slachtoffer, ver- ding geweest was; eerste tot vierde verwerpt op de volgende gronden : « De weerder slechts op 4 mei 1973 dagvaardstrafrechter heeft slechts een provisio- den tot schadevergoeding voor de burnele vergoeding toegekend en een onder- gerlijke rechtbank; die vordering voor de
zoeksmaatregel bevolen; er is dus nog burgerlijke rechtbank, ingevolge artikel
geen
eindbeslissing
tussengekomen. 826 van het Gerechtelijk Wetboek, moet
Door v66r de burgerlijke rechter te dag- worden beschouwd als een nieuwe eis
vaarden hebben de eisers weliswaar af- die moest worden ingesteld binnen de
stand gedaan van hun vordering v66r de termijnen van artikel 26 van de voorbestrafrechter toch tevens te kennen gege- reidende titel van het Wetboek van
ven het geding v66r de burgerlijke rech- Strafvordering; meer dan vijf jaar verloter voort te zetten. Door aldus hun wil pen zijn tussen het misdrijf en de geuitgedrukt te hebben de uitoefening van dinginleidende akte voor de burgerlijke
hun aanspraak op schadeloosstelling rechtbank; de burgerlijke vordering die
voort te zetten, blijft de verjaring niet !o- op grond van het misdrijf, begaan op 11
pen totdat de burgerlijke rechter een in juli 1967, door de ouders van De Grande
kracht van gewijsde gegane beslissing Paul wegens eigen schade en de ouders,
genomen heeft »,
broers en zusters als erfgenamen van De
terwijl, zoals blijkt uit de vaststellin- Grande Paul, werd ingesteld, bijgevolg
gen van het arrest, het misdrij£, dat bet verjaard was; het arrest derhalve, door
vertrekpunt van de verjaring van de bur- in de voormelde omstandigheden die
gerlijke vordering vormt, op 11 juli 1967 burgerlijke vordering ontvankelijk en geplaatsvond; aan de strafvordering een grond te verklaren, aile in het middel
einde was gesteld door het arrest van aangewezen wetsbepalingen schendt :
het Hof van Beroep te Gent van 8 februari 1968; overeenkomstig artikel 26
Overwegende dat het arrest eiser
van de wet van 17 april 1878 houdende en verweerder sub 5 in solidum verde voorafgaande titel van het Wetboek oordeelt tot vergoeding van schade
van Strafvordering, de burgerlijke rechts- veroorzaakt door een misdrijf waarvordering uit een misdrijf verjaart door voor heiden strafrechtelijk waren
verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf veroordeeld;
de dag waarop het misdrijf is gepleegd,
zonder dat zij evenwel kan verjaren v66r
Overwegende dat het arrest vastde strafvordering; artikel 27, eerste lid, stelt dat : het misdrijf, waarop de
van diezelfde wet bepaalt dat, wanneer
de burgerlijke rechtsvordering te bekwa- .vordering van de verweerders sub 1
mer tijd is ingesteld, de verjaring niet tot 4 berust, in de nacht van 10 tot
meer loopt tegen de eiser totdat een in 11 juli 1967 was begaan; de strafvorkracht van gewijsde gegane beslissing dering tegen eiser en verweerder
het geding heeft beeindigd; overeen- sub 5 beEHndigd was door een arrest
komstig artikel 2 van het Gerechtelijk van het Hof van Beroep te Gent van
Wetboek de in dit wetboek gestelde re- 8 februari 1968; eerste verweerster
gels van toepassing zijn op aile rechts- en wijlen haar echtgenoot zich voor
plegingen, ook in strafzaken, behoudens · de strafrechter burgerlijke partij
wanneer deze geregeld worden door uit- hadden gesteld in eigen naam en als
drukkelijke wetsbepalingen of door
rechtsbeginselen waarvan de toepassing beheerders van de goederen van
niet verenigbaar is met de bepalingen hun minderjarige zoon Paul, het
van het Gerechtelijk Wetboek; de bepa- slachtoffer; zij een voorschot voor
lingen met betrekking tot de afstand van materiele en morele schade hadden
geding derhalve in strafzaken toepasse- verkregen en een geneesheer-deslijk zijn; het aan eerste tot vierde ver- kundige was aangesteld; het slacht-
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offer Paul De Grande op 6 mei 1968
overleed;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de verweerders sub 1 tot 4 op 4 mei
1973 een vordering tot schadevergoeding tegen eiser en verweerder
sub 5 hebben ingeleid voor de burgerlijke rechtbank; dat het bestreden arrest op grond daarvan oordeelt dat de verweerders sub 1 tot 4
afstand deden van het geding voor
de strafrechter; dat het arrest
voorts, op grond van alle vorenstaande gegevens, oordeelt dat de
verjaring van de vordering tot schadevergoeding van de verweerders
sub 1 tot 4 ononderbroken geschorst
was en blijft totdat de beslissing
van de burgerlijke rechter in kracht
van gewijsde zal zijn gegaan;
Overwegende dat het begrip afstand van geding inhoudt dat de
begonnen rechtspleging in haar geheel wordt prijsgegeven;
Overwegende dat het arrest evenwei ten deze onwettig aanneemt dat
ook een afstand van geding uitmaakt, gewoon het afbreken door de
verweerders sub 1 tot 4 van de procedure betreffende de berechting
van hun civielrechtelijke vorderingen die bij de strafrechter aanhangig waren en de voortzetting van de
berechting van diezelfde vorderingen voor de burgerlijke rechter, met
behoud van de verworvenheden van
de procedure voor de strafrechter
gevoerd;
Dat het arrest, door een dergelijke inhoud te geven aan het begrip
afstand van geding, meteen het in
het middel aangewezen artikel 826
van het Gerechtelijk Wetboek
schendt, dat bepaalt dat de zaken,
door de afstand van geding, van
rechtswege over en weer in dezelfde
staat worden teruggebracht alsof er
geen geding was geweest;
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een onwettig aangenomen afstand
van geding, zonder evenwel rekening te houden met de uit artikel
826 van het Gerechtelijk Wetboek
volgende terugbrenging van de zaken in hun eerdere staat, de appelrechters de beslissing dat ten deze
« de verjaring (van de burgerlijke
vorderingen van de verweerders sub
1 tot 4) niet (blijft) lopen totdat de
burgerlijke rechter een in kracht
van gewijsde gegane beslissing genomen heeft », niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing betreffende de
loop van de verjaring van de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders sub 1 tot 4 moet worden
uitgebreid tot de beslissing over de
ontvankelijkheid van de door die
verweerders bij de burgerlijke rechter aanhangig gemaakte vorderingen, nu noch eiser noch de verweerders sub 1 tot 4 een ontvankelijke
voorziening konden instellen tegen
de laatstvermelde beslissing welke
niet te onderscheiden is van het bestreden beschikkende gedeelte;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vorderingen van de verweerders sub 1
tot 4 ten aanzien van eiser ontvankelijk verklaart en te zijnen opzichte erover uitspraak doet, alsmede in
zoverre het eiser veroordeelt, in solidum met verweerder sub 5, in de
kosten van beide instanties; verklaart dit arrest bindend voor verweerder sub 5; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
Overwegende dat, vermits het ar- aan de feitenrechter over; verwijst
rest de eventuele verjaring van de de aldus beperkte zaak naar het Hof
civielrechtelijke vorderingen van de van Beroep te Brussel.
verweerders sub 1 tot 4 ten aanzien
20 juni 1986 - 1" kamer - Voorzitter:
van eiser beoordeelt op grond van de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui- veroordeelt om aan verweerder de som
dende conclusie van de h. Tillekaerts, ad- van 30.500 frank te betalen en anderzijds
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. De de door eiseres bij tegeneis gevorderde
Gryse en Houtekier.
afgifte van het getuigschrift voor verstrekte hulp, met toekenning ener
dwangsom en van schadevergoeding, ongegrond verklaart op de volgende granden: « Het tijdstip waarop het getuigschrift voor verstrekte hulp dient uitgereikt te worden, wordt niet bepaald in
Nr. 662
artikel 34quater van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd bij de wet van 8 april
1965. Dat het recht van de zieke op ver1" KAMER - 20 juni 1986
goeding niet gebonden zou zijn aan het
uitreiken van een ereloonkwitantie betekent anderzijds niet dat het afleveren
RECHT VAN VERDEDIGING- BESLIS- van een getuigschrift voor verstrekte
SING STEUNEND OP EEN ALGEMEEN GE- hulp dient te gebeuren vooraleer betaBRUIK - ALGEMEEN GEBRUIK DOOR PAR- ling wordt geiHst. Dit laatste vloeit evenTIJEN NIET INGEROEPEN SCHENDING min voort uit het doel van boger vermelVAN RECHT VAN VERDEDIGING - VOOR- de wetgeving. Veeleer blijkt dat deze
kwestie niet geregeld werd door deze
WAARDEN.
wetgeving, zodat zij dient beoordeeld te
worden in het raam van de concrete conHet recht van verdediging wordt mis- tractuele betrekkingen tussen de partijkend door het arrest dat zijn beslis- en, waarbij tevens toepassing dient gesing doet steunen op het bestaan van maakt van artikel 1135 van het Burgereen algemeen gebruik dat geen van de lijk Wetboek, gelet op het algemeen
partijen had ingeroepen, als het hoi gebruik dat eerst betaald wordt voorvan beroep die partijen niet de gele- aleer de geneesheer het getuigschrift voor
genheid heeft gegeven hun middelen verstrekte hulp aflevert. De stelling van
desaangaande te doen gelden.
eiseres is dus niet gegrond, vermits zij
noch beweert noch bewijst dat zij met
verweerder zou zijn overeengekomen
·van dit algemeen gebruik af te wijken.
(DESLOOVERE T. MACHELART)
Subsidiair blijkt uit het door eiseres
ingeroepen antwoord van de minister
van Sociale Voorzorg op een parlemenARREST
taire vraag van 4 mei 1972 - dat op
(A.R. nr. 4992)
zichzelf geen juridische waarde heeft eerder dat deze minister er alleen een
HET HOF; - Gelet op het bestre- " praktische " oplossing heeft gegeven in
het bijzonder geval waarin de client van
den vonnis, op 1 februari 1985 in ho- een
geneesheer zware financiele moeiger beroep gewezen door de Recht- lijkheden heeft, wat eiseres trouwens imbank van Eerste Aanleg te Gent;
pliciet toegeeft in haar conclusie. In de
mate dat de stelling van eiseres dan ook
Over het middel, afgeleid uit de schen- zou
zijn dat verweerder het contract op
ding van de artikelen 1134, 1135, 1147, een onredelijke wijze heeft uitgevoerd,
1150, 1159, 1382, 1383 van het Burgerlijk dient ook deze argumentatie verworpen
Wetboek, 34quater, 103, littera b, van de te worden daar eiseres, noch ter gelegenwet van 9 augustus 1963 tot instelling en heid van haar behandeling noch bij het
organisatie van een regeling voor ver- ontvangen van haar ereloonnota, finanplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke- ciele moeilijkheden heeft ingeroepen en
ring, gewijzigd bij de wetten van 8 april zelfs na dagvaarding geen enkel element
1965 en 7 juli 1976, en van de algemene dienaangaande heeft bijgebracht. Deze
rechtsbeginselen van de « exceptio non laatste overweging wettigt tevens het beadimpleti contractus », van het beschik- sluit dat het verweer van eiseres niet te
kingsbeginsel van partijen en van de goeder trouw is, wat op zichzelf reeds
eerbied voor de rechten van de verdedi- uitsluit dat zij beroep zou kunnen doen
ging,
op de exceptio non adimpleti contractus,
doordat het bestreden vonnis, ener- mocht zulke exceptie ter zake enige toezijds, rechtdoende op de hoofdeis, eiseres passing kunnen vinden, quod non »,
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terwijl, eerste onderdeel, verweerder,
als beoefenaar van de geneeskunst, aan
eiseres als rechthebbende een getuigschrift voor verstrekte hulp moet afleveren, waarop de verleende verstrekkingen vermeld zijn; dit getuigschrift,
dat dienstig is voor de tussenkomst van
de mutualiteit, en waarvan de niet-aflevering strafrechtelijk gesanctioneerd is,
na verstrekking der diensten aan de
rechthebbende op diens vraag dient afgeleverd te worden, ook al is het honorarium van verweerder nog niet betaald
(schending van artikel 34quater, 103, littera b, van de wet van 9 augustus 1963);
vermits de verplichting tot aflevering
van dit getuigschrift ontstaat ingevolge
het tussen partijen gesloten contract van
verzorging en er eng mee verbonden is,
eiseres gerechtigd is de betaling van het
ereloon te schorsen (schending van het
algemeen rechtsbeginsel van de exceptio
non adimpleti contractus, artikelen 1134
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, verweerder, als beoefenaar van de geneeskunst, aan eiseres als rechthebbende een getuigschrift
voor verstrekte hulp moet afleveren
waarop de verleende verstrekkingen zijn
vermeld; dit getuigschrift dienstig is voor
de tussenkomst van de mutualiteit en na
verstrekking der diensten aan de rechthebbenden op diens vraag dient afgeleverd te worden; de aflevering van dit getuigschrift voor verstrekte zorgen niet
afhankelijk mag worden gesteld van de
betaling van het honorarium van verweerder door eiseres, zodat het bestreden vonnis ten onrechte de tegenvordering van eiseres, strekkende tot afgifte
van het getuigschrift met eis tot schadevergoeding, verwerpt (schending van de
artikelen 34quater, 103, b, van de wet
van 9 augustus 1963, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, nu de wet de afgifte
van het getuigschrift voor verstrekte
hulp door verweerder aan eiseres niet
ondergeschikt heeft gemaakt aan de betaling van het ereloon van verweerder,
het bestreden vonnis niet wettelijk vermocht toepassing te maken van het algemeen gebruik, volgens hetwelk eerst betaald wordt vooraleer de geneesheer het
getuigschrift voor verstrekte hulp aflevert; dit gebruik immers indruist tegen
de wet en derhalve door de rechter niet
mag toegepast worden (schending van de
artikelen 34quater en 103, b, van de wet
van 9 augustus 1963); het bestreden vonnis daarbij van ambtswege stelt dat er
een algemeen gebruik is dat de genees-
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heer eerst betaald wordt vooraleer hij
het getuigschrift aflevert; echter de bestanddelen van het gebruik, zijnde de algemeenheid en de dwingende morele
noodzakelijkheid, niet vastgesteld werden, zodat de wettelijkheid van de beslissing niet kan onderzocht worden (schending van de artikelen 1135 en 1159 van
het Burgerlijk Wetboek); het bestreden
vonnis, door dit gebruik van ambtswege
in te roepen, de rechten van verdediging
van eiseres miskent, daar deze zich aangaande het al of niet bestaan van het gebruik en zijn samenstellende elementen
niet heeft kunnen verdedigen (schending
van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbied voor de rechten van de verdediging); daardoor eveneens het beschikkingsbeginsel wordt geschonden, nu
geen enkele partij dit middel had ingeroepen (schending van het beschikkingsbeginsel);
vierde onderdeel, het feit dat eiseres
geen financiele moeilijkheden heeft ingeroepen om te weigeren te betalen, daar
verweerder het getuigschrift voor verstrekte hulp niet wou afleveren, geenszins inhoudt dat zij te kwader trouw was
(schending van de artikelen 1134, 1147
en 1150 van het Burgerlijk Wetboek);
daarbij de verplichting van verweerder
een getuigschrift voor verstrekte hulp
aan eiseres af te leveren onafhankelijk
is van het feit dat verweerster al dan
niet in financiele moeilijkheden zou verkeren (schending van de artikelen 34quater, en 103 van de wet van 9 augustus
1963):

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
beslissen dat « een algemeen gebruik (bestaat) dat eerst betaald
wordt vooraleer de geneesheer het
getuigschrift voor verstrekte hulp
aflevert »;
Dat geen van de partijen het bestaan van zodanig gebruik had ingeroepen en eiseres niet de gelegenheid kreeg die stelling te betwisten;
Dat het vonnis het recht van verdediging miskent en het onderdeel
in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
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zoek dan niet meer volledig, ten einde
arrest melding zal worden gemaakt
het Bestuur in staat te stellen tot richop de kant van het vernietigde vontige hefting en invordering van de vernis; houdt de kosten aan en laat de
schuldigde belastingen over te gaan.
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
De bepalingen van de artikelen 205-1 en
naar de Rechtbank van Eerste Aan- 2o 211,
§ 1, vierde lid, van het Wetboek
leg te Oudenaarde, zitting houdende
der met het Zegel Gelijkgestelde Takin hoger beroep.
sen zijn niet van toepassing op bescheiden die niet bij bankiers of kre20 juni 1986 - 1' kamer - Voorzitter
dietinstellingen berusten, al gaat het
en verslaggever : de h. Janssens, afdezelfs om bescheiden die van banken of
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclukredietinstellingen afkomstig zijn;
sie van de h. Krings, procureur-generaal
wanneer die bescheiden in een straf- Advocaat: mr. Houtekier.
dossier berusten, dan is de met toepassing van artikel 211, § 1, derde lid,
door de procureur-generaal aan de
ambtenaar van het Bestuur der Registratie verleende machtiging voldoende
om van die bescheiden inzage te nemen.
Nr. 663
1'

KAMER -

20 juni 1986

1° ZEGEL (MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN) - AMBTENAAR
VAN HET BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN - INZAGE VAN HET DOSSIER VAN
EEN STRAFONDERZOEK - MACHTIGING VERLEEND DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ
HET HOF VAN BEROEP OF DOOR DE AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GERECHTSHOF - DRAAGWIJDTE VAN DIE MACHTIGING.

2° ZEGEL (MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN) - AMBTENAAR
VAN HET BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN - INZAGE VAN HET DOSSIER VAN
EEN STRAFONDERZOEK - BANKBESCHEIDEN
OF BESCHEIDEN AFKOMSTIG VAN EEN KREDIETINSTELLING - BESCHEIDEN DIE DEEL
UITMAKEN VAN HET STRAFONDERZOEK MACHTIGING VERLEEND VOOR DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP
- DRAAGWIJDTE.

1° Uit de bepaling van artikel 211, § 1,

eerste lid, van het Wetboek der met
het Zegel Gelijkgestelde Taksen volgt
dat de procureur-generaal bij het hof
van beroep of de auditeur-generaal bij
het militair gerechtshof machtiging
kan verlenen aan een ambtenaar van
het Bestuur der Registratie en Domeinen om inzage te nemen van een dossier in een strafzaak waarvan het onderzoek nog niet afgesloten is, ook al
is de geheimhouding van het onder-

(P.V.B.A. MECOBEL T. BELGISCHE STAAT V. FINANCIEN)

MIN.

ARREST

(A.R. nr. 5001)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april 1984 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de .schending van de artikelen 92, 93, 106 van· de
Grondwet, 143, 870 van het Gerechtelijk
Wetboek, 271, 276 van het Wetboek van
Strafvordering, 125 van het koninklijk
besluit van 28 december 1950 houdende
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, 205-1 en 211, § 1, van
het Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, en van het algemeen
rechtsbeginsel, luidens hetwelk de rechter zijn beslissing niet mag laten stoelen
op een feit dat door geen der partijen is
ingeroepen, bekend of vermeld,
doordat het arrest - na expliciet of
impliciet, door verwijzing naar het feitenrelaas in het beroepen vonnis, te hebben geconstateerd dat de heer T., inspecteur van de speciale dienst der
overdrachttaks, op 2 augustus 1967 van
de procureur-generaal in het Hof van Beroep te Gent toelating ontving kennis te
nemen van het strafdossier notitienummer 15.820/B/65 van het parket van de
procureur des Konings te Kortrijk ten
laste van eiseres geopend, dat dit dossier
bescheiden inhield behorende tot de
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bankrekening nr. 412.356 bij de G.B.M.,
welke door de onderzoeksrechter in beslag waren genomen, dat op 29 april
1969, afgaande op de aldus ingewonnen
inlichtingen, de inspecteur T. een procesverbaal opstelde, hetwelk voor de periode van 1963 tot 31 januari 1966 de volgens die ambtenaar verschuldigde rechten en boeten vaststelde, dat op 30 april
1969 de ontvanger der registratie en domeinen voor Menen II een dwangschrift
uitvaardigde waarbij als overdrachttaks
voor gezegde periode 559.033 frank werd
gei:!ist alsook 3.268.441 frank als boete,
dat op 6 mei 1969 dit dwangschrift door
de directeur der registratie en domeinen
te Brugge geviseerd werd en uitvoerbaar
werd verklaard, dat op 14 mei 1969 het
proces-verbaal en het dwangschrift aan
eiseres werden betekend, dat op 22 mei
1969 eiseres onder voorbehoud een stuk
ondertekende waarbij de rechten op
559.033 frank en de boete op 569.033
frank werden vastgesteld, en dat eiseres
dientengevolge daarna de som van
1.137.391 frank heeft betaald- de vordering van eiseres ongegrond verklaart,
welke ertoe strekte de terugbetaling met
interesten te bekomen van gezegde som
van 1.137.391 frank, en het middel verwerpt waardoor eiseres deed gelden dat
de aldus tegen haar ingestelde fiscale
procedure nietig was omdat zij stoelde
op inlichtingen welke op onwettelijke
wijze door het Bestuur waren verkregen,
namelijk met schending van het geheim
gehecht enerzijds aan een niet afgesloten strafonderzoek en anderzijds aan
bankbescheiden en doordat het arrest
zijn beslissing laat stoelen op de beschouwing dat de door de procureur-generaal te Gent verleende toelating tot inzage van voormeld strafdossier gegeven
werd ten gevolge van een vraag tot inzage uitgaande van de directeur-generaal
van het Ministerie van Financien, hoofdbestuur der registratie en domeinen,
zulks overeenkomstig de bepalingen van
artikel 211, § 1, van het Wetboek der met
het Zegel Gelijkgestelde Taksen, dat die
lating tot inzage verleend kan worden
ook waar het gaat om een niet afgesloten voorbereidend strafonderzoek en met
het doel aan het Bestuur toe te laten,
niet als burgerlijke partij in de strafprocedure op te treden, maar tot zetting en
invordering van de verschuldigde belastingen over te gaan, dat uit de bepalingen van artikel 125 van voormeld
koninklijk besluit van 28 december 1950,
alsook van de artikelen 143 van het Gerechtelijk Wetboek, 271 en 276 van het
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Wetboek van Strafvordering volgt dat de
procureur-generaal zijn taak van bewaking en van beschikking over de strafdossiers als orgaan van de uitvoerende
macht soeverein en op discretionaire wijze uitoefende, dat derhalve het beginsel
van de scheiding der machten aan de hoven en rechtbanken niet toelaat de door
de procureur-generaal krachtens voormelde artikelen 211, § 1, en 125 genomen
beslissingen te beoordelen, en verder op
de beschouwing dat eiseres tevergeefs
artikel 211, § 1, vierde lid, van het Wethoek der met het Zegel Gelijkgestelde
Taksen inroept om te stellen dat de procureur-generaal aan het Bestuur geen
toelating kon geven om inzage te nemen
van de in het bovenbedoeld strafdossier
berustende bankbescheiden, dat hiertegen dient te worden opgemerkt dat artikel 205-1 van het Wetboek der met het
Zegel Gelijkgestelde Taksen aan de ambtenaren van het Bestuur der Registratie,
handelende krachtens een bijzondere
machtiging van de directeur-generaal
van dit bestuur, toelaat bij de banken inzage te vorderen van alle bescheiden
dienstig voor het vaststellen en heffen
der met het zegel gelijkgestelde taksen,
dat, nu de directeur-generaal van het
hoofdbestuur der registratie en domeinen aan de procureur-generaal de bewuste machtiging tot inzage van het
strafdossier in kwestie heeft gevraagd,
zulks impliceert dat de directeur-generaal aan inspecteur T. de bijzondere
machtiging gaf om van de zich in het
strafdossier bevindende bankbescheiden
kennis te nemen, dat daarenboven de
'door de procureur-generaal aan de inspecteur T. gegeven toelating als voorwerp had inzage te nemen van alle in
voormeld strafdossier berustende bescheiden, en dus onder meer van de in
dat dossier berustende bankbescheiden,
en dat de aldus door de procureur-generaal gegeven toelating op soevereine en
discretionaire wijze werd gegeven en
door de hoven en rechtbanken niet beoordeeld mag worden,

terwijl, eerste onderdeel, het geheim
gehecht aan een nog niet afgesloten
voorafgaand strafonderzoek een dubbel
doel heeft, namelijk enerzijds iedere storing van dat onderzoek en belemmering
van de uitoefening van de openbare vordering te beletten, doch ook anderzijds
de belangen van een nog niet veroordeelde en dus tot dan toe onschuldig geachte
verdachte te beschermen, waaruit volgt
dat, indien weliswaar de procureur-generaal overeenkomstig de artikelen 211,
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§ 1, van het Wetboek der met het Zegel
Gelijkgestelde Taksen en 125 van voormeld koninklijk besluit van 28 december
1950 aan het Bestuur inzage kan toelaten van een afgesloten voorafgaand
strafonderzoek ten einde aan het Bestuur toe te laten tot vestiging en heffing
van de verschuldigde taksen over te
gaan, en eveneens inzage kan toelaten
van een nog niet afgesloten strafonderzoek ten einde aan het Bestuur toe te laten zich met kennis van zaken eventueel
burgerlijke partij te stellen in het bewuste strafgeding, de procureur-generaal
niettemin de hem bij voormelde twee
wettelijke bepalingen toegekende soevereine en discretionaire beschikkingsmacht overschrijdt indien hij aan het
Bestuur kennisname verleent van een
nog niet afgesloten voorafgaand strafonderzoek ten einde aan het Bestuur toe te
laten, niet zich eventueel burgerlijke partij te stellen, maar tot vestiging en heffing van de verschuldigde taksen over te
gaan, zodat het arrest, door te beslissen
dat de procureur wel gemachtigd was
een dergelijke inzage toe te laten, een
verkeerde toepassing maakt van de hier
vermelde twee wettelijke bepalingen;
tweede onderdeel, uit de bepalingen
van de artikelen 205-1 en 211, § 1, vierde
lid, van het Wetboek der met het Zegel
Gelijkgestelde Taksen blijkt dat de ambtenaren van het Bestuur der Registratie
geen kennis kunnen nemen van de bij
een bank berustende bescheiden betreffende een eventuele belastingplichtige
zonder de toestemming van deze laatste,
tenzij zij daartoe een bijzondere machtiging hebben ontvangen van de directeurgeneraal van gezegd Bestuur, waaruit
volgt dat, indien dergelijke bescheiden in
beslag zijn genomen ter gelegenheid van
een strafonderzoek, de toelating van de
procureur-generaal weliswaar vereist,
maar niet voldoende is, opdat gezegde
ambtenaren van gezegde bescheiden inzage mogen nemen, aangezien daartoe
daarenboven de machtiging door de directeur-generaal van het Bestuur der Registratie is vereist, zodat het arrest, door
te beslissen dat het ten deze, opdat de
kennisneming door inspecteur T. van de
bovenbedoelde in beslag genomen bankbescheiden regelmatig zou zijn gebeurd,
volstond dat die inspecteur van de procureur-generaal toelating had gekregen
kennis te nemen van alle in het bewuste
strafdossier berustende bescheiden, de
hier vermelde twee wettelijke bepalingen
schendt;
derde onderdeel, ...
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 211, § 1,
eerste lid, van het Wetboek der met
het Zegel Gelijkgestelde Taksen de
organismen die het vermeldt, inzonderheid de parketten en griffies van
de hoven en rechtbanken, verplicht
om, wanneer zij daartoe aangezocht
worden door een ambtenaar van een
der rijksbesturen belast met de aanslag in, of de invordering van, de belastingen, hem aile in hun bezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem,
zonder verplaatsing, inzage te verlenen van alle in hun bezit zijnde akten, stukken, registers en welke bescheiden ook, en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te
laten nemen die hij ter verzekering
van de aanslag in, of de heffing van,
de door de Staat geheven belastingen nodig acht;
Dat in het derde lid, ten aanzien
van akten, stukken, registers en bescheiden of inlichtingen in verband
met gerechtelijke procedures, bepaald wordt dat « evenwel geen inzage mag worden verleend zonder
uitdrukkelijke toelating van de procureur-generaal of de auditeur-generaal »;
Dat dit laatste overeenstemt met
de eerste zin van het algemeen reglement op de gerechtskosten in
strafzaken, die bepaalt : « In criminele, correctionele en politiezaken
en in tuchtzaken mag geen uitgifte
of afschrift der akten van onderzoek
en rechtspleging worden afgeleverd
zonder uitdrukkelijke machtiging
van de procureur-generaal bij het
hof van beroep of de auditeur-generaal »;
Overwegende dat de procureur-generaal de in die bepalingen bedoelde machtiging kan verlenen in strafzaken waarvan het onderzoek nog
niet afgesloten is, ook al is de geheimhouding van dat onderzoek dan
niet meer volledig;
Overwegende dat het arrest, anders dan het middel wil doen voorkomen, niet gewaagt van inzage met
het oog op burgerlijke-partijstelling;

Nr. 664

HOF VAN CASSATIE

dat het de inzagemogelijkheid
slechts onderzoekt in verband met
« de zetting en de invordering van
belastingen »;
Overwegende dat, in strijd met
wat in het onderdeel wordt beweerd,
de hiervoren aangehaalde bepalingen niet de beperking inhouden dat
de machtiging slechts aan het Bestuur kan worden verleend om het
de mogelijkheid te geven zich eventueel met kennis van zaken burgerlijke partij te stellen in het strafgeding;
Dat integendeel uit die bepalingen
blijkt dat de machtiging ook kan
worden gegeven om het Bestuur in
staat te stellen tot richtige heffing
en invordering van de verschuldigde
belastingen over te gaan;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Dat
recht;
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het

onderdeel

faalt

naar

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
20 juni 1986 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaten : mrs. Bayart en Claeys
Bouuaert.
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KAMER -

20 juni 1986

Wat het tweede onderdeel betreft :
INKOMSTENBELASTINGEN VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP Overwegende dat artikel 205-1 van
NIEUWE MIDDELEN - FElTEN NIET AANGEhet Wetboek der met het Zegel GeBRACHT VOOR DE DIRECTEUR VAN DE BELASlijkgestelde Taksen betrekking heeft
TINGEN.
op de mededeling die, zonder verplaatsing, onder andere door de Uit de artt. 273, 278, 278, 279 en 281
bankiers moet worden verstrekt;
W.I.B. moet worden afgeleid dat de beJastingschuldige voor het hof van beDat het vierde lid van artikel 211,
roep geen bezwaren kan aanvoeren die
§ 1, van hetzelfde wetboek voor de
berusten op feiten die niet voor de dikredietinstellingen de door het eerrecteur van de belastingen zijn aangebracht (1).
ste lid opgelegde verplichting om inzage te verlenen of afschriften te laten nemen, uitsluit;
(SMETS-VERMEULEN
Overwegende dat die bepalingen T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
geen betrekking hebben op bescheiden die niet bij de bankiers of de '
ARREST
kredietinstellingen berusten;
(A.R. nr. F 1281 N)
Dat het arrest, nu het vaststelt
dat het ten deze ging om in het
HET HOF; - Gelet op het bestrestrafdossier berustende bescheiden, den arrest, op 19 maart 1985 door
zodat aan de vereisten voor de toe- het Hof van Beroep te Antwerpen
passing van de artikelen 205-1 en gewezen;
211, § 1, vierde lid, niet voldaan was,
Over het middel, afgeleid uit de scherrterecht, met toepassing van artikel
211, § 1, derde lid, beslist dat kon ding van de artikelen 97 van de Grondworden volstaan met de door de p r o - 1 - - - - - - - - - - - - - - - cureur-generaal verleende machti{1) Vgl. Cass., 16 jan. 1979 (A.C., 1978-79,
ging;
550).
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wet, 245, 246, 247, 278, 279 en 282 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het hof van beroep oordeelt:
« Dat (eiser) inroept dat de lening van
500.000 frank - " ... in tegenstelling tot
hetgeen tot op heden werd voorgehouden ... " - nooit werd verstrekt en dat de
aanslag niet is gemotiveerd " van de administratie in hoofde van de ontlener de
lening niet aanvaardt als verantwoording
voor de aankoop van een woning, doch
daarentegen de lener wel belast op het
toestaan ervan "; dat het hof (van beroep) deze grief - in de be ide onderdelen - niet vermag te beoordelen daar zij
- in het bezwaarschrift niet geformuleerd en door de gewestelijke directeur
niet ambtshalve onderzocht - geen overtreding van de wet of een schending
van de op straf van nietigheid voorgeschreven procedurevorm inhoudt (artikel
278, tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen) »,
terwijl, eerste onderdeel, het hof van
beroep op die wijze vergeet te antwoorden op het door eiser in zijn conclusie
geformuleerde onderdeel van deze grief,
waarin werd gesteld dat « men niemand
mag belasten louter op grond van diens
verklaringen, en de bewering van de beIastingplichtige geen bewijs vormt van
het beweerde feit »; het arrest derhalve
onvoldoende gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de ingebrachte grieven wei terug te voeren zijn tot een
wetsschending in de zin van artikel 278
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals in de conclusie voor het hof
van beroep werd uiteengezet, namelijk
de willekeurigheid van de betwiste taxaties, wat in strijd met de artikelen 245,
246 en 247 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen is :

Nr. 665

frank nooit zou zijn verstrekt, noch
het feit dat de administratie het bestaan van een lening aan de zijde
van de « ontlener » verwerpt, terwijl
zij de lener ervoor belast, voor de
directeur was aangevoerd;
Dat aldus naar recht verantwoord
is de beslissing dat het hof van beroep de grieven die op die feiten berusten, niet vermag te beoordelen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het tweede onderdeel blijkt dat
het arrest het in het eerste onderdee! bedoelde verweer niet behoefde
te beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 juni 1986 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Vandebergh, Hasselt, en Claeys Bouuaert.
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de artikelen
3• KAMER - 23 juni 1986
273, 276, 278, 279, de laatste drie bepalingen aangevuld bij de wet van
16 maart 1976, en 281 van het Wet- 1° JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - VAKANTIEGELD BIJ VERTREK hoek van de Inkomstenbelastingen
BEZOLDIGING WAARMEE REKENING WORDT
moet worden afgeleid dat de belasGEHOUDEN - BEGRIP.
tingplichtige voor het hof van beroep geen bezwaren kan aanvoeren
die berusten op feiten die niet voor 2° JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - GEWOON VAKANTIEGELD - BEde directeur der belastingen zijn
REKENING- BEZOLDIGING WAARMEE REKEaangebz:acht;
NING WORDT GEHOUDEN - BEGRIP.
Overwegende dat uit het arrest
impliciet maar zeker blijkt dat noch 1o Art. 46 K.H. van 30 maart 1967
bepaalt dat, wanneer het contract
het feit dat de lening van 500.000
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van een bediende een einde neemt,
zijn werkgever hem bij zijn vertrek 14
pet. van de bij hem tijdens het lopend
vakantiedienstjaar verdiende brutowedde betaald; nu dat artikel geen onderscheid maakt, komen alle bestanddelen van de bezoldiging in aanmerking bij de berekening van dat vakantiegeld.
2° Uitkeringen wegens dienst in het bui-

tenland, premies 1.roor arbeid in een
overzees gebied en voordelen in natura
kunnen begrepen zijn in de brutowedde van de maand waarin de vakantie,
bedoeld in art. 38, 2', K.B. van 30
maart 1967, ingaat, en in de in art. 39
van datzelfde besluit vermelde provisies, premies, percenten, ... en kunnen
overeenkomstig voormelde artikelen in
aanmerking komen voor de berekening van het aan een bediende verschuldigde vakantiegeld.
(LEWIS KEITH T. PLESSEY N.V., « THE PLESSEY
C0 LTD. "• VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS
RECHT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7343)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1984 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, ...
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wethoek, 38, 39 en 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsmodaliteiten van
de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders,
doordat, na te hebben vastgesteld dat,tijdens de jaren 1977 tot 1981, eisers bezoldiging bestond uit : 1o een basisloon,
2o een uitkering wegens dienst in het buitenland, en 3o een premie voor arbeid in
een overzees gebied, welke drie bestanddelen van het jaarlijks bedrag in ponden
werden uitgedrukt, en bovendien uit
4° een verblijfsvergoeding van 500.000
Belgische frank per jaar, en 5° terugbetaling van aile kosten voor geneeskundige
verzorging en voor het onderwijs van
zijn kinderen, en zonder te betwisten dat
eiser nog andere voordelen genoot, waarvan hij, bij de berekening van zijn basis-
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loon, in zijn gedinginleidende dagvaarding, appelverzoekschrift en appelconclusie gewag had gemaakt, het arrest
beslist dat het vakantiegeld van 1977 tot
1981 en het vakantiegeld bij vertrek enkel dienden te worden berekend op
grond van het basisloon in ponden, en
zijn beslissing hierop doet steunen dat
bij die berekening enkel de vaste of veranderlijke loonbestanddelen, bedoeld in
de artikelen 38, 2°, en 39 van voormeld
koninklijk besluit van 30 maart 1967 in
aanmerking moeten worden genomen,
dat ten deze de uitkeringen wegens
dienst in het buitenland en de premie
voor arbeid in een overzees gebied ter
vergoeding van de ongemakken ten gevolge van een verblijf in het buitenland,
en vanzelfsprekend de voordelen in natura, niet onder die definitie vielen,
terwijl, eerste onderdeel, voor de berekening van het in de artikelen 38, 39 en
46 van voormeld koninklijk besluit van
30 maart 1967 bedoelde vakantiegeld, de
uitkeringen wegens dienst in het buitenland, de premie voor arbeid in een overzees gebied en de verblijfsvergoeding,
waarvan het bedrag per jaar is vastgesteld, begrepen zijn in de vaste brutobezoldiging, die op de in artikel 38 van
voornoemd koninklijk besluit bepaalde
wijze in aanmerking moet worden genamen; de medische en onderwijskosten,
alsmede de voordelen in natura, naargelang zij vast of veranderlijk zijn, in aanmerking moeten worden genomen, zoals
dit is bepaald in artikel 38 of in artikel
39 van voormeld koninklijk besluit, en
zulks ook het geval is met de bestanddelen die tot vergoeding moeten dienen
voor de ongemakken ten gevolge van
een verblijf in het buitenland, daar die
ongemakken door de werknemer zijn
aanvaard als een onvermijdelijk gevolg
van de uitvoering van zijn werk in het
buitenland, en de compensatie van die
ongemakken derhalve de tegenprestatie
is van de krachtens de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, gelet op de kenmerken van die arbeid en onder meer op
de ongemakken die er onvermijdelijk uit
voortvloeien; daaruit volgt dat het arrest,
door te beslissen en zijn beslissing te
motiveren zoals zoeven in dit middel is
gezegd, voormelde bepalingen van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967 verkeerd toepast en aldus die bepalingen
schendt;
trJVeede onderdeel, geen enkele overweging van het arrest een antwoord verstrekt op het middel waarbij eiser, in
zijn eerste conclusie in hoger beroep,
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deed gelden dat het in ponden uitgedrukte loon niet zijn werkelijk loon was,
maar wel datgene dat in Belgische frank
was uitgedrukt in het memorandum van
9 december 1976 van M.J., en dat zulks
was bevestigd in de brief van 24 oktober
1979 van Plessey, welk gebrek aan antwoord gelijkstaat met een gebrek aan de
bij de artikelen 97 van de Grondwet en
780 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste motivering :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door eerste verweerster tegen het middel opgeworpen, in zoverre het tegen haar is gericht,
terwijl zij met eiser geen arbeidsovereenkomst had gesloten :
Overwegende dat het arrest de
vordering van eiser tegen de eerste
verweerster niet gegrond verklaart
op grond dat zij nooit de werkgeefster van eiser is geweest; dat het
middel dat tegen die beslissing was
gericht, werd verworpen;
Overwegende dat het derde middel kritiek oefent op de beslissing
van het arrest, waarbij het bedrag
wordt vastgesteld van het door de
tweede eiseres aan eiser verschuldigde vakantiegeld; dat het middel
geen betrekking heeft op de eerste
verweerster;
Dat het middel niet ontvankelijk
is, in zoverre het tegen de eerste
verweerster is gericht;
Over het middel :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het derde onderdeel van het
tweede middel volgt dat het arrest
een antwoord verstrekt op eisers in
het derde middel aangevoerde conclusie;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
tweede verweerster veroordeelt om
aan eiser achterstallig vakantiegeld
over de periode van 1977 tot 1981 en
een vakantiegeld bij vertrek te betalen;

Nr. 665

Overwegende dat het arrest bij de
berekening van dat vakantiegeld
geenszins « de uitkeringen wegens
dienst in het buitenland, alsmede de
premie voor arbeid in een overzees
gebied tot vergoeding van de ongemakken ten gevolge van een verblijf
in het buitenland » en evenmin « de
voordelen in natura » meetelt, hoewei het niet betwist dat « die bestanddelen van het totale loon een
bezoldiging waren », op grond dat
die bestanddelen niet onder de definitie vallen, zoals die aan het vast
en het veranderlijk gedeelte van de
bezoldiging wordt gegeven in de artikelen 38, 2°, en 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, volgens welke bepalingen het vast gedeelte bestaat uit
« de brutowedde van de maand
waarin de vakantie ingaat » en het
veranderlijk gedeelte uit « provisies,
premies, percenten, kortingen, enz.
( ... ) »;

Overwegende dat, enerzijds, artikel 46 van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 bepaalt dat, wanneer
het contract van een bediende een
einde neemt, zijn werkgever hem
bij zijn vertrek 14 pet. van de « bij
hem tijdens het lopende vakantiedienstjaar verdiende brutowedde »,
en indien hij de op vorig dienstj aar
betrekking hebbende vakantie nog
niet heeft genoten, 14 pet. « van de
bij hem tijdens dat vakantiedienstjaar verdiende brutowedde » betaalt;
dat, aangezien in die tekst geen onderscheid wordt gemaakt, alle bestanddelen van de bezoldiging moeten worden meegeteld om het in die
bepaling bedoelde vakantiegeld te
berekenen; het arrest, door bij die
berekening de uitkeringen, premies
en voordelen in natura, waarvan
niet wordt betwist dat zij deel uitmaken van de bezoldiging van de
bediende, buiten beschouwing te laten, artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 schendt;
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Overwegende dat, anderzijds, in Nr. 666
de brutowedde van de maand
waarin de vakantie ingaat », als be3• KAMER - 23 juni 1986
doeld in artikel 38, 2°, van het
koninklijk besluit van 30 maart
1967, en in de in artikel 39 van dat
EN AANLEG - sobesluit als voorbeeld van verander- BEVOEGDHEID
CIALE ZAKEN - ART. 578, 3", GER.W. - INDIlijke wedde genoemde « provisies,
VIDUEEL GESCHIL BETREFFENDE DE TOEPASpremies, percenten, kortingen » beSING VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENgrepen kunnen zijn « uitkeringen
KOMSTEN - BEGRIP.
wegens dienst in het buitenland »,
« premies voor arbeid in een ove- Een individueel geschil betreffende de
toepassing van collectieve arbeidsoverrzees gebied >> en « voordelen in naeenkomsten, in de zin van art. 578, :r,
tura >> waarvan niet wordt betwist
Ger. W., is het geschil waarvan het ardat het gaat om bestanddelen van
rest vaststelt dat het loopt tussen een
de bezoldiging en die derhalve overwerkgever en een representatieve oreenkomstig artikelen 38 of 39 van
ganisatie van werknemers over de
dat koninklijk besluit in aanmervraag of de onderneming van deze
werkgever onder een paritair comite
king kunnen worden genomen,
ressorteert en derhalve over het toenaargelang zij behoren tot het vast
passingsgebied van de binnen dat coof tot het veranderlijk gedeelte van
mite gesloten collectieve arbeidsoverde bezoldiging; dat het arrest, door
eenkomsten.
die uitkeringen, premies en voordelen om de vermelde reden buiten beschouwing te laten bij de bereke- (CHRISTELIJKE CENTRALE VAN DE HOUTBEning van het in de artikelen 38 en WERKERS EN BOUWVAKARBEIDERS T. LEYENS)
39 van het koninklijk besluit van 30
maart 1967 bedoelde vakantiegeld,
ARREST ( vertaJing)
derhalve die wettelijke bepalingen
(A.R. nr. 7521)
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1985 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
«

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de bedragen vaststelt, die door de tweede
verweerster aan eiser verschuldigd
zijn als achterstallig vakantiegeld
en achterstallig vakantiegeld bij vertrek; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent over
aan de feitenrechter; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
23 juni 1986 - 3" kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Bayart en Simont.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 6, 578, enig lid, 3°, 702, 807 van het
Gerechtelijk Wetboek, (voormeld) artikel
578 gewijzigd door artikel 67 van de wet
van 5 december 1968, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, van de artikelen 4 en 66 van
de wet van 5 december 1968 betreffende
de collectieve arbeidsovereenkomsten en
de paritaire comites, alsook van het algemeen grondwettelijk beginsel van de
scheiding der machten,
doordat het arrest, na te hebben beslist dat « artikel 578, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek betrekking heeft op "de
individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten ", terwijl de dagvaarding ten
deze gewag maakte van een onbepaald
aantal, niet nader gekende werknemers >> en dat << het vonnis a quo terecht
erop wijst dat het individueel karakter
van de aan de rechterlijke macht onder-
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worpen zaken vereist wordt door artikel
6 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens
hetwelk « de rechters in de zaken die
aan hun oordeel onderworpen zijn, geen
uitspraak mogen doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking ''• beslist dat (eiseres) bij wege van
een algemene en collectieve vordering,
los van elk reeds gerezen en dadelijk geschil ("de tewerkgestelde werklieden" dispositief van de dagvaarding), aan de
arbeidsgerechten vraagt uitspraak te
doen ofschoon artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek zich daartegen verzet »,
dat « er ten deze geen sprake is van een
geschil betreffende de verplichtingen van
de werkgever, opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid of gezinsbijslag etc. en evenmin van een geschil
betreffende de rechten en verplichtingen
van de bezoldigde werknemers, welke
voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder artikel 580, 1", van het
Gerechtelijk Wetboek », en dat « het
recht van een vakbond om in rechte op
te treden geenszins wordt betwist, maar
wel het bestaan van een individueel geschil », vaststelt dat « de eerste rechter
terecht oordeelt dat de zaak bij de rechter aanhangig is ingevolge de betwisting,
(door eiseres), van de door de administratie, dit is de uitvoerende macht, genamen beslissing terwijl aan de arbeidsrechtbank wordt gevraagd de grondslag
zelf van een akte van die uitvoerende
macht na te gaan en te wijzigen, hetgeen
indruist tegen het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten », dat
« het onderwerp van de vordering niet
behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht, maar uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Administratie van
de Arbeidsbetrekkingen en -reglementering - Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid » en besluit dat « de eerste rechter zich terecht ratione materiae onbevoegd heeft verklaard en dat er grond is
tot bevestiging van het vonnis a quo »,

terwijl artikel 578, enig lid, 3", van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de arbeidsrechtbank kennis neemt van de individuele geschillen betreffende te toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten; dat de term « individueel »
in een ruime betekenis moet worden opgevat en enkel is gebruikt om aan te geven dat de arbeidsrechtbanken niet bevoegd zijn voor de geschillen die voortvloeien uit een staking of lock-out; de
individuele geschillen zijn geschillen betreffende de bevoegdheid van een paritair comite en bijgevolg geschillen be-
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treffende de vaststelling van het toepassingsgebied van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten; eiseres in haar
conclusie voor het arbeidshof betoogde
« dat het hier gaat om een geschil over
de toepassing van de wet van 5 december 1968, vermits het geschil loopt over
de vraag welk paritair comite bevoegd is
en welke collectieve arbeidsovereenkomst(en) moet(en) worden toegepast
(... ) »; de vraag welk paritair comite bevoegd is en bijgevolg welke collectieve
arbeidsovereenkomsten moeten worden
toegepast, moet worden beschouwd als
een « geschil betreffende de toepassing
van de collectieve arbeidsovereenkomsten »; en terwijl artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters over de zaken die aan hun oordeel
worden onderworpen, geen uitspraak
mogen doen bij wege van een algemene
en als regel geldende beschikking; de
wetgever hiermee de schepping van
rechtsregels door de rechter heeft willen
tegengaan, maar geenszins de rechtscolleges het recht heeft willen ontnemen
om uitspraak te doen over geschillen tussen verschillende personen, of zeker de
arbeidsgerechten niet heeft willen verbieden uitspraak te doen over een geschil dat in feite praktische gevolgen
heeft voor verschillende personen of
voor een welbepaalde groep werknemers;
zowel uit de dagvaarding als uit de conclusie van eiseres blijkt dat het de bedoeling was van eiseres voor recht te horen zeggen dat verweerder onder het
nationaal paritair comite van het bouwbedrijf valt en dit zelfs voor de periode
ingaande op 1 november 1979; het geenszins in de bedoeling lag van eiseres om
de grondslag zelf van een akte van de
uitvoerende macht te doen nagaan en te
doen wijzigen, zodat,
eerste onderdeel, voor zover het arbeidshof heeft beslist dat het ten deze
niet gaat om een << reeds gerezen en dadelijk geschil » of om een geschil bedoeld in artikel 578, enig lid, 3", van het
Gerechtelijk Wetboek, de feitenrechters
niet aileen de conclusie waarin eiseres
de aard van het aan de arbeidsgerechten
voorgelegde geschil omschreef (schending van artikel 97 van de Grondwet),
onbeantwoord laten, maar tevens het begrip « geschil », bedoeld in artikel 578,
enig lid, 3", van het Gerechtelijk Wethoek miskennen (schending van dat artikel, gewijzigd door artikel 67 van de wet
van 5 december 1968),

tweede onderdeel, voor zover het arbeidshof van oordeel was dat er ten deze
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geen « individueel » geschil was in de zin
van artikel 578, enig lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, de feitenrechters de
zin en de draagwijdte van die wetsbepaling miskennen (schending van artikel
578, enig lid, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek, gewijzigd door artikel 67 van
de wet van 5 december 1968, en, voor zoveel nodig, van de artikelen 4 en 66 van
de wet van 5 december 1968 betreffende
de collectieve arbeidsovereenkomsten en
de paritaire comites),

derde onderdeel, voor zover het arbeidshof heeft beslist dat de vordering
van eiseres algemeen of collectief was,
zodanig dat het hof, gelet op artikel 6
van het Gerechtelijk Wetboek, het geschil niet mocht beslechten, de feitenrechters de betekenis en de strekking
van dat artikel miskennen (schending
van artikel 6 van het Gerechtelijk Wethoek),
vierde onderdeel, voor zover het arbeidshof heeft besloten dat het onderwerp van de vordering niet tot de
bevoegdheid behoorde van de rechterlijke macht, maar uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Administratie van
de Arbeidsbetrekkingen en -reglementering, vermits de vordering ertoe strekte
de grondslag van een akte van de uitvoerende macht te doen nagaan en te doen
wijzigen, de feitenrechters de bewijskracht van de dagvaarding en van de
conclusie van eiseres miskennen (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek), het onderwerp van de vordering wijzigen (schending van de artikelen 702 en 807 van het
Gerechtelijk Wetboek) en zich ten onrechte beroepen op het beginsel van de
scheiding der machten (schending van
het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Over de gronden van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen en afgeleid uit het gebrek
aan belang en de onnauwkeurigheid
ervan:
Overwegende dat het onderzoek
van het belang van dat onderdeel de
grondslag zelf ervan raakt; dat voor
het overige eiseres preciseert dat
het arrest het begrip geschil, bedoeld in artikel 578, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, miskent;
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Dat die gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Wat dat onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest met
de in het middel weergegeven
gronden antwoordt op de conclusie
waarin eiseres de aard van het geschil omschreef;
Dat in dat opzicht het onderdeel
feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 578, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de arbeidsrechtbank kennis neemt van de individuele geschillen betreffende de toepassing
van de collectieve arbeidsovereenkomsten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « in strijd met de wens van
(eiseres) om de werklieden, zelfs degenen tewerkgesteld tijdens de periode ingaand op 1 november 1979,
te doen ressorteren onder het nationaal paritair comite voor het
bouwbedrijf, de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van
het Ministerie van Tewerkstelling
en Arbeid, bij schrijven van 3 juni
1980 aan de secretaris van de C.S.C.
van Ciney, het schrijven van 12 februari 1979 waarin dat ministerie
het nationaal paritair comite voor
het bouwbedrijf voor de werklieden
van verweerder bevoegd maakt, dat
het bevoegde paritair comite dit
moest zijn voor de groeven, vermits
de onderneming van verweerder op
1 januari 1979 in tweeen werd gesplitst » en dat << de zaak bij de
rechterlijke macht aanhangig is
ingevolge de betwisting, door (eiseres), van die administratieve beslissing »;
Overwegende dat, volgens het .arrest, het geschil dus loopt over de
vraag onder welk paritair comite
verweerder moet ressorteren;
Dat het hier gaat om een geschil
in de zin van voornoemd artikel;
Dat in dat opzicht het onderdeel
gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
23 juni 1986 - 3• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Draps.

Nr. 667

standigheden inzake onteigening, uitspraak doet over een vordering tot
herziening van de door de vrederechter overeenkomstig art. 14 van die wet
vastgestelde voorlopige vergoedingen,
kan hager beroep worden ingesteld
voor het hoi van beroep. (Artt. 602, 1·,
en 616 Ger.W.; artt. 14 en 16 wet 26 juli
1962, vervat in art. 5.)
(WEGENFONDS T. BELLIERE, JUMET)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7491)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Nr. 667
1•

KAMER -

23 juni 1986

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTI'E - RECHTSPLEGING BIJ « HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHEDEN , - ARTT. 14
EN 16, VERVAT IN ART. 5 WET 26 JULI 1962 VOORLOPIGE VERGOEDINGEN - VORDERING
TOT HERZIENING - RECHTSPLEGING - HO-'
GER BEROEP.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRINGENDE
OMSTANDIGHEDEN- VASTSTELLING VAN DE
VOORLOPIGE VERGOEDINGEN - VORDERING
TOT HERZIENING- VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- VONNIS VATBAAR VOOR HOGER BEROEP.

1" Hoewel tegen het vonnis, waarin de

vrederechter het bedrag vaststelt van
de voorlopige vergoedingen verschuldigd wegens onteigening, geen enkel
rechtsmiddel openstaat, kan nochtans
elke partij de herziening ervan vorderen voor de rechtbank van eerste aanJeg; het vonnis waarbij die rechtbank
uitspraak doet over de vordering tot
herziening, kan bij wege van hager beroep worden bestreden. (Artt. 14 en 16
wet 26 juli 1962, vervat in art. 5.)
2• Tegen het vonnis waarbij de recht-

bank van eerste aanleg, met toepassing van art. 16 wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende om-

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 602, 1•, 616, 1050,
1070 van het Gerechtelijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest het hoger beroep
van de verweerders tegen het op 25 februari 1980 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen gewezen vonnis
ontvankelijk verklaart, dat vonnis tenietdoet in zoverre dit het hoger beroep van
de verweerders tegen het vonnis van 4
mei 1973 waarbij het bedrag van de wegens de litigieuze onteigening verschuldigde voorlopige vergoedingen wordt
vastgesteld, niet ontvankelijk had verklaard en aldus beslist op grond : « dat
het exploot van 1 augustus 1973, onclanks de bewoordingen waarin het is gesteld, een vordering tot herziening bevat,
dat het voorwerp van het beroep, zoals
het in de toelichting bij de middelen
wordt omschreven, daaromtrent geen
twijfel laat bestaan; dat daarin wordt herinnerd aan de bekritiseerde beschikkingen van de beslissing van de vrederechter, die de verkoopwaarde van het goed
op 200 frank per m' of 168.000 frank, de
waardevermindering van het overblijvende gedeelte op .84.180 frank, de wederbeleggingsvergoeding op 50.436 frank en de
interesten wegens wachttijd op 5.463
frank had geraamd; dat (de verweerders)
enkel een verhoging van de vergoedingen vorderen en eisen dat de verkoopwaarde zou worden vastgesteld op 250
frank per m', zoals door de deskundige
was voorgesteld, en dat de waardevermindering van het overblijvende, niet
onteigende gedeelte, gelet op de waarde
als bouwgrond, zou worden verhoogd tot
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1.186.643 frank; dat het voorwerp van het men in laatste aanleg gewezen vonnis
beroep voor de Rechtbank van Eerste ontvankelijk en gegrond te verklaren, de
Aanleg te Namen dus duidelijk aantoont regel miskent volgens welke enkel tegen
dat het gaat om een vordering tot herzie- een vonnis, dat in eerste aanleg is gewening van de vergoedingen, ook al is ze zen - met uitzondering van het in artiniet in de juiste bewoordingen gesteld, kel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek
zoals het echtpaar Jumet-Belliere toe- vermelde geval, dat zich ten deze niet
geeft, daar het beginsel zelf van de ontei- voordoet - hoger beroep kan worden
gening niet meer wordt betwist; dat de ingesteld (schending van de artikelen
bovengenoemden zich trouwens niet heb- 616, 1050 en 1070 van het Gerechtelijk
ben verzet tegen de inbezitneming van Wetboek); dat het arrest bovendien, door
de gronden door de onteigenaar en tegen het hoger beroep tegen een vonnis dat in
de werken die hij daar is begonnen, laatste aanleg is gewezen door de Rechtdoch de herziening vorderen van de on- bank van Eerste Aanleg te Namen, geregelmatig in consignatie gegeven ver- grond te verklaren,- de grenzen van de
goedingen; dat de vordering tot herzie- door artikel 602, 1°, van het Gerechtelijk
ning voor het bevoegde rechtscollege is Wetboek aan het hof van beroep toegeingesteld met inachtneming van de bij wezen bevoegdheid te buiten gaat
artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 ge- (schending van die bepaling);
stelde termijnen, nu de vermeldingen in
tweede onderdeel, eiser in zijn concluhet betwiste exploot beantwoorden aan
de vereisten van de artikelen 43 en 702 sie voor het hof van beroep opmerkte
van het Gerechtelijk Wetboek; dat (eiser) dat het hager beroep tegen het door de
niet in dwaling kon verkeren over het Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen
voorwerp van de vordering; dat de onre- in hager beroep gewezen vonnis niet ontgelmatigheid bestaat in een onjuiste om- vankelijk is << dat immers geen hager beschrijving en dus ten deze (eiser) niet roep kan worden ingesteld tegen een
vonnis dat zelf al in hager beroep gewebenadeelt "•
zen is »; het arrest noch met de hierboterwijl, eerste onderdeel, het hof van ven weergegeven noch met enige andere
beroep (enkel) kennis neemt van het ho- grond antwoordt op dit, door eiser in zijn
ger beroep tegen beslissingen, die in eer- conclusie aangevoerde verweermiddel;
ste aanleg gewezen zijn door de recht- het in die redengeving enkel onderbank van eerste aanleg (artikel 602, 1°, streept dat het bij de Rechtbank van
van het Gerechtelijk Wetboek); het be- Eerste Aanleg te Namen ingestelde beroepen vonnis, dat door de Rechtbank roep enkel strekte tot herziening van de
van Eerste Aanleg te Namen was uitge- door de vrederechter toegekende vergoesproken op 25 februari 1980, ten deze in dingen; het arrest zodoende geen uitlaatste aanleg was gewezen, vermits, spraak heeft gedaan over de door eiser
blijkens de eigen vaststellingen van de aangevoerde grand van niet-ontvankerechtbank, zij uitspraak heeft gedaan lijkheid, die hieruit was afgeleid dat
over het « hoger beroep » van de ver- geen hoger beroep mogelijk is tegen een
weerders tegen het op 4 mei 1973 door vonnis van een rechter die al in tweede
de vrederechter van het eerste kanton aanleg uitspraak heeft gedaan (enkel
van Namen « in laatste aanleg » gewezen een voorziening in cassatie staat tegen
vonnis en dat << hoger beroep » niet ont- zodanig vonnis open); het arrest bijgevankelijk heeft verklaard; de omstandig- volg, nu het niet antwoordt op dat omheid dat de rechtbank van eerste aanleg standig verweermiddel in eisers concluten onrechte - quod non - het beroep sie, niet regelmatig met redenen is
van de verweerders tegen het op 4 mei omkleed (schending van artikel 97 van
1973 door de vrederechter gewezen von- de Grondwet) :
nis als een hoger beroep zou hebben uitgelegd in plaats van als een vordering
Overwegende dat uit het arrest
tot herziening van de door die rechter
vastgestelde vergoedingen en dat zij in blijkt dat de verweerders eiser voor
hoger beroep uitspraak zou hebben ge- de rechtbank van eerste aanleg hebdaan, niets afdoet aan het feit dat haar ben gedagvaard bij deurwaardersvonnis in laatste aanleg is gewezen en exploot van 1 augustus 1973; dat,
bijgevolg niet vatbaar was voor hoger be- volgens de vermeldingen van het arroep (artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest bijgevolg, rest, dat exploot << ondanks de bedoor het hoger beroep van de verweer- woordingen waarin het is gesteld,
ders tegen het op 25 februari 1980 door een vordering tot herziening bevat,
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Na- dat het voorwerp van het beroep, zo-
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dat het in de toelichting bij de middelen is omschreven, daaromtrent
geen twijfel laat bestaan »;

Nr. 668
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23 juni 1986

Overwegende dat uit de omstandigheid dat die considerans niet 1° VOORZIENING IN CASSATIE
wordt betwist, kan worden afgeleid
BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN VATdat de verweerders de vordering tot
BAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING
herziening van de voorlopige vergoeWAARB!J EEN DERDE WORDT VERZOCHT EEN
STUK B!J HET DOSSIER VAN DE RECHTSPLEdingen hebben ingesteld, die wordt
GING TE VOEGEN.
omschreven in artikel 16 van de wet
betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden in- 2° VOORZIENING IN CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN NIET
zake onteigening ten algemenen
VATBAAR VOOR CASSAT!EBEROEP- BESLISnutte, vervat in artikel 5 van de wet
SING WAARIN EEN RECHTSREGEL WORDT OPvan 26 juli 1962 betreffende de ontGEGEVEN ZONDER BESLISSING VAN EEN
eigeningen ten algemenen nutte en
GESCHIL.
de concessies voor de bouw van de
autosnelwegen;
1° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, dat v66r de eindbeslissing is
ingesteld tegen een beslissing waarbij
een de1·de wordt verzocht een stuk bij
het dossier van de rechtspleging te
voegen (1). (Artt. 878 en 1077 Ger.W.)

Dat het arrest derhalve, nu het
beslist dat het vonnis van die rechtbank in eerste aanleg is gewezen en
dus vatbaar is voor hoger beroep, de
enkele, in het middel aangewezen 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, dat v66r de eindbeslissing is
wetsbepaling niet schendt;
Overwegende voor het overige dat
het hof van beroep niet hoefde te
antwoorden op de in het tweede onderdeel weergegeven conclusie van
eiser, die immers ingevolge de beslissing niet meer ter zake dienend
was;
Dat geen van de onderdelen kan
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 juni 1986 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en Gerard.

ingesteld tegen een beslissing waarin
een rechtsregel wordt opgegeven, zonder dat daarbij een geschil wordt beslist (2). (Art. 1077 Ger.W.)
(ORDE VAN GENEESHEREN
T. LEQUESNE, G.B.-INNO-B.M. N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7603)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 oktober 1985 door
de Arbeidsrechtbank te Doornik gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door de eerste verweerster tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
bestreden vonnis geen eindbeslissing is, in de zin van artikel 19 van
het Gerechtelijk Wetboek en, als
dusdanig, niet vatbaar is voor cassa-

1----------------(1) Zie Cass., 30 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 235).
(2) Cass., 11 mei 1956 (Bull. en Pas., 1956, I,
963) en voetnoot F.D., Cass., 4 maart 1976
(A.C., 1976, 765).
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tieheroep (artikel 1077 van het Ge- passing van artikel 879 van het Gerechtelijk Wetboek, te wijzen beslisrechtelijk Wethoek):
Overwegende dat het hestreden sing ingeval de provinciale raad
vonnis in zijn heschikkende gedeel- weigert in te gaan op het verzoek
te « alvorens recht te doen, voor het om het gevraagde dossier over te
overige, overeenkomstig artikel 878, leggen en na kennisneming van
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet- de eventuele opmerkingen van die
hoek, de provinciale raad van Hene- raad;
Dat het middel van niet-ontvankegouwen van de Orde van Geneesheren .. . verzoekt het origineel of een lijkheid gegrond is;
gelijkluidend afschrift van het volledige dossier, met inhegrip van het
proces-verhaal van verhoor en de
heslissing, over de klacht van mevr.
Marie-Madeleine Lequesne tegen
Om die redenen, verwerpt de
dokter Andre Nys hij het dossier
van de rechtspleging in deze zaak te voorziening; veroordeelt eiser in de
voegen ... ; zegt dat de provinciale kosten.
raad van Henegouwen van de Orde
1986 - 3• kamer - Voorzitter :
van Geneesheren zijn opmerkingen de23h. juni
Chatel, eerste voorzitter - Verslaghij geschrifte of in raadkamer kan gever : de h. Bosly - Gelijkluidende convoordragen (artikel 878, tweede lid, clusie van Piret, advocaat-generaal van het Gerechtelijk Wethoek) »;
Advocaten : mrs. De Bruyn en Delahaye.
Overwegende dat, hoewel de beslissing waarhij overeenkomstig artikel 879 van het Gerechtelijk Wethoek aan een derde wordt hevolen
ter griffie van een gerecht een stuk
neer te leggen dat hij onder zich
heeft, nu zij niet voor hager heroep Nr. 669
of verzet vanwege de derde vatbaar
is, een beslissing is waartegen deze
zich in cassatie kan voorzien, de he2• KAMER - 24 juni 1986
slissing waarhij, krachtens artikel
878 van hetzelfde wethoek, een derde wordt verzocht een stuk dat hij RECHT VAN VERDEDIGING - STRAFonder zich heeft hij het dossier van
ZAKEN - VERZOEK TOT HEROPENING VAN
de rechtspleging te voegen, daarenDE DEBATTEN - WEIGER!NG - BESLISSING
tegen, ten aanzien van die derde,
VAN DE VOORZITTER VAN HET RECHTSCOLLEGE.
enkel een verzoek is dat voorafgaat
aan een beslissing; dat de derde,
derhalve, tegen zodanig vonnis geen Wanneer een verzoek tot heropening van
de debatten, met bijgevoegde stukken,
cassatieheroep kan instellen;
tot een strafrechtelijk rechtscollege
wordt gericht, staat het aan dat rechtsOverwegende dat de rechter, welcollege, en niet aan zijn voorzitter
iswaar, oordeelt: « ook al zijn de lealleen, over het gevraagde te oordelen.
den van de provinciale raden van de
De beslissing dienaangaande moet uit
Orde van Geneesheren hij alle te
het vonnis van dat rechtscollege
hunner kennis gehrachte zaken tot
blijken (1).
geheimhouding verplicht (...), zijn zij
echter van die verplichting ontheven 1---------------hij getuigenis in rechte (... ) »; dat,
(1) Cass., 5 jan. 1970 (A.C., 1970, 403), 14 nov.
wanneer de rechter op zulke wijze 1979 (A.C., 1979-80, 341); Raadpl. : Cass., 13 feb.
1967 (A.C., 1967, 774), 30 okt. 1967 (A.C., 1968,
rechtsregels aanwijst, hij evenwel 319);
Zie : J. DE PEUTER, « Uit het strafdossier
geen uitspraak doet over een geschil te
weren stukken >>, noot onder Cass., 2 sept.
en niet vooruit loopt op de, met toe- 1980, R. W., 1980-81, 1070).
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(A.R. nr. 286)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet en
uit de miskenning van het recht van verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter oplegt uitspraak te
doen over alle vorderingen of verzoeken
die hem regelmatig worden voorgelegd,
zoals bevestigd in artikel 1138, enig lid,
3°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de appelrechter oordeelt dat
de feiten, welke aan eiser werden ten
laste gelegd, bewezen zijn gebleven zoals
voor de eerste rechter, en het beroepen
vonnis bevestigt in al zijn beschikkingen,
terwijl in onderhavige zaak de debatten op 21 oktober 1985 werden gesloten;
eiser op 27 november 1985 ter griffie van
het Hof van Beroep te Gent niet aileen
een verzoekschrift neerlegde, gericht aan
de heren voorzitter en raadsheren van
het hof van beroep, strekkende tot de heropening der debatten, doch tevens de
stukken waarop dit verzoek tot heropening der debatten werd geschraagd; eiser
op 28 november 1985 een aangetekend
schrijven richtte aan dezelfde heren
voorzitter en raadsheren, waarbij hij
twee stukken voegde die hij nagelaten
had neer te leggen te zamen met het
verzoekschrift tot heropening der debatten; op 4 december 1985 eiser het geheel
van bovenvermelde stukken bij aangetekend schrijven van de griffier van het
Hof van Beroep te Gent terug ontving
met de melding dat, vermits de debatten
reeds waren gesloten, met de bedoelde
stukken geen rekening kon worden gehouden, zodat ze, in opdracht van de
voorzitter van de zesde kamer van het
hof van beroep, teruggestuurd werden;
het verzoek tot heropening der debatten
in strafzaken kan geformuleerd worden
bij eenvoudig verzoekschrift, gericht tot
het hof of de rechtbank bij wie de zaak,
waarin de debatten werden gesloten,
aanhangig is, met opgave en mededeling
van de stukken of feiten die de heropening der debatten dienen te rechtvaardigen; de rechters gehouden zijn te ant-

Nr. 669

woorden op dergelijk regelmatig voorgelegd verzoek, en hiertoe geenszins volstaat de stukken, waaronder het verzoekschrift, door de griffie van het hof of
de rechtbank te laten terugsturen, zodat,
door aldus uitspraak te doen nopens de
tenlasteleggingen zonder rekening te
houden met de vraag tot heropening der
debatten, die nochtans regelmatig aan de
voorzitter van de zesde kamer was gericht en de griffie bereikte vooraleer uitspraak werd gedaan, en door de stukken
terug aan eiser te laten geworden, de feitenrechters
hun
motiveringsplicht
(schending van artikel 79 van de Grandwet), het recht van verdediging van eiser
en het algemeen beginsel dat hen oplegt
uitspraak te doen over een verzoekschrift tot heropening der debatten,
dat hun regelmatig was voorgelegd, hebben miskend :

Overwegende dat uit de stukken
die eiser op 11 april 1986 ter griffie
van het Hof heeft neergelegd samen
met zijn memorie, blijkt dat: lo Eiser, na sluiting van de debatten en
v66r de uitspraak van het bestreden
arrest, een verzoekschrift tot heropening van de debatten met een
aantal bijgevoegde stukken heeft gericht tot de voorzitter en de raadsheren van de zesde kamer van het hof
van beroep die zijn zaak hadden behandeld, 2" de griffier van de zesde
kamer van het hof van beroep op 4
december 1985, in opdracht van de
voorzitter van die kamer, het ingediende verzoekschrift en de afgegeven stukken aan eiser heeft teruggestuurd met de kennisgeving : « Vermits in vermelde zaak de debatten
reeds werden gesloten kan met deze
stukken geen rekening worden gehouden »;
Overwegende dat in strafzaken de
rechters tot wie een verzoek om heropening van de debatten is gericht,
de stukken die de verzoeker bij het
dossier wil laten voegen slechts uit
de rechtspleging mogen weren, indien zij oordelen dat er geen redenen zijn om de debatten te heropenen;
Overwegende dat de beslissing de
debatten niet te heropenen aileen
kan worden genomen door het
rechtscollege waarbij de zaak aan-
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hangig is; dat weliswaar dit rechtscollege op onaantastbare wijze oordeelt over de opportuniteit van de
gevraagde heropening van de debatten, doch de beslissing dienaangaande moet blijken uit een vonnis of
een arrest van voornoemd rechtscollege;
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STELLING VAN HET DOSSIER TER GRIFFIE EN
VERPLICHTING TOT VERWITTIGING VAN DE
RAADSMAN VAN DE VERDACHTE - BEGRIP.

Voor de bepaling van de in art. 5, derde
lid, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde
twee dagen van terbeschikkingstelling
van het dossier ter griffie en de daarmee samenhangende verplichting tot
verwittiging van de raadsman van de
verdachte, dient rekening te worden
gehouden met de inmiddels ingetreden wijzigingen in de dagen waarop de
griffies van de hoven en rechtbanken
open zijn (1}.

Overwegende dat ten deze de beslissing dat geen rekening kan worden gehouden met de stukken die
door eiser werden gevoegd bij het
door hem regelmatig ingediend verzoek tot heropening van de debatten, uitgaat van de voorzitter van
(MOUSSA}
het rechtscollege bij hetwelk de
zaak aanhangig was; dat uit het beARREST
streden arrest niet blijkt dat door
het hof van beroep over eisers ver(A.R. nr. 607)
zoek om heropening van de debatten werd beslist;
HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat hieruit volgt dat den arrest, op 29 april 1986 gewezen
eisers recht van verdediging is mis- door het Hof van Beroep te Gent,
kend;
kamer van inbeschuldigingstelling;
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; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
24 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Biitzler.
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VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - WET VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 5
- TWEE DAGEN VOOR DE TERBESCHIKKING-

Over de beide middelen samen,
het eerste afgeleid uit de schending
van de artikelen 5 en 20 van de wet op
de voorlopige hechtenis en luidende :
« Immers, de griffie van de kamer van
inbeschuldigingstelling verstuurt op vrijdag 25 april 1986 de kennisgeving dat eiser op dinsdag 29 april 1986 zal verschijnen; daarentegen stellen artikelen 5 en
20 dat het dossier gedurende twee dagen
ter beschikking van de raadsman ter
griffie dient te liggen en dat de raadsman hiervan dient verwittigd; het Hof
van Cassatie besliste in zijn arrest van
20 juni 1966 (Pas., 1966, I, 1340} en nogmaal bevestigd in zijn arrest van 27 september 1972 (Pas., 1973, I, 99): "Inzake
voorlopige hechtenis is de procedure van
handhaving slechts geldig indien voor de
verschijning in raadkamer of kamer van
inbeschuldigingstelling het dossier gedurende ten minste 2 dagen ter griffie ter
beschikldng ligt van de raadsman van
verdachte en indien de griffier per aangetekend schrijven de raadsman heeft

(1) Ger.W., art. 176, K.B. 19 sept. 1979 tot
vaststelling van de dagen en de uren waarop
de griffies van de hoven en rechtbanken open
zijn, gew. bij de koninklijke besluiten van 29
okt. 1979, 16 jan. 1980 en 15 juni 1981; zie
Cass., 20 juni 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1340);
27 sept. 1972 (A.C., 1973, 107) en 14 jan. 1975
(ibid., 1975, 537).
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verwittigd, ten laatste de dag v66r de
eerste van de 2 werkdagen die de verschijning voor het onderzoeksgerecht
voorafgaan "; daarentegen verstuurde in
casu de griffier de kennisgeving op vrijdag 25 april 1986, terwijl deze wettelijk
en volgens hoger aangehaalde cassatiearresten ten laatste op donderdag 24
april 1986 diende verstuurd; dat dit een
schending van de artikelen 5 en 20 van
de wet van 20 april 1874 uitmaakt »;
het tweede afgeleid uit de miskenning
van het recht van verdediging en luidende : « immers, de griffie verwittigde laattijdig de raadsman van eiser; daarentegen wordt onder meer het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging verstaan : "Tout droit resultant
d'une disposition de droit ecrit ou consacre par les principes generaux du droit,
pour toute partie, de soutenir ou combattre librement une demande devant une
juridiction " (Droit de la defense en matiere penale, Ed. Jeune Barreau de
Liege, blz. 25); in casu kan de raadsman
van eiser onmogelijk de vordering van
het openbaar ministerie vrijelijk of op
gelijke voet bestrijden; dat het Hof van
Cassatie in zijn arrest van 20 juni 1966
(Pas., 1966, I, 340) besliste dat de kamer
van inbeschuldigingstelling niet over het
beroep van de verdachte kan statueren,
indien uit geen enkel stuk van het dossier blijkt dat de raadsman regelmatig
werd verwittigd of dat de verdachte zou
hebben afgezien van de mogelijkheid
zich te laten bijstaan; dat in casu de
raadsman niet regelmatig werd verwittigd en dat uit geen enkel stuk blijkt dat
de verdachte heeft afgezien om zich te
laten bijstaan; dat het recht van verdediging van eiser werd geschonden » :

Nr. 670

ling wordt het dossier gedurende
twee dagen op de griffie ter beschikking gesteld van de raadsman van
de verdachte. De griffier geeft hiervan bij aangetekende brief bericht
aan de raadsman »;
Overwegende dat voor de bepaling
van de bedoelde twee dagen van terbeschikkingstelling van het dossier
ter griffie en de daarmede samenhangende verplichting tot verwittiging van de raadsman van de verdachte rekening dient te worden
gehouden met de inmiddels ingetreden wijzigingen in de dagen waarop
de griffies van de hoven en rechtbanken open zijn;
Overwegende dat derhalve ten deze niet voldaan werd aan het voorschrift van artikel 5, derde lid, van
de wet op de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat het arrest uit de
vaststelling dat het dossier gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn ter beschikking was van de
verdediging en uit de overweging
dat de verdediging per 25 april 1986
werd verwittigd dat de zaak op 29
april 1986 voorkwam, niet wettig
heeft afgeleid dat het recht van verdediging niet werd miskend, nu uit
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de raadsman van eiser bij conclusie had aangevoerd dat hij in de onmogelijkheid was kennis te nemen van het
dossier ten gevolge van de laattijdige kennisgeving en op die grand
om uitstel van de zaak had verzocht;
Dat de middelen gegrond is;

Overwegende dat de zaak voor de
kamer van inbeschuldigingstelling
behandeld werd op dinsdag 29 april
1986 en dat het arrest vaststelt dat
het dossier gedurende de vereiste
termijn op de griffie lag ter beschikking van de verdediging;
Om die redenen, vernietigt het beOverwegende dat de griffier eisers
raadsman hiervan verwittigd heeft streden arrest; beveelt dat van dit
per aangetekende brief op vrijdag arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde ar25 april 1986;
Overwegende dat artikel 5, derde rest; laat de kosten ten laste van de
lid, van de wet van 20 april 1874 op Staat; verwijst de zaak naar het Hof
de voorlopige hechtenis bepaalt : van Beroep te Brussel, kamer van
« V66r de dag vastgesteld voor de inbeschuldigingstelling.
verschijning in de raadkamer en in
24 juni 1986 - 2" kamer - Voorzitter :
de kamer van inbeschuldigingstel- de h. Boon, waarnemend voorzitter -
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Nr. 671

Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Roger
Moszynski, Brussel.

(CARRON)
ARREST

(A.R. nr. 619)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;

Nr. 671
2•

KAMER -

24 juni 1986

1° VOORLOPIGE HECHTENIS HAVING BORGSOM -

INVRIJHEIDSTELLING
REDENEN.

Over het eerste, het tweede en het vijfde middel samen, ...
HANDTEGEN

(ALGEME2° RECHTSBEGINSELEN
NE) - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN
ONSCHULD - AANWIJZINGEN VAN SCHULD
VERMELD IN BESLISSING VAN INVRIJHEIDSTELLING TEGEN BORGSOM.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

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

1° en 2° Het arrest van de kamer van in-

beschuldigingsteling dat, na onder
meer vastgesteld te hebben dat bewezen is dat miljoenen frank zonder gerechtvaardigde motieven onttrokken
werden aan de gefailleerde firma's en
aan meerdere zaken waarin de uit
hoofde van bedrieglijke bankbreuk
vervolgde verdachte betrokken was en
nag is, zegt dat verdachte voorlopig in
vrijheid wordt gesteld tegen betaling
van een borgsom, spreekt geen oordeel
uit over het al dan niet bewezen zijn
van de telastlegging, doch geeft de re·
den op waarom het aanwijzingen van
schuld aanwezig acht, zonder het algemeen rechtsbeginsel dat de verdachte
geacht wordt onschuldig te zijn, te
miskennen.

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat de verdachte geacht wordt onschuldig te zijn zolang zijn schuld niet
door een definitieve beslissing van een
vonnisgerecht is vastgesteld,
doordat het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling van Antwerpen
van 6 mei 1986 de beschikking bevestigt
van de raadkamer van Antwerpen van
24 april 1986, beschikking dewelke in
haar motivering vermeldt : « Overwegende dat door de gegevens van het dossier
bewezen wordt dat voor miljoenen Belgische frank zonder gerechtvaardigde motieven onttrokken werden aan de gefailleerde firma's en uit meerdere zaken
waarbij verdachte betrokken was en nog
is »:

Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling door de overgenomen vaststelling dat bewezen
wordt dat miljoenen frank zonder
gerechtvaardigde motieven onttrokken werden aan de gefailleerde firma's en uit meerdere zaken waarin
eiser betrokken was en nog is, geen
oordeel uitspreekt over het al dan
niet bewezen zijn van de telastlegging van bedrieglijke bankbreuk,
doch de reden opgeeft waarom zij
aanwijzingen van schuld aanwezig
3° Uit de enkele omstandigheden dat een acht en aldus eisers conclusie beantbeklaagde tegen wie een bevel tot aan- woordt;
houding uitgevaardigd werd, 69 jaar
Dat het middel feitelijke grandoud is en wegens hartklachten onder
dokterstoezicht zou staan, kan niet af- slag mist;
geleid worden dat de beslissing die
Over het vierde middel, afgeleid uit de
zijn voorlopige hechtenis handhaaft,
art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens jschending van artikel 5.3 van het Euroschendt.
pees Verdrag tot Bescherming van de

Nr. 672
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Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling de beschikking
van de raadkamer bevestigt, beschikking
dewelke de voorlopige hechtenis handhaaft van verdachte dewelke een leeftijd
heeft van 69 jaar en onder dokterstoezicht staat wegens hartklachten :

Overwegende dat het arrest eisers
invrijheidstelling toestaat, doch ze
afhankelijk stelt van het storten van
een waarborg, als bepaald in artikel
5.3, in fine, van het Verdrag;
Dat bovendien uit de enkele omstandigheden dat een beklaagde tegen wie een bevel tot aanhouding
uitgevaardigd werd, een leeftijd
heeft van 69 jaar en onder dokterstoezicht wegens hartklachten zou
staan, niet kan afgeleid worden dat
de beslissing die zijn voorlopige
hechtenis handhaaft voormelde bepaling schendt;
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.
24 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. De Baets - GelijkJuidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. Van
Peeterssen, Antwerpen.

WEG NAAR EN VAN HET WERK- FOUT VAN
EEN WERKNEMER - SCHADE BEROKKEND
AAN ANDERE WERKNEMERS ONGEVAL
ZONDER VERBAND MET DE UITVOERING VAN
DE ARBEIDSOVEREENKOMST
ARBEIDSOVEREEKOMSTENWET, ART. 18 - NIET TOEPASSELIJK.

2° ARBEIDSONGEVAL -

ONGEVAL OP
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK - FOUT
VAN EEN WERKNEMER - SCHADE BEROKKEND AAN ANDERE WERKNEMERS - ONGEVAL ZONDER VERBAND MET DE UITVOERING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET, ART. 18 - NIET
TOEPASSELIJK.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST -

ONGEVAL OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK FOUT VAN EEN WERKNEMER- SCHADE BEROKKEND AAN ANDERE WERKNEMERS - ONGEVAL ZONDER VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET, ART. 18 NIET TOEPASSELIJK.

1°, 2° en 3° Wanneer de rechter, op grand

van de feitelijke gegevens van de
zaak, oordeelt dat een ongeval dat zich
tijdens het vervoer van verscheidene
werknemers naar de plaats van het
werk heeft voorgedaan en veroorzaakt
is door de schuld van een van hen,
niet heeft plaatsgehad bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en
derhalve geen arbeidsongeval maar,
i.e., een ongeval op de weg naar het
werk is, beslist hij wettig dat art. 18
Arbeidsovereenkomstenwet houdende
beperking van de aansprakelijkheid
van de werknemer tot de gevallen van
bedrog, zware schuld en habituele lichte schuld, niet toepasselijk is (1). (Impliciet.)

(• R.V.S. • N.V., VANHOECKE T. « VERVOERBEDRIJF DE DIJCKER » P.V.B.A. E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(AR. nr. 4906)

Nr. 672

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 december 1985
2'

KAMER -

25 juni 1986

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - ONGEVAL OP DE

(1) Zie Cass., 19 april 1983, A.R. nr. 7739
(A.C., 1982-83, nr. 452); i.v.m. het begrip « arbeidsongeval ''• leze men de cone!. adv.-gen.
Lenaerts, bij Cass., 3 mei 1978, in R. W.,
1977-1978, kol. 2775 e.v.

Nr. 672

HOF VAN CASSATIE

door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Overwegende dat het bestreden
arrest enkel over de burgerlijke belangen uitspraak doet;
I. In zoverre de voorzieningen van
eiser, beklaagde, en van eiseres,
vrijwillig tussengekomen partij, tegen het openbaar ministerie gericht
zijn:

Overwegende dat de eisers niet in
kosten zijn veroordeeld jegens de
openbare partij en dus geen hoedanigheid hebben om zich tegen het
openbaar ministerie in cassatie te
voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
II. In zoverre de voorzieningen
van eiser, beklaagde, en van eiseres,
vrijwillig tussengekomen partij, gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders De Federale Verzekeringen, Dubois, Maes en Bruyneel
tegen de eisers :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening;
III. In zoverre de voorzieningen
van eiser, beklaagde, en van eiseres,
vrijwillig tussengekomen partij, gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders, personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vervoerbedrijf De Dijcker en
naamloze vennootschap Mercator tegen de eisers :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 18 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat, ...

Overwegende dat het arrest zich
niet beperkt tot de enkele, in het
middel weergegeven vermeldingen;
dat het ook erop wijst « dat de
werkgever Bouche in een met de
hand geschreven en gedagtekend attest van 24 mei 1984 (had) verklaard
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dat zijn werklieden niet noodzakelijk eerst naar het bedrijf moesten
komen om naar het werk te gaan, ...
dat hij hieraan toevoegde dat zijn
werklieden pas vanaf 8 uur, dat is
het aanvangsuur van de eigenlijke
arbeid op het werk, werden betaald,
... dat die bijzonderheden ... bevestigd worden door de getuigenverklaringen van de gebroeders Capiau, ...
dat die getuigen tevens hebben verklaard dat de bezoldigde arbeid pas
een aanvang nam bij hun aankomst
op hun respectieve werken waar zij
zich soms met eigen vervoermiddelen naartoe moesten begeven, onder
voorbehoud van de afspraken die
onder collega's werden gemaakt ...
zoals gebeurde de dag van het litigieuze ongeval; dat de werkman Balcaen een in grate lijnen gelijkluidende verklaring aflegde, tenzij dat
volgens hem de werkman die zijn
. makkers met zijn eigen wagen vervoerde, de prijs van de verreden
brandstof terugbetaald kreeg, dat
Balcaen bovendien verklaarde dat
het loon berekend werd van bij het
vertrek uit de zetel van de onderneming, ... (maar) dat deze door Balcaen verstrekte bijzonderheid over het
loon in strijd is met de in de onderneming Bouche geldende arbeidsvoorwaarden, ... dat uit geen enkel
gegeven van het dossier blijkt dat
Vanhoecke (thans eiser) en zijn
werkmakkers op de dag van de feiten, alvorens de weg naar Doornik
te nemen, instructies of richtlijnen
hadden gekregen in verband met de
aard van hun prestaties of het gebruik van hun arbeidstijd, ... dat de
verklaringen van alle werklieden
van Bouche ... erop lijken te wijzen
dat zij, in strijd met de verklaring
van de vrijwillig tussengekomen
partij (thans eiseres), hun verplaatsing naar de plaats van het werk
naar eigen goeddunken mochten regelen, hetzij dat ze zich lieten vervoeren door de enige bestelwagen
van de werkgever, hetzij dat ze onderling overeenkwamen om met de
eigen wagen van een van hen te komen, hetzij ten slotte dat ze gebruik
maakten van een eigen vervoermid-
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Nr. 673

del; dat, in het tweede geval, de om- onder de voorwaarden bepaald bij
standigheid dat de werkgever een artikel 18, eerste en tweede lid, van
vergoeding betaalde voor de prij s de wet van 3 juli 1978 betreffende
van de verreden benzine, niet bete- de arbeidsovereenkomsten;
kende dat hij zijn gezag als werkgeDat het middel niet kan worden
ver uitoefende, vermits aan de werk- aangenomen;
lieden geen enkel traject werd opgelegd en dat deze gedeeltelijke terugbetaling van de vervoerkosten niet
met loon kan worden gelijkgesteld,
dat een dergelijke tegemoetkoming
Om die redenen, verleent akte
niet tot gevolg had dat de verplaatsing van het personeel in de werke- van de afstand van de voorzieninlijke arbeidsduur begrepen was of gen, in zoverre zij gericht zijn tegen
dat het personeel in de voor de ar- de beslissingen op de door de verbeidsovereenkomst
kenmerkende weerders de Federale Verzekerinverhouding van ondergeschiktheid gen, Dubois, Maes en Bruyneel
stand, zodanig dat er ten deze geen ingestelde civielrechtelijke vorderinenkele reden is om te denken dat de gen; verwerpt de voorzieningen voor
werklieden van Bouche onder diens het overige; veroordeelt de eisers, iegezag en toezicht stonden tijdens de der van hen, in de kosten van hun
duur van hun verplaatsing van hun voorziening.
waning naar de plaats van hun res25 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
pectieve werken, dat die overwe- de h. Screvens, voorzitter - Verslaggeging niet wordt ontkracht door het ver : de h. Helvetius - Gelijkluidende
feit dat bepaalde werklieden om conclusie van mevr. Liekendael, advopraktische of economische redenen caat-generaal - Advocaten: mrs. De
van gezamenlijk en gemakkelijker Gryse en Kirkpatrick.
vervoer zich naar de woonplaats van
de werkgever begaven voor het uur
waarop de arbeid werkelijk began
en de berekening van het loon inging, ... dat geen enkel feitelijk ge- Nr. 673
geven (van de zaak) erop lijkt te
wijzen van het vervoer van de werk2' KAMER - 25 juni 1986
lieden van Bouche om een andere
wijze dan als loutere vervoerfaciliteit zonder enig verplichtend karakter geregeld was; dat het niet als REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUeen arbeidsprestatie kon worden beSIE - VERPLICHTING OM DAAROP TE ANTschouwd en de werklieden niet ontWOORDEN - BEGRIP.
sloeg van de verplichting om acht
uur bezoldigd werk te verrichten op De rechter behoeft niet te antwoorden
de plaats zelf van hun beroepswerkop een conclusie waarvan de onjuistzaamheden »;
heid op authentieke wijze door de gedingstukken is aangetoond. (Art. 97

Overwegende dat het hof van beGw.)
roep uit die vaststellingen en consideransen wettig heeft kunnen aflei(DI EG!DIO T. « TAXIS VERTS • N.V.)
den dat het ongeval, dat gebeurd is
op 6 april 1979 om 7 uur 30, zich
ARREST ( vertaling)
niet heeft voorgedaan tijdens de uitvoering yan de arbeidsovereenkomst
(A.R. nr. 5016)
door eiser en dat aldus zijn aansprakelijkheid niet diende te worden
HET HOF; - Gelet op het bestrevastgesteld met toepassing van en den arrest, op 29 januari 1986 door

Nr. 674
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het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, eiser in zijn
hoofdconclusie vermeldde « dat conclusienemer het hof van beroep er eerbiedig
a an herinnert dat hij, ofschoon hij pas in
de namiddag van de vorige dag een conclusie had ontvangen en dus in de materii:He onmogelijkheid verkeerde daarop
een degelijk antwoord te geven, werd
aangemaand om terstond en onverwijld
zijn verweermiddelen voor te dragen op
de terechtzitting van 27 november 1985;
dat als gevolg hiervan de verdediging
van conclusienemer slechts fragmentarisch kon zijn en gevoerd in een voor
hem onrechtvaardig-ongunstige sfeer;
dat de toelating om de conclusie binnen
acht dagen in te dienen, geen passende
oplossing is voor het onevenwicht dat in
de verdediging van conclusienemer is
ontstaan doordat hem terzelfder tijd het
recht werd ontnomen om zijn conclusie
op de openbare terechtzitting toe te lichten >>; dat het arrest niet antwoordt op eisers conclusie dienaangaande;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het proces-verbaal van de op 27 november 1985
door het hof van beroep gehouden
terechtzitting vermeldt dat eiser « is
gehoord in zijn verweermiddelen die
door meester Christian Richard, advocaat bij de balie te Brussel, zijn
uiteengezet » en dat « het hof (van
beroep), ten einde de verdediging de
gelegenheid te geven een conclusie
in te dienen, de zaak voor verdere
behandeling verdaagt tot de terechtzitting van 4 december 1985 »; dat
luidens het proces-verbaal van de op
laatstvermelde datum gehouden terechtzitting de zaak « op verzoek
van de verdediging ten einde een
conclusie te kunnen indienen » voor
verdere behandeling is verdaagd tot
18 december 1985; dat het procesverbaal van de op 18 december 1985
door het hof van beroep gehouden
terechtzitting vaststelt dat eiser « is

gehoord in zijn verweermiddelen,
uiteengezet door meester Richard
Christian, advocaat bij de balie te
Brussel, die, na lezing van het beschikkende gedeelte, een schriftelijke conclusie, een aanvullende conclusie en een dossier neerlegt >>; dat
die processen-verbaal niet van valsheid zijn beticht;
Dat, derhalve, het hof van beroep
niet hoefde te antwoorden op de in
dit onderdeel weergegeven conclusie
van eiser, nu de onjuistheid van de
daarin vervatte bewering op een authentieke wijze bewezen is door de
gedingstukken;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering:

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 juni 1986 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. Richard, Brussel.

Nr. 674
2•

KAMER -

25 juni 1986

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN- ::>TRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VEROORDELING BIJ VERSTEK - VUORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE GEWONE
VERZETTERMIJN.
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Niet ontvankelijk is de voorziening die
de beklaagde tijdens de gewone verzettermijn heeft ingesteld tegen een arrest waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen (1). (Art.
413 Sv.)
(JACQUES,

«

Nr. 675

25 juni 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

GROEP JOSI , N.V. T. GU!RSCH E.A.)

Nr. 675
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5058)

1'

KAMER -

26 juni 1986

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1986 door 1° AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGERhet Hof van Beroep te Luik geweLIJKE RECHTSVORDERING - AFSTAND TEN
OVERSTAAN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
zen;
- BETEKENING AAN HET OPENBAAR MINIS·
Overwegende dat het arrest enkel
TERIE NIET VEREIST.
over de burgerlijke belangen uitspraak doet;
2° AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGERI. Op de voorziening van Jean-Ma-

rie Jacques, beklaagde:

LIJKE RECHTSVORDERING - AFSTAND VAN
EEN BURGERLIJKE PARTIJ BUITEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN ANDERE BURGERLUKE PARTIJEN - GELDIGHEID.

Overwegende dat het arrest, waarbij eiser wordt veroordeeld, bij ver- 1o Betekening aan het openbaar ministestek is gewezen; dat eiser zich op 28
rie van de afstand van de burgerlijke
rechtsvordering is niet vereist wanfebruari 1986, dus v66r het verstrijneer deze ter terechtzitting van de corken van de gewone verzettermijn, in
rectionele rechtbank is gedaan ten
cassatie heeft voorzien;
overstaan van het openbaar ministerie
Dat de voorziening niet ontvanke(1). (Art. 66 Sv.; art. 824 Ger.W.)
lijk is;
II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap Groep Josi:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
is betekend aan de partijen tegen
wie ze is gericht;
Dat ze derhalve niet ontvankelijk
is;

2o Onwettig is de beslissing die de gel-

digheid van de afstand van een
lijke partij afhankelijk stelt
voorwaarde dat de afstand is
in tegenwoordigheid van de
burgerlijke partijen (2). (Art.
art. 824 Ger.W.)

burgervan de
gedaan
andere
66 Sv.;

(RUGGERI T. LA BELGIQUE N.V., GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7476)

Om die redenen, verwerpt de
HET HOF; - Gelet op het bestrevoorziening; veroordeelt iedere eiser den arrest, op 25 mei 1983 door het
in de kosten van zijn voorziening.
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Nota arrest nr. 674 :
(1) Zie Cass., 11 maart 1974 (A.C., 1974, 754),
11 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 236), 15 sept.
1977 (ibid., 1978, 70).

Nota's arrest nr. 675 :
(1) en (2) Zie Cass., 18 mei 1933 (Pas., 1933,
I, 234), met cone!. van proc.-gen. P. Leclercq,
Cass., 5 juli 1954 (Bull. en Pas., 1954, I, 961).
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Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 2, 23, 24, 27, 28, 31,
774, tweede lid, 820, 822 824, 825, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek, 66, 67,
190, 190bis van het Wetboek van Strafvordering, 3, 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, uit de
miskenning van de afstand van het algemeen beginsel van de strikte uitlegging
van de afstand en van het algemeen
rechtsbeginsel inzake de eerbiediging
van het recht van verdediging,
doordat het arrest de rechtsvordering
van eiseres tegen de verweerders tot vergoeding van de schade die zij door de
fout van Jacques Deceuninck heeft geleden ten gevolge van het verkeerongeval
dat op 17 augustus 1975 te Waulsort is
gebeurd, niet ontvankelijk verklaart op
grond: dat Jacques Deceuninck wegens
dat ongeval naar de Correctionele Rechtbank te Dinant werd verwezen; dat hij
op dat ogenblik minderjarig was (geboren
op 22 mei 1956), zodat zijn vader, die
burgerrechtelijk aansprakelijk was, met
hem moest verschijnen; dat de Nationale
Bond der Liberale Mutualiteiten, de
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, de eiseres Sylvia Ruggeri, Jean Thirifays, Marie-Gabrielle Grandjean en de
echtgenoten
Thirifays-Grandjean,
in
naam van hun minderjarige dochter Florence, zich voor die Correctionele Rechtbank te Dinant burgerlijke partij hebben
gesteld; dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in die rechtsvordering
is tussengekomen; dat Jacques Deceuninck en ook zijn vader zijn overleden;
dat de burgerlijke rechtsvorderingen,
niettegenstaande die overlijdens, aanhangig blijven bij de Correctionele
Rechtbank te Dinant (zie zittingsblad
van 17 mei 1983); dat de afstand van
sommige burgerlijke partijen1 zoals die
van de tussenkomende partiJ, die voor
het hof (van beroep) is gedaan, geen uitwerking heeft omdat hij niet is gedaan
in aanwezigheid van sommige burgerlijke partijen die dienaangaande hun
mening niet hebben kunnen uiten; dat
het geschil of de geschillen die aan de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi en nadien aan het Hof van Beroep te
Bergen zijn voorgelegd, derhalve aanhangig blijven bij de Correctionele
Rechtbank te Dinant; dat het geschil, dat
gezamenlijk bij het Hof van Beroep te
Bergen en de Correctionele Rechtbank te
Doornik aanhangig is, naar luid van arti-
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kel 31 van het Gerechtelijk Wetboek onsplitsbaar is; dat immers de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn; dat die exceptie van onsplitsbaarheid ambtshalve mag
worden opgeworpen; dat de afstand door
de partijen, waarvan het Hof van Beroep
te Bergen akte heeft gegeven, en die, zoals reeds is gezegd, waardeloos is, genoegzaam aantoont dat de partijen over
die exceptie uitleg hebben gegeven zonder dat de debatten moeten worden heropend om hen de gelegenheid te bieden
daarover opnieuw uitleg te geven; dat uit
die overwegingen volgt dat de rechtsvordering niet ontvankelijk moet worden
verklaard,
terwijl, ...
vierde onderdeel, eiseres zowel voor
het hof van beroep als voor de correctionele rechtbank afstand heeft gedaan van
haar burgerlijke rechtsvordering in tegenwoordigheid van de twee verweerders op haar rechtsvordering, het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds,
vrijwillig tussengekomen partij, en de
N.V. La Belgique, die zich tegen die afstand niet hebben verzet; de correctionele rechtbank overigens aan eiseres akte
heeft verleend van haar afstand in tegenwoordigheid van de twee verwerende
partijen; de afstand door eiseres van
haar burgerlijke rechtsvordering derhalve geldig is; het feit dat andere burgerlijke partijen, waartegen eiseres zich
trouwens geen burgerlijke partij had gesteld, hun mening niet hebben kunnen
uiten, die afstand niet onwerkzaam
maakt (schending van de artikelen 66, 67
van het Wetboek van Strafvordering, 2,
824 en 825 van het Gerechtelijk Wethoek);

Wat het vierQ.e onderdeel betreft :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweerster, de
naamloze vennootschap La Belgique, afgeleid uit het gebrek aan belang van dit onderdeel, nu het Hof
het motief dat het arrest aanvoert
tot staving van het onwerkzaam karakter van de afstand van eiseres
kan vervangen door een rechtsgrond, te weten het niet betekenen
van die afstand aan het openbaar
ministerie :
Overwegende dat uit de regelmatig bij de voorziening gevoegde stukken blijkt dat de Correctionele
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Rechtbank te Dinant op de terechtzitting van 28 oktober 1980 aan de
advocaat van eiseres, in tegenwoordigheid van het openbaar ministerie, akte heeft verleend van zijn
burgerlijke-partijstelling in haar
naam;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het arrest eerst
zegt dat de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de door eiseres ten gevolge van een verkeersongeval geleden schade, niettegenstaande het overlijden van de beklaagde en diens vader, die burgerrechtelijk aansprakelijk is, toch bij
de Correctionele Rechtbank te Dinant aanhangig blijft;
Dat het arrest vervolgens overweegt « dat de afstand van sommige burgerlijke partijen, zoals die
van de tussenkomende partij, die
voor het hof (van beroep) is gedaan,
onwerkzaam is omdat hij niet is gedaan in afwezigheid (lees : tegenwoordigheid) van sommige burgerlijke partijen die dienaangaande
hun mening niet hebben kunnen
uiten; dat het geschil of de geschillen die aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi en nadien
aan het hof van beroep zijn voorgelegd, derhalve aanhangig blijven bij
de Correctionele Rechtbank te Dinant », en dat het geschil dat gezamenlijk bij het hof van beroep en de
correctionele rechtbank aanhangig
is, onsplitsbaar is;
Overwegende dat, nu eiseres in
aanwezigheid van de verweerders
heeft verklaard dat zij afstand deed
van het voor de Correctionele Rechtbank te Dinant ingeleide geschil, de
vaststelling van de afwezigheid van
andere burgerlijke partijen op het
ogenblik van die afstand de beslissing van het hof van beroep dat de
rechtsvordering van eiseres voor de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi niet ontvankelijk is, niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 676

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit·
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Luik.
26 juni 1986 - 1" kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
· advocaat-generaal - Advocaten : mrs.·
Houtekier en Kirkpatrick.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST ZAAK -

BUITEN
GEBREK VAN DE

BEGRIP.

Uit de ongewone aanwezigheid van een

voorwerp op de vloer van een grootwarenhuis kan de rechter niet afleiden
dat die vloer een gebrek vertoont, wanneer uit zijn vaststelingen niet blijkt
dat de staat van de vloer zelf abnormaal was (1).
(G.B.-INNO-B.M. N.V. T. CA'ITIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7504)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 februari 1985 in
eerste en laatste aanleg door de vrederechter van het kanton Ukkel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1384, inzonderheid
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,

1---------------(1) Cass., 10 juni 1983, A.R. nr. 3788
(A.C., 1982-83, nr. 562); zie Cass., 22 nov. 1985,
A.R. nr. 4740 (ibid., 1985-86, nr. 201, met de
cone!. van het O.M.)
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doordat de vrederechter te Ukkel, met
toepassing van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, eiseres
heeft veroordeeld op grond : « ... dat niet
wordt betwist dat (verweerder) is uitgegleden over een kers die voor de afdeling " kousen " lag; ... dat het gebrek van
de zaak niet noodzakelijk een blijvend
bestanddeel is dat inherent is aan die
zaak, met uitsluiting van elke tussenkomst van een derde die niets te maken
heeft met de vervaardiging en met de levering ervan als zodanig voor een welbepaald gebruik; ... dat een klant in een
grootwarenhuis zeker rekening moet
houden met de mogelijkheid dat hij, bij
het betreden van het gedeelte van het
warenhuis waar fruit, groenten, bater en
kaas worden verkocht, afval of vetvlekken kan aantreffen die een gevaar voor
een valpartij zouden kunnen opleveren
en op die plaatsen uiterst waakzaam
moet zijn; ... het voor de gebruiker evenwei volstrekt abnormaal en geenszins
voorzienbaar is dergelijke afval aan te
treffen in de gangen van, bijvoorbeeld,
de afdelingen ijzerwaren, papierwaren,
kleding, galanterie, kousen, enz.; ... dat
de aanwezigheid van een kers voor een
dergelijke afdeling, de vloer op die
plaats en in de preciese omstandigheden
van de zaak, gebsekkig maakt; ... dat (eiseres) in dit geval derhalve aansprakelijk is voor de val van (verweerder) en
zijn schade moet vergoeden; ... dat het
bedrag van de schade niet wordt betwist ''•
terwijl, overeenkomstig artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
het gebrek van de zaak wordt omschreven als een abnormale gesteldheid of
een abnormaal kenmerk die inherent
zijn aan de zaak en die aan derden schade kunnen toebrengen, en de aanwezigheid van een kers op de vloer van een
warenhuis, ook al is zij abnormaal, niet
voorzienbaar en gevaarlijk, geen kenmerk van de vloer van het warenhuis
uitmaakt dat inherent is aan die vloer;
daaruit volgt dat de vrederechter te Ukkel, door het bestaan van een gebrek
van de vloer van het warenhuis van eiseres af te leiden uit de abnormale en niet
voorzienbare aanwezigheid van een kers
in de gang langs de afdeling « kousen »,
het wettelijk begrip « gebrek van de
zaak » heeft miskend, nu de vloer van
een warenhuis geen inherent en abnormaal kenmerk vertoont alleen door de
aanwezigheid van een kers op die vloer
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(schending van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat uit de in het
middel weergegeven consideransen
van het vonnis blijkt dat de vrederechter die, met toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, eiseres heeft veroordeeld tot vergoeding van de door
verweerder geleden schade, zijn beslissing over het bestaan van een
gebrek van de vloer van het warenhuis heeft gesteund op de enkele
vaststelling dat de aanwezigheid
van een kers voor de kousenafdeling
volstrekt abnormaal en niet voorzienbaar was en « de vloer op die
plaats en in die precieze omstandigheden gebrekkig maakte »;
Dat die vaststelling evenwel niet
impliceert dat de staat van de vloer
abnormaal was; dat de vrederechter,
derhalve, niet wettig heeft kunnen
beslissen dat de vloer van het warenhuis een gebrek vertoonde;
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; verwij st de zaak
naar de vrederechter van het kanton Vorst.
26 juni 1986 - 1' kamer - Voorzitter :
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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HUUR VAN GOEDERENDE -

PACHT- EINOPZEGGING DOOR DE VERPACHTER
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deel de opzegging is gedaan, of althans
tegen hem en tegen de verpachter; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door
de vordering ontvankelijk te verklaren
terwijl zij niet was gericht tegen de h.
Bauduin Nemery de Bellevaux, in wiens
voordeel de opzegging regelmatig was
Ontvankelijk is de vordering tot schade- gedaan, de in het middel aangewezen bevergoeding die tegen de verpachter ai- palingen en inzonderheid artikel 13.1 van
leen is ingesteld door de pachter die de Pachtwet schendt :
een landbouwexploitatie heeft ontOverwegende dat artikel 13.1,
ruimd na opzegging, met het oog op
exploitatie van het pachtgoed door de tweede lid, van de Pachtwet van 4
zoon van de verpachter, en die de wer- november 1969, dat bepaalt dat « in
kelijkheid van die exploitatie betwist geval van betwisting het bewijs
(1). (Art. 13.1 Pachtwet.)
· rnoet worden geleverd door degene
MET HET OOG OP EXPLOITATIE VAN HET
PACHTGOED DOOR ZIJN ZOON - BETWISTING
VAN DE WERKELIJKHEID VAN DIE EXPLOITATIE - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING
INGESTELD TEGEN DE VERPACHTER ALLEEN
- ONTVANKELIJKE VORDERING.

(NEMERY DE BELLEVAUX T. CHAMPAGNE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7508)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 maart 1985 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dinant in hager beroep gewezen;

of degenen in wier voordeel de opzegging is gedaan », tot gevolg heeft
dat de pachter, met afwijking van
artikel 1315 van het Burgerlijk Wethoek, de gegrondheid niet hoeft te
bewijzen van de rechtsvordering
waarover hij krachtens het eerste
lid van die bepaling beschikt en dat
die bewij slast, in geval van be twisting, op degene in wiens voordeel de
opzegging is gedaan, wordt gelegd;
Dat die bepaling de rechten en
verplichtingen die, voor de verpachter, uit de voornoemde wet en uit de
pachtovereenkomst volgen, hoegenaamd niet wijzigt;
Dat het vonnis derhalve, door te
beslissen dat de vordering « tot terugkeer en/of schadevergoeding »
tegen de verpachter ontvankelijk is
zoals zij werd ingesteld, voornoemd
artikel 13.1 niet schendt;
Dat het middel, in die mate, naar
recht faalt;
Overwegende dat het middel voor
"het overige niet ontvankelijk is, nu
eiser niet preciseert waarin artikel
97 van de Grondwet zou zijn geschonden;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van van de artikelen 13.1 van
arfdeling III « Regels betreffende de
pacht in het bijzonder » van titel VIII
van boek III van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de verdering tot schadevergoeding ontvankelijk
verklaart die verweerder op grond van
artikel 13.1 van de Pachtwet heeft ingesteld, nu het heeft geoordeeld dat verweerder, eiser in de rechtsvordering tot
schadevergoeding, krachtens die tekst
niet verplicht was de h. Bauduin Nemery
de Bellevaux, in wiens voordeel de opzegging is gedaan, in het geding te betrekken,
terwijl artikel 13.1 van de Pachtwet bepaalt dat, in geval van betwisting over
de realiteit van de persoonlijke exploitatie, « het bewijs moet worden geleverd
door degene of degenen in wier voordeel
de opzegging is gedaan • en niet door de
verpachter die de opzegging heE)ft gedaan; uit die wetsbepaling noodzakelijk
volgt dat de in dat artikel vastgelegde
Om die redenen, verwerpt de
rechtsvordering tot schadevergoeding op
straffe van niet-ontvankelijkheid moet voorziening; veroordeelt eiser in de
gericht zijn tegen degene in wiens voor- kosten.
26 juni 1986 - 1• kamer - Voorzitter:
(1) Zie Cass., 1 okt. 1976 (A.C., 1977, 133) en de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 27 jan. 1978 (A.C., 1978, 641).
Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer
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- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten:
mrs. Simont en De Bruyn.
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door een rechtsgrond die het beschikkend gedeelte verantwoordt (2).
(MOONS, HELSEN T. VERKERK, HUBLAU)
ARREST

(A.R. nr. 4945)

Nr. 678
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1° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING GEWEIGERD OP
GROND VAN ART. 16, I, 1°, HANDELSHUURWET
- UITZETTING - VERHUURDER DIE, ZONDER
GEWICHTIGE
REDEN,
HET INGEROEPEN
VOORNEMEN NIET TEN UITVOER HEEFT GEBRACHT BINNEN ZES MAANDEN - AAN HET
ONROEREND GOED GEGEVEN BESTEMMING
DIE ELKE HANDELSONDERNEMING UITSLUIT
- UITZETTINGSVERGOEDING.

2° CASSATIE-

TAAK VAN HET HOF- BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING
DIE HAAR BESCHIKKEND GEDEELTE GRONDT
OP EEN DOOR DE VOORZIENING GEKRITISEERDE REDEN - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF DEZE TE VERVANGEN DOOR EEN
RECHTSGROND DIE HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE VERANTWOORDT.

1" De verhuurder die huurhernieuwing

heeft geweigerd op grand van art. 16.1,
1", Handelshuurwet, en zonder wettige
reden zijn voornemen op grand waarvan hij de huurder uit het goed heeft
kunnen zetten, niet ten uitvoer heeft
gebracht binnen zes maanden, doch
aan het goed een bestemming heeft
gegeven die elke handelsonderneming
uitsluit, is niettemin de bij art. 25, :!',
eerste zin, Handelshuurwet bepaalde
uitzettingsvergoeding verschuldigd aan
de huurder (1). (Artt. 16.1, 1" en 2", en
25, 1", 2" en 3" Handelshuurwet.)
2" Indien het beschikkende gedeelte van

de bestreden beslissing gegrond is op
een door de voorziening gekritiseerde
reden, kan het Hoi deze vervangen
(1) Zie PAUWELS, Handelshuur, druk 1971,
nrs. 421 tot 437, inzonderheid nr. 435, in Alg.
Prakt. Rechtverz.; 'T KINT, GonHAIRD en DE FAYS
Le bail commercial, druk 1981, nrs. 426 en 436,
in Rep. not., dl. VIII, vol. 2; LA HAYE en VAN:
KERCKHOVE, Les baux commerciaux druk 1984
in Les Novelles, Dr. civ., dl. VI, v'oL II.
'

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

Gelet op het bestre18 februari 1985 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 16, I, 1" en 2", en
25, 3", van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten, vervat in afdeling Ubis van hoek
III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, na te hebben vastgesteld dat de eisers aan de verweerders
de huurhernieuwing hadden geweigerd
met toepassing van artikel 16, I, 1", van
de wet van 30 april 1951 betreffende de
handelshuurovereenkomsten en dat uit
een proces-verbaal van vaststelling
<< blijkt dat de dochter van (de eisers)
hoogstens een kamer van het pand in
kwestie betrok », met bevestiging van
het beroepen vonnis beslist dat de eisers
ten onrechte de tweede zin van artikel
25, 3", van de voormelde wet inroepen
om aan de betaling van een uitzettingsvergoeding te ontsnappen en, mitsdien,
de oorspronkelijke vordering van de verweerders gegrond verklaart en de eisers
hoofdelijk veroordeelt tot het betalen
van een uitzettingsvergoeding van
164.052 frank, op grand van de volgende
overwegingen : « Indien de huurder regelmatig zijn wil heeft te kennen gegeven om van zijn recht op huurhernieuwing gebruik te maken (en het hem
geweigerd is geworden), heeft hij recht
op een vergoeding wegens uitzetting zo
de verhuurder, zonder van een gewichtigde reden te doen blijken, het voornemen, op grand waarvan hij de huurder
uit het goed heeft kunnen zetten, niet
ten uitvoer bracht binnen de zes maanden en gedurende ten minste twee jaren.
Een gedeeltelijke bewoning voldoet niet
aan de vereisten van artikell6, I, 1", om-

1-----------------(2) Cass., 14 juni 1984, A.R. nr. 7077
(A.C., 1983-84, nr. 591) en 27 juni 1986, nr.
5108, hierna onder nr. 680.
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dat de verhuurder dan een deel door een
derde zou kunnen (laten) betrekken (...).
Het staat derhalve vast dat er geen persoonlijk en effectief gebruik van het
pand ( ... ) door (de eisers) of hun kinderen heeft plaatsgevonden gedurende de
daartoe in de handelshuurwet bepaalde
termijn (... ). (De eisers) laten gelden dat
zij geen vergoeding verschuldigd zijn,
omdat zij de facto de handelsbestemming aan het goed in kwestie hebben
ontnomen, zijnde van een reden tot teruggave van het huurpand zonder uitzettingsvergoeding. Zij beroepen zich klaarblijkelijk op de tweede zin van artikel
25, 3", van de Handelshuurwet. (De eisers) vergissen zich evenwel. Artikel 25,
3", van de Handelshuurwet geeft aan de
verhuruder niet de mogelijkheid de reden, waarvoor hij de huurhernieuwing
weigerde, zo maar te wijzigen om aan de
betaling van de wettelijke vergoeding
wegens uitzetting te ontsnappen. Het al
dan niet verschuldigd zijn van de uitzettingsvergoeding spruit voort uit het ingeroepen weigeringsmotief; latere gedragingen van de verhuurder hebben daarop geen invloed. (... ) De argumentatie
van (de eisers) in verband met de uitsluiting van elke handelsbestemming voor
het pand in kwestie is zonder juridische
relevantie. (...) Enkel de argumentatie
van (de eisers) in verband met het effectief gebruik van het pand in kwestie
door hun dochter Mia moet nader onderzocht worden. (... ) »,
terwijl, naar luid van artikel 25, 3", van
de wet van 30 april 1951 betreffende de
handelshuurovereenkomsten, de vergoeding die aan de huurder verschuldigd is
wanneer de verhuurder, zonder van een
gewichtige reden te doen blijken, het
voornemen op grand waarvan hij de
huurder uit het goed heeft kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt, nochtans
niet verschuldigd is, wanneer de verhuurder aan het onroerend goed een bestemming geeft die hem de terugneming
zou hebben mogelijk gemaakt, zonder
vergoeding of tegen een vergoeding gelijk aan of lager dan de vergoeding die
hij heeft moeten dragen; het bestreden
vonnis derhalve niet zonder schending
van de in het middel ingeroepen wettelijke bepalingen, inzonderheid van de
tweede zin van artikel 25, 3", van de
Handelshuurwet, kon beslissen dat voormeld artikel door de eisers niet kan
ingeroepen worden, op grand dat deze
bepaling « aan de verhuurder niet de
mogelijkheid (geeft) de reden, waarvoor
hij de huurhernieuwing weigerde, zo

Nr. 678

meteen te wijzigen >>, en dat « latere gedragingen van de verhuurder daarop
geen invloed hebben >>, nu het vonnis
vaststelt, enerzijds, dat de eisers de
huurhernieuwing hadden geweigerd op
grand van artikel 16, I, 1", van de Handelshuurwet, luidens hetwelk de verhuurder de huurhernieuwing mag weigeren om het goed door zijn naaste
familieleden in gebruik te laten nemen,
en, anderzijds, dat de eisers aanvoerden
dat zij elke handelsbestemming aan het
goed hadden ontnomen :

Overwegende dat ingevolge artikel 25, 3", van de Handelshuurwet
de verhuurder die, zonder van een
gewichtige reden te doen blijken,
het voornemen op grond waarvan
hij de huurder uit het goed heeft
kunnen zetten niet binnen zes
maanden ten uitvoer brengt, een
vergoeding verschuldigd is;
Dat nochtans de tweede zin van
voornoemd artikel bepaalt : « Deze
vergoeding is evenwel niet verschuldigd, indien de verhuurder aan het
onroerend goed een bestemming
geeft, die hem de terugneming mogelijk zou hebben gemaakt zonder
vergoeding of tegen een vergoeding
gelijk aan of lager dan de vergoeding die hij heeft moeten dragen »;
Overwegende dat de rechtbank
vaststelt dat ten deze de hernieuwing van de huur werd geweigerd
op grond van artikel 16, I, 1", meer
bepaald de wil om persoonlijk het
verhuurde goed in gebruik te nemen
of het in gebruik te doen nemen
door de« kinderen »van de eisers;
Dat uit geen enkel stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, enige
omstandigheid blijkt die zou meebrengen dat die weigering de eisers
verplichtte tot enige vergoeding wegens uitzetting;
Overwegende dat de eisers aanvoeren dat ze aan het goed een bestemming hebben gegeven die het
hun mogelijk zou hebben gemaakt
de hernieuwing van de huur te weigeren op grond van artikel 16, I, 2",
meer bepaald de wil van de verhuurders om het onroerend goed
een bestemming te geven die elke
handelsonderneming uitsluit;
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BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN, DOOR EEN
Dat echter artikel 25, 1°, bepaalt
ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHdat de vergoeding gelijk is aan een
TERLIJKE INSTANTIE WELKE BlJ DE WET IS
jaar huur, wanneer de verhuurder
INGESTELD - INBESLAGNEMING DOOR DE
verlangt het goed te bestemmen
PROCUREUR DES KONINGS NAAR AANLEIvoor een ander gebruik dan voor
DING VAN EEN MISDAAD OF EN WANBEDRIJF
handel, met toepassing van artikel
- DAGVAARDING VOOR DE VOORZITTER VAN
16, 2°;
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE IN KORT GEDING, TEN EINOverwegende dat derhalve de beDE HET BESLAG TE HOREN OPHEFFEN stemming die de eisers aan het onVOORZITTER DIE ZICH ONBEVOEGD VERroerend goed beweren te geven, de
KLAART ENKELE OMSTANDIGHEID DIE
terugneming niet mogelijk zou hebGEEN SCHENDING VAN DE VOORMELDE BEben gemaakt zonder vergoeding en
PALING OPLEVERT.
evenmin tegen een vergoeding « gelijk aan of lager dan de vergoeding
die (de verhuurders hebben) moeten 2° KORT GEDING- VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - INBEdragen », nu de eisers helemaal
SLAG)'JEMING DOOR DE PROCUREUR DES KOgeen vergoeding te dragen hadden;
NINGS NAAR AANLEIDING VAN EEN MISDAAD
Dat artikel 25, 3°, tweede zin, van
OF EEN WANBEDRIJF- DAGVAARDING VAN
de Handelshuurwet derhalve ten deDE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN
ze geen toepassing vindt;
EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE IN
KORT GEDING, TEN EINDE HET BESLAG TE
Dat, nu het beschikkende gedeelte
HOREN OPHEFFEN - VOORZITTER DIE ZICH
van het bestreden vonnis wettelijk
ONBEVOEGD VERKLAART ENKELE OMverantwoord is, het middel, ook al
STANDIGHEID DIE GEEN SCHENDING VAN
was het gegrond, niet tot cassatie
ART. 6.1 VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
kan leiden en derhalve niet ontvanOPLEVERT.
kelijk is;

1o en 2° Uit de enkele omstandigheid dat

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
27 juni 1986 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Nelissen Grade.
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

BURGERLIJKE ZAKEN - EUROPEES VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - BETWISTING BETREFFENDE BURGERLIJKE RECHTEN
EN VERPLICHTINGEN - RECHT VAN EENIEDER OP DE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK,

de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, zitting houdende in kart
geding, zich onbevoegd verklaart om
een inbeslagneming, in strafzaken gedaan door de procureur des Konings
naar aanleiding van een misdaad of
wanbedrijf, op te heffen op grand dat
de regels van de strafvordering zich tegen zijn optreden verzetten en dat aan
het beslag een einde kan worden gemaakt door het vonnisgerecht dat over
de grand van de telastlegging uitspraak zal doen, volgt niet dat art. 6.1
Verdrag Rechten van de Mens is geschonden (1).
(1) Zie : VIAENE, Huiszoeking en beslag in
strafzaken, druk 1962, nrs. 76 tot 78, 137 en
144, in Alg. Prakt. Rechtsverz.; Verslag over de
Gerechtelijke Hervorming, druk 1964, biz. 237;
FE'ITWErs, Handboek voor gerechtelijk recht,
dee! II, Bevoegdheid, druk 1971, nr. 467;
KRINGS, De toepassing van de regels van het
Gerechtelijk Wetboek op de rechtsplegingen in
strafzaken, tuchtzaken, fiscale zaken e.a., in
Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, druk 1976, biz. 9 tot 29, inz. biz. 9 tot 17;
Cass., 21 maart 1985, A.R. nr.
7189
(A.C., 1984-85, nr. 445) en de cone!. van het
O.M., gepubliceerd in Bull. en Pas., 1985, I, biz.
908 e.v., inz. nrs. 18 tot 23.
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(" EUROCASINO " N.V. T. BELGISCHE STAAT MIN. V. JUSTITIE, PROCUREUR-GENERAAL BlJ
HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5047)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 92, 93, 97, 107 van
de Grondwet, 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, 584, 1039 van het Gerechtelijk
Wetboek en 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
doordat het hof van beroep, om het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond
te verklaren, overweegt : « dat artikel 584
van het Gerechtelijk Wetboek de
bevoegdheid van de voorzitter, zetelend
in kort geding, betreffende maatregelen
die afhangen van een strafvordering,
niet uitdrukkelijk uitsluit, maar dat de
bevoegdheid van de voorzitter moet beoordeeld worden in het licht van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering die de bevoegdheid van de strafgerechten vastleggen ( cfr. het verslag
van Chr. Van Reepinghen, Kop.inklijk
Commissaris van de Gerechtelijke Hervorming, voorafgaand aan het ontwerp
van wet houdende hetGerechtelijk Wethoek, blz. 140); dat de voorzitter, zetelend
in kort geding, in strafzaken slechts kan
optreden, voor zover de regels van de
strafvordering er zich niet tegen verzetten (Handboek voor Gerechtelijk Recht,
A. Fettweis, deel II, Bevoegdheid, blz.
252, nr. 467); dat het luidens artikel 35
van het Wetboek van Strafvordering tot
de taak en de bevoegdheid van de procureur des Konings behoort alles in beslag
te nemen wat schijnt gediend te hebben
of bestemd geweest te zijn om de misdaad of het wanbedrijf te plegen, alsook
wat er uit schijnt voortgekomen te zijn,
en ten slotte alles wat dienen kan om de
waarheid aan de dag te brengen; dat aan
het beslag in strafzaken een einde kan
worden gesteld door een beslissing van
het gerecht van wijzen dat over de grond
der tenlastelegging oordeelt, of door bevel van opheffing door de beslagleggende
overheid; dat, in de huidige stand der
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wetgeving, de beslagene over geen enkel
rechtsmiddel beschikt om tijdens de
strafrechtspleging opheffing van het beslag te vorderen en teruggave te bekomen van de inbeslaggenomen zaak; dat
de burgerlijke rechter daartoe geen
bevoegdheid heeft en niet kan oordelen
over de geldigheid of gepastheid van
zulk beslag; dat tijdens het opsporingsonderzoek, en zolang de zaak niet bij de
rechtbank aanhangig werd gemaakt, het
openbaar ministerie soeverein beslist
over de opheffing van het be slag (cfr.
A.P.R., Leon Viaene, Huiszoeking en Beslag in strafzaken, nr. 137 en 140) (cfr.
ook het K.B. nr. 260 van 24.3.1936); dat,
wanneer de procureur des Konings tijdens een opsporingsonderzoek beslagnemingen doet, zoals bedoeld in artikel 35
van het Wetboek van Strafvordering, deze geen feitelijkheid begaat, doch integendeel zijn wettelijke taak en bevoegdheid uitoefent; dat de voorzitter, zetelend
in kort geding, niet bevoegd is om te oordelen over daden die door de gerechtelijke overheid tijdens een strafonderzoek
werden ingesteld (cfr. rede van procureur-generaal Van Honste, voor het Hof
van Beroep van Brussel op 1 september
1982, R. W: 1982-83, kol. 1562-1563); dat de
omvang van de bevoegdheid van de voorzitter, zetelend in kort geding, zoals die
geregeld is door het Gerechtelijk Wethoek, en in strafzaken begrensd door de
regels van de strafvordering die er zich
tegen verzetten, geenszins in strijd is
met artikel 6 van het Europees Verdrag
Rechten van de Mens; dat de beschouwingen van appellanten (onder meer eiseres) in verband met de mogelijkheid
voor de voorzitter, zetelend in kort geding, de grond van de zaken te onderzoeken om nate gaan of er een "fumus boni juris" voorhanden is, niet ter zake
dienend is, daar deze mogelijkheid zich
eventueel slechts zal kunnen voordoen
wanneer hij bevoegd is om van het geschil kennis te nemen; dat de beschouwingen van appellanten in verband met
het onderscheid tussen kansspelen en
behendigheidsspelen in het algemeen en
betreffende de inbeslaggenomen voorwerpen in het bijzonder, - de reglementering opgelegd door de beroepsvereniging - de inlichtingen verstrekt aan de
heer procureur-generaal en de diverse
procureurs, en hun bevoegde informatieplicht, - de beweerde discriminatie in
het vervolgingsbeleid, - de opportuniteit
van de door de procureur des Konings
getroffen beslissing, - het leerstuk van
de overheidsaansprakelijkheid,
de
schade die zij ingevolge de door het par-
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ket genomen maatregelen ondergaan, niet ter zake dienend zijn, vermits zij de
onbevoegdheid van de eerste rechter niet
verijdelen »,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 92, 93, 107 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, het rechtssubject zich tot de
rechter kan wenden wanneer zijn politieke of burgerlijke rechten door een onrechtmatig overheids optreden worden
gekrenkt waardoor schade wordt geleden; bovendien, overeenkomstig de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk
Wetboek, de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, zitting houdende in
kort geding, voorlopige maatregelen kan
bevelen in alle hoogdringende aangelegenheden, behalve wanneer de wet ze
aan de Rechterlijke Macht onttrekt, zodat het hof van beroep, dat geen wettelijke bepaling aanduidt waardoor een geschil met betrekking tot voorlopige en
hoogdringende maatregelen in verband
met een strafrechtelijk beslag aan de
Rechterlijke Macht zou zijn onttrokken
en evenmin vaststelt dat aan de voorzitter geen voorlopige en hoogdringende
maatregelen werden gevraagd, niet zonder schending van de in dit onderdeel
ingeroepen wetsbepalingen het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond heeft
kunnen verklaren, aldus aannemende
dat de voorzitter, zitting houdende in
kort geding, nooit bevoegd is om te oordelen over daden die door de gerechtelijke overheid tijdens een strafonderzoek
werden gesteld (schending van de artikelen 92, 93, 107 van de Grondwet, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 584 en
1039 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
bij het vaststellen van zijn bugerlijk~
rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen
hem ingestelde strafvervolging, een ieder
het recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen
een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, bij de wet ingesteld; het tegenstrijdig is, enerzijds, aan te nemen : « dat
aan het beslag in strafzaken, een einde
kan worden gesteld door een beslissing
van het gerecht van wijzen dat over de
grond der tenlastelegging oordeelt, of
door een bevel van opheffing door de beslagleggende overheid; dat, in de huidige
stand der wetgeving, de beslagene over
geen enkel rechtsmiddel beschikt om tij-
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dens de strafrechtspleging opheffing van
het beslag te vorderen en terruggave te
bekomen van de inbeslaggenomen zaak;
dat de burgerlijke rechter daartoe geen
bevoegdheid heeft en niet kan oordelen
over de geldigheid of de gepastheid van
zulk beslag; dat tijdens het opsporingsonderzoek, en zolang de zaak niet bij de
rechtbank aanhangig werd gemaakt, het
openbaar ministerie soeverein beslist
over de opheffing van het beslag », anderzijds, toch te beslissen dat die door
het hof van beroep aangenomen beperking van de bevoegdheid van de voorzitter, zitting houdende in kort geding,
geenszins in strijd is met artikel 6 van
het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens, zodat het
arrest, door aldus te oordelen, enerzijds,
wegens de ingeroepen tegenstrijdigheid,
niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet),
anderzijds, schending inhoudt van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
dat niet alleen oplegt dat een rechtssubject, bij de vaststelling van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, steeds op
ontvankelijke wijze zijn zaak bij een
rechter moet kunnen aanhangig maken,
maar ook dat zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen, waarover betwisting bestaat, binnen een redelijke termijn door
een onafhankelijke en onpartijdige rechter moeten kunnen worden bepaald :

Overwegende dat het middel niet
aanvoert dat de bevoegde overheid
niet zou hebben gehandeld volgens
de regels van de strafvordering,
naar aanleiding van een misdrijf
omschreven in artikel 305 van het
Strafwetboek en/of in de wet van 24
oktober 1902 op het spel;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, in tegenstelling
met wat het onderdeel aanvoert, het
hof van beroep geenszins oordeelt
dat « de voorzitter (van de rechtbank van eerste aanleg), zetelend in
kort geding, nooit bevoegd is om te
oordelen over de daden die door de
gerechtelijke overheid tijdens een
strafonderzoek werden gesteld »;
Dat het integendeel erop wijst dat
« artikel 584 van het Gerechtelijk
Wetboek de bevoegdheid van de
voorzitter, zetelend in kort geding,
betreffende de maatregelen die af-
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hangen van een strafvordering, niet
uitdrukkelijk uitsluit, maar dat de
bevoegdheid van de voorzitter moet
beoordeeld worden in het licht van
de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering die de bevoegdheid
van de strafgerechten vastleggen »;
Overwegende dat, in zoverre eiseres aanvoert dat « het hof van beroep geen wettelijke bepaling aanduidt waardoor een geschil met
betrekking tot voorlopige en hoogdringende maatregelen in verband
met een strafrechtelijk beslag aan
de rechterlijke macht zou zijn onttrokken », het arrest releveert dat
« de voorzitter, zetelend in kort geding, in strafzaken slechts kan optreden, voor zover de regels van de
strafvordering er zich niet tegen
verzetten »; dat het arrest zodoende
rekening houdt met artikel 2 van
het Gerechtelijk Wetboek, naar luid
waarvan « de in dit wetboek gestelde regels van toepassing (zijn) op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen,
waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek »;
Dat het arrest tevens naar artikel
35 van het Wetboek van Strafvordering verwij st ten einde aan te tonen
dat ten deze « de regels van de
strafvordering (zich ... ) verzetten »
tegen het optreden van de voorzitter, zitting houdende in kort geding,
in strafzaken;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres tegelijkertijd het arrest ten grieve duidt,
eensdeels, wegens strijdigheid niet
regelmatig te zijn gemotiveerd en,
anderdeels, artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden te schenden;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, dat
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aan het bedoelde beslag in strafzaken een einde kan worden gesteld
door het vonnisgerecht dat over de
grond van de telastlegging zal oordelen en, anderzijds, dat de door het
hof van beroep aangenomen beperking van de bevoegdheid van de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende in kort
geding, ten deze niet in strijd is met
genoemd artikel 6.1;
Overwegende dat, nu, zoals het arrest oordeelt, aan het bedoelde beslag een einde kan worden gesteld
door het vonnisgerecht dat over de
grond van de telastlegging uitspraak
zal doen, uit de enkele omstandigheid dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende in kort geding, wegens de in
het middel weergegeven redenen,
ten deze niet bevoegd is om het beslag in strafzaken op te heffen, niet
volgt dat genoemd artikel 6.1 is geschonden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, nu de voorziening wordt verworpen, de eis tot
bindendverklaring
geen
belang
he eft;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening alsmede de eis tot bindendverklaring van onderhavig arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 juni 1986 1" kamer - Voorzitter : de
h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse en Biitzler.
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1o 2o en 3° Art. 43, Jaatste lid, Verzeke'ringswet 11 juni 1874 bepaalt dat, inge-
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1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING HUWELIJK V66R DE INWERKINGTREDING
VAN DE WET VAN 14 JULI 1976, ONDER HET
STELSEL VAN GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN - LEVENSVERZEKERING, IN DE VORM
VAN GROEPSVERZEKERING, DOOR EEN VAN
DE ECHTGENOTEN AFGESLOTEN TIJDENS
HET HUWELIJK - ECHTGENOTEN DIE GEEN
VERKLARING HEBBEN AFGELEGD ALS BEDOELD IN ART. 1, 1°, VAN ART. 3 WET 14 JULI
1976 - PREMIES TIJDENS HET HUWELIJK BETAALD MET GELDEN VAN DE GEMEENSCHAP
- ECHTSCHEIDING NA DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 14 JULI 1976 - VERZEKERINGNEMER DIE ZIJN RECHT VAN AFKOOP
UITOEFENT - VERGOEDING AAN DE GEMEENSCHAP - VERZEKERINGSWET 11 JUNI 1874,
ART. 43, LAATSTE LID.

2° HUWELIJKSCONTRACT -

HUWELIJK
V66R DE INWERKINGTREDING VAN DE WET
VAN 14 JULI 1976, ONDER HET STELSEL VAN
GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN - LEVENSVERZEKERING, IN DE VORM VAN GROEPSVERZEKERING, DOOR EEN VAN DE ECHTGENOTEN
AFGESLOTEN TIJDENS HET HUWELIJK ECHTGENOTEN DIE GEEN VERKLARING REBBEN AFGELEGD ALS BEDOELD IN ART. 1, 1°,
VAN ART. 3 WET 14 JULI 1976 - PREMIES TIJDENS HET HUWELIJK BETAALD MET GELDEN
VAN DE GEMEENSCHAP - ECHTSCHEIDING
NA DE INWERKINGTREDING VAN DE WET 14
JULI 1976 - VERZEKERINGNEMER DIE ZIJN
RECHT VAN AFKOOP UITOEFENT- VERGOEDING AAN DE GEMEENSCHAP - VERZEKERINGSWET 11 JUNI 1874, ART. 43, LAATSTE LID.

3° VERZEKERING -

LANDVERZEKERING
- LEVENSVERZEKERING - VERZEKERINGSWET 11 JUNI 1874, ART. 43, LAATSTE LID DRAAGWIJDTE.

val door een van de echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen, een levensverzekering is aangegaan ten behoeve van
de andere echtgenoot, bij het overlijden van de ve1·zekerde geen vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen verschuldigd is uit hoofde van
stortingen door de verzekerde tijdens
het huwelijk gedaan met gelden van
de gemeenschap, oak al is het kapitaal
eigendom van de begunstigde echtgenoot, tenzij die stortingen kenne~ijk
overdreven zijn, gelet op de mogeliJkheden van de verzekeringnemer; in zoverre die bepaling stelt dat in beginsel
voor zodanige stortingen geen vergoeding is verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen, is zij niet van
toepassing wanneer een van de echtgenoten, v66r de inwerkingtreding van
de wet van 14 juli 1976 gehuwd onder
het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, tijdens het huwelijk een Jevensverzekering heeft afgesloten in de
vorm van een groepsverzekering die
voorziet in de uitbetaling van een kapitaal bij overlijden of bij leven, de echtgenoten geen verklaring hebben afgeJegd als bedoeld in art. 1, 1", van de
overgangsbepalingen vervat in art. 3
van de voormelde wet, tijdens het huwelijk premies werden betaald met
gelden van de gemeenschap, het huweJijk door echtscheiding werd anthonden en de verzekeringnemer, na de
ontbinding van het huwelijk, zijn recht
van afkoop uitoefent (1).
·4o Indien het beschikkende gedeelte van

de bestreden beslissing gegrond is op
een door de voorziening gekritiseerde
reden, kan het Hof deze vervangen
{1) Zie : Par!. Besch., Senaat, zitting 1964-65,
138, biz. 133 en 234 tot 237, en B.Z., 1974, 683;,
N.2, biz. 322 en 323, art. 27; De Page, dee! X-1,
druk 1949, nrs 310-314 en 991; GEVAERT, De le-

vensverzekering en de wettelijke gemeenschap, in R. W., 1960-61, kol. 1313 tot 1328, inzonderheid III, kol. 1317-1318, en IV, 2, B, kol.
1321 tot 1323; CARTON DE TOURNAI en DELEERS,
4° CASSATIE - TAAK VAN HET HOF - BUR- Les assurances de groupes, druk 1965, nrs. 115
tot 117; FREDERICQ, Handboek van Belgisch
GERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING
Handelsrecht, dee! II, druk 1978, nr. 1311,
DIE
HAAR
BESCHIKKENDE
GEDEELTE
FACQ, enkele familiaalvermogen~rechtelijke
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING GE- aspekten van de levensverzekermg tussen
KRITISEERDE REDEN - BEVOEGDHEID VAN echtgenoten, in R. W:, 1982-83, kol. 1775 tot
HET HOF DEZE TE VERVANGEN DOOR EEN 1796 inzonderheid nrs. 4 tot 11, en noot onder
RECHTSGROND DIE HET BESCHIKKENDE GE- het ten deze beroepen vonnis Rechtb. Brussel,
14 feb. 1984, in R. W., 1984-85, kol. 957 en 958
DEELTE VERANTWOORDT
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door een rechtsgrond die het beschik- is geworden, het artikel, dat de aanvulkende gedeelte verantwoordt (2).
ling voorzag van artikel 43 van de verzekeringswet van 11 juni 1874, een § 2 bevatte welke besliste dat dit artikel alleen
(JACOBS T. " A.G. VAN 1824 » N.V., DEMEY)
toepassing zou vinden op echtgenoten
die na de inwerkingtreding van de wet
zouden huwen; de ter zake opgetreden
ARREST
subcommissie voor de justitie van de Senaat die door de regering voorgestelde
(A.R. nr. 5108)
§ 2 verwierp en deze verwerping als
volgt verantwoordde : « De subcommissie
RET HOF; - Gelet op het bestre- ziet geen reden om deze bepaling (aiden arrest, op 28 mei 1985 door het leen) toe te passen op de echtgenoten die
Hof van Beroep te Brussel gewezen; gehuwd zijn na de inwerkingtreding van
deze wet en verwerpt bijgevolg § 2, voorOver het middel, afgeleid uit de scherr- gesteld door de regering »; de tekst van
ding van artikel 43, tweede en derde lid, hetgeen later artikel 44 van de ophefvan de wet van 11 juni 1874 op de verze- fings- en wijzigingsbepalingen van de
kering in het algemeen, zoals die leden wet van 14 juli 1976 is geworden, zonder
werden toegevoegd bij artikel 44 van enig amendement door beide kamers
hoofdartikel 4 (opheffings- en wijzigings- van het parlement is gestemd, zoals die
bepalingen) van de wet van 14 juli 1976 voorgesteld werd door voornoemde subbetreffende de wederzijdse rechten en commissie; hieruit ontegensprekelijk
verplichtingen van echtgenoten en de hu- volgt dat het de bedoeling van de wetgewelij ksvermogensstelsels,
ver van 14 juli 1976 was om artikel 44
doordat het arrest, na te hebben be- van de opheffings- en wijzigingsbepalinslist dat het recht van eiser om de af- gen eveneens te zien toepassen op de
koopwaarde van de door hem afgesloten echtgenoten die v66r de inwerkingtregroepsverzekering te vorderen een eigen, ding van de wet gehuwd zijn; zodat, nu
persoonlijk goed van eiser is, aangezien blijkt dat de wetgever, bij de redactie
dit recht ontstaan is na de ontbinding van de in het middel vermelde wetsbepavan net huwelijk, aan tweede verweer- ling, voorzien heeft dat deze bepaling
ster een vergoeding ten gunste van de ook zou worden toegepast op de echtgegemeenschap toestaat uit hoofde van de noten die v66r de inwerkingtreding van
door eiser gestorte jaarlijkse premies, en de wet zijn gehuwd, de omstandigheid
deze beslissing laat steunen op de vol- dat « het al of niet verschuldigd zijn van
gende overwegingen : - dat het al of vergoedingen een weerslag zal hebben
niet verschuldigd zijn van vergoedingen op de omvang en de samenstelling van
een weerslag zal hebben op de omvang de gemeenschap van aanwinsten », niet
en de samenstelling van de gemeen- tot gevolg kan hebben dat het in het
schap van aanwinsten; - dat daarom middel vernoemde artikel 44 niet van
mutatis mutandis het vroegere huwe- toepassing zou zijn op de echtgenoten
die v66r de inwerkingtreding van de wet
lijksregime moet toegepast worden; dat bijgevolg artikel 43, derde en vierde van 14 juli 1976 zijn gehuwd; waaruit
lid (lees : tweede en derde lid), van de volgt dat het arrest, wat deze beslissing
wet van 11 juni 1874, als gewijzigd door betreft, niet wettelijk verantwoord is
artikel 44 van hoofdartikel 4 van de wet (schending van de in het middel vermelvan 14 juli 1976 in specie niet van toe- de wetsbepaling):
passing is (de term « in specie • hier bedoeldend : ten aanzien van echtgenoten
Overwegende dat uit vaststellindie v66r 1976 gehuwd zijn onder een re- gen van het arrest blijkt : dat de
gime van gemeenschap van aanwinsten);
- dat sommige rechtspraak en recht- echtgenoten Jacobs en Demey op 15
sleer een recht op vergoeding toestaat oktober 1953 huwden onder het stelwanneer een eigen goed met middelen sel van de gerneenschap beperkt tot
van de gemeenschap werd verworven,
de aanwinsten, als omschreven in
terwijl in het oorspronkelijk oniwerp de toen geldende artikelen 1498 en
van hetgeen later de wet van 14 juli 1976 1499 van het Burgerlijk Wetboek;
(2) Cass., 14 juni 1984, A.R. nr. 7077
(A.C., 1983-84, nr. 591) en hiervoren, A.R. nr.
4945.

dat de huwelijksgemeenschap werd
ontbonden door echtscheiding, toegestaan bij vonnis van 29 oktober
1981 en overgeschreven in de regis-
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ters van de burgerlijke stand op 29
december 1981; dat de echtgenoten
de verklaring, bedoeld in artikel 1,
1°, van de overgangsbepalingen, vervat in artikel 3 van de wet van 14
juli 1976 betreffende de wederzijdse
rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, niet hebben afgelegd; dat
Jacobs tijdens het huwelijk bij de
N.V. A.G. van 1824, onder de vorm
van een groepsverzekering, een levensverzekering had afgesloten die
voorziet in de uitbetaling van een
kapitaal bij overlijden of bij leven;
dat de jaarpremies werden betaald
door maandelijkse afhoudingen van
zijn wedde; dat Jacobs op 1 januari
1983, na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, de vervroegde
uitkering van het kapitaal aanvroeg;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de echtgenoten Jacobs-Demey, die de in artikel 1, 1°, van de
overgangsbepalingen van de wet
van 14 juli 1976 bedoelde verklaring
niet hebben afgelegd, wat betreft de
vereffening van de ontbonden gemeenschap van aanwinsten, niet onderworpen zijn aan de bepalingen
van de wet van 14 juli 1976 en dat,
nu de premies van de levensverzekering met gelden van de gemeenschap van aanwinsten werden betaald, eiser Jacobs die het recht
heeft het gevestigde kapitaal als eigen goed op te vorderen, krachtens
het oud artikel 1437 van het Burgerlijk Wetboek, aan die gemeenschap
vergoeding verschuldigd is van de
premies;
Overwegende dat ingevolge artikel 43, eerste lid, van de Verzekeringswet, de in een levensverzekering bedongen som die betaalbaar is
bij het overlijden van de verzekerde,
aan de in het contract aangewezen
persoon toebehoort, onverminderd
de toepassing van de bepalingen
van het burgerlijk recht betreffende
de inbreng en de inkorting uit hoofde van de door de verzekerde gedane stortingen;
Overwegende dat het tweede en
het derde lid van voormeld artikel,
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toegevoegd bij artikel 44 van hoofdartikel 4 van de wet van 14 juli 1976
betreffende de wederzijdse rechten
en verplichtingen van echtgenoten
en de huwelijksvermogensstelsels,
. bepalen:
« Deze regels zijn niet van toepassing op stortingen door de ene echtgenoot gedaan om ten behoeve van
de andere een levensverzekering of
een lijfrente te vestigen, behoudens
wanneer zij kennelijk overdreven
zijn, gelet op de mogelijkheden van
de verzekeringnemer.
Ingeval de echtgenoten gehuwd
waren onder een stelsel van gemeenschap van goederen, is, ook al
is het kapitaal of de rente eigendom
van de begunstigde persoon, geen
vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen uit hoofde van stortingen gedaan door de
verzekerde, tenzij die kennelijk
· overdreven zijn, gelet op de mogelijkheden van de verzekeringnemer »;
Overwegende echter dat het arrest vaststelt dat eiser vervroegde
uitbetaling van het kapitaal bekomt
ingevolge uitoefening van zijn recht
tot aankoop; dat hieruit volgt dat, nu
het ten deze niet gaat om de uitkering van « de bedongen som die betaalbaar is bij het overlijden van de
verzekerde » aan zijn echtgenote, de
voorwaarden voor de toepassing van
artikel 43 van de wet van 11 juni
1874 op de verzekeringen, als aangevuld bij artikel 44 van hoofdartikel 4
van de wet van 14 juli 1976, niet
aanwezig zijn;
Overwegende dat, nu het beschikkende gedeelte van het arrest, in zoverre het is bestreden, wettelijk verantwoord is, het middel, ook al was
het gegrond, niet tot cassatie kan
leiden en derhalve niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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27 juni 1986 - 1' kamer - Voorzitier:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Claeys Bouuaert en Biitzler.

21, § 1, eerste lid, en 24, § 1, 1°,
Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, b, 4,
zesde lid, en h, 1°, Gezondheid en Veiligheidswet.)
(BLANKENDALE V.Z.W. T. GEWESTELIJK VERBOND DER CHRISTELIJKE VAKVERENIGINGEN
VANLEUVEN)
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Advocaat-generaal
Lenaerts heeft
gezegd:
Het arrest beslist dat eiseres een on3' KAMER - 30 juni 1986
dernemingsraad en een veiligheidscomite moet oprichten en dat zij de verkie1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- zingsprocedure moet inzetten.
HEIDSCOMITE - VERKIEZING - GESCHILLEN- VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VAKORGANISAT!E VOOR DE ARBEIDSGERECHTEN.

*

.

*
Het tweede onderdeel vecht de beslis2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- sing aan dat verweerder ter terechtzitHEIDSCOMITE - VERKIEZING - VOR- ting geldig vertegenwoordigd was door
een daartoe gemachtigde vakbondsafgeDERING TOT HET ORGANISEREN VAN VERKIEvaardigde.
ZINGEN - TERMIJN.
Krachtens artikel 18bis, 6°, van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978
3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- mag de vakbond zich in verkiezingsgeHEIDSCOMITE - VERKIEZING - VER- schillen voor de arbeidsgerechten laten
PLICHTING TOT HET ORGANISEREN VAN VER- vertegenwoordigen door een afgevaardigKIEZINGEN - BEVOEGDHE!D VAN DE AR- de met een geschreven volmacht en deze
BEIDSGERECHTEN.
afgevaardigde heeft de meest ruime
bevoegdheid, vertegenwoordigen en plei1o In geschillen betreffende sociale ver- ten inbegrepen.
kiezingen mag de vakorganisatie voor
Deze bepaling vindt haar rechtsgrond
de ·arbeidsgerechten verschijnen door
een afgevaardigde met een geschreven in de artikelen 24, § 2, van de wet van 20
volmacht; deze afgevaardigde mag september 1948 en 1, § 4, i, van de wet
eveneens voor de organisatie pleiten van 10 juni 1952. Hieraan ontleent de
(1). (Artt. 440 en 728 ger.W.; art. 24, § 2, Koning de bevoegdheid om te voorzien
Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, i, in « bijzondere regelen van rechtspleGezondheid en Veiligheidswet; art. ging >>, waartoe ook de vertegenwoording
van de partijen en het verschijnen en
18bis, 6°, K.B. 18 okt. 1978.)
pleiten voor de arbeidsgerechten be2° Een vordering ingesteld tot het orga- hoort.
niseren van sociale verkiezingen kan
Het aldus rechtsgeldig genomen artiworden ingesteld na het verstrijken kel 18bis, 6°, mag dan ook afwijken van
van de periode waarin deze moeten het pleitmonopolie van de advokaat en
plaatsvinden (2). (Artt. 21, § 1, eerste zijn recht om te verschijnen, geregeld
lid, en 24, § 1, 1°, Bedrijfsorganisatie- door de artikelen 440 en 728 van het Gewet; art. 1, § 4, 6.4, zesde lid, en h, 1°, rechtelijk Wetboek.
Gezondheid en Veiligheidswet.)
Het tweede onderdeel faalt naar recht .
3° De arbeidsgerechten zijn bevoegd om

..

de werkgever te veroordelen tot het or*
•
ganiseren van sociale verkiezingen,
oak al is de door de Koning daarvoor
Volgens het derde onderdeel moeten
bepaalde periode verstreken (3). (Artt. de vorderingen tot het houden van so------------------1 ciale verkiezingen worden ingesteld v66r
« het tijdstip dat bij koninklijk besluit
(1) (2) en (3) Zie cone!. O.M.
voor het houden van sociale verkiezin-

Nr. 681

HOF VAN CASSATIE

gen is bepaald, op een tijdstip dat de
verkiezingsprocedure nog normaal kan
verlopen "·
Dit onderdeel maakt op deze geschillen een analoge toepassing van de constante rechtspraak van het Hof, volgens
welke vorderingen in verband met de
verkiezingsprocedure moeten worden
ingesteld op een tijdstip dat deze nog
normaal kan verlopen (4).
De eiseressen merken in de toelichting
bij het onderdeel zelf op dat het in deze
rechtspraak steeds gaat om gevallen
waarin de verkiezingsprocedure reeds is
ingezet. Maar zij menen dat deze oplossing a fortiori geldt wanneer de betwisting loopt over de vraag of verkiezingen
moeten worden georganiseerd, omdat deze slechts binnen een bepaalde periode
kunnen plaatshebben.
Er is evenwel een belangrijk verschil
tussen de vordering tot het organiseren
van verkiezingen, waarover het in deze
zaken gaat, en de geschillen waarover de
bedoelde arresten uitspraak hebben gedaan.
De wet bepaalt welke werkgevers een
ondernemingsraad en/of een veiligheidscomite moeten oprichten en schrijft voor
dat voor die oprichting om de vier jaar
verkiezingen moeten worden georganiseerd (5). Zij verleent aan de werkgevers, de werknemers en hun representatieve organisaties het recht om bij de arbeidsgerechten een vordering in te leiden tot beslechting van aile geschillen in
verband met de toepassing van de betrokken wetgeving (6), dus zowel omtrent de oprichting van de ondernemingsraad en/of het veiligheidscomite
als in verband met het organiseren van
verkiezingen en het verloop ervan. Voor
al deze geschillen kan de Koning « in
bijzondere regelen van rechtspleging
voorzien ,, (7).
(4) Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, 954); 22
okt. 1984, A.R. nr. 4442 (A.C., 1984-85, nr. 136}
en 17 dec. 1984, A.R. nr. 4511 (A.C., 1984-85,
nr. 240} met cone!. O.M., eveneens in R. W,
1984-85, 1780.

Zie ook Cass., 28 april 1980 (A.C., 1979-80,
1071) en cone!. O.M. bij Cass., 13 dec. 1972, in
J.T.T., 1973, 134.
(5) Bedrijfsorganisatiewet, artt. 14 en 21,
§ 1; Gezondheid en Veiligheidswet, art. 1, § 4,
b, 1 en 4.

(6) Bedrijfsorganisatiewet, art. 24, § 1, 1';
Gezondheid en Veiligheidswet, art. 1, § 4, h, 1'.
(7) Bedrijfsorganisatiewet, art. 24, § 2; Gezondheid en Veiligheidswet, art. 1, § 4, i.
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Het koninklijk besluit van 18 oktober
1978 regelt de verkiezingsprocedure en
stelt ook termijnen vast binnen welke tegen bepaalde handelingen die met de
verkiezingen verband houden, bij de arbeidsgerechten kan worden opgekomen.
Centraal in de ganse verkiezingsprocedure staat de aanplakking van het bericht bedoeld in artikel 9 van dit besluit.
Vanuit die aanplakking worden alle termijnen bepaald binnen welke de verschillende fasen van de verkiezing moeten verlopen. Diezelfde aanplakking bepaalt ook de termijn binnen welke
beroep moet worden ingesteld tegen de
handelingen die aan de kiesverrichtingen voorafgaan. Indirect regelt die aanplakking tevens het verdere verloop van
de verkiezingen en de termijn waarbinnen deze kunnen worden aangevochten,
aangezien het bericht ook de datum van
de verkiezing vaststelt.
De verkiezingsprocedure is zo geregeld
dat, wanneer de bedoelde aanplakking
regelmatig gebeurt en daarvan mededeling wordt gedaan, zoals door artikel 4,
2', is voorgeschreven, de verkiezing haar
normaal verloop kan hebben, ook wanneer tegen bepaalde handelingen beroep
wordt ingesteld. Daarom stelt de rechtspraak van het Hof dat beroep tegen
voorafgaande
handelingen waarvoor
geen termijn is bepaald, eveneens moet
worden ingesteld op een tijdstip dat de
verkiezingsprocedure nog normaal kan
verlopen.
Wordt er geen bericht aangeplakt, dan
kan de procedure haar normaal verloop
niet hebben binnen de periode die bij
koninklijk besluit voor het houden van
de verkiezingen is vastgesteld. Want dan
moet noodzakelijk beroep worden ingesteld nadat de uiterste datum verstreken
is.
Dat de werkgever weigert sociale verkiezingen te organiseren blijkt uit het
uitblijven van de voorgeschreven mededelingen door de werkgever. De werknemers en de vakbonden kunnen het organiseren van verkiezingen normaal dus
maar vorderen nadat de termijnen voor
het verloop van de verkiezingsprocedure
verstreken zijn. Daarom is er geen reden
om de vermelde rechtspraak ook toe te
passen op de vorderingen tot het organiseren van sociale verkiezingen.
Overigens stelt ook de betrokken wetgeving geen termijn voor het instellen
van zulke vorderingen. De artikelen
78bis en 78ter van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 stellen wel bijzonde-
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re procedureregels vast die gelden voor
alle geschillen omtrent de toepassing
van die wetgeving, dus ook voor de geschillen betreffende de verplichting tot
het organiseren van verkiezingen. Maar,
evenmin als enige andere wets- of: uitvoeringsbepaling, stellen zij geen termijn
vast binnen welke deze geschillen voor
de arbeidsrechtbank moeten worden
ingeleid.
Het derde onderdeel wordt tevergeefs
voorgesteld.

.

*

.

Het vierde onderdeel ontzegt het arbeidshof de bevoegdheid te bevelen dat
verkiezingen moeten worden georganiseerd buiten de door de Koning bepaalde
periode.
De betwisting tussen partijen over de
vraag of sociale verkiezingen moeten
worden gehouden, is een geschil dat ter
kennisneming van de
Rechterlijke
Macht, m.n. van de arbeidsgerechten,
staat. Deze is dus bevoegd om de werkgever tot het nakomen van zijn desbetreffende verplichtingen te veroordelen.
In die uitoefening van haar bevoegdheid kan de Rechterlijke Macht niet worden beperkt door de Uitvoerende Macht.
Deze laatste bepaalt, binnen de grenzen
van haar bevoegdheid, wanneer de sociale verkiezingen normaal moeten wor- ·
den gehouden en wanneer buiten die periode opnieuw verkiezingen moeten
plaatsvinden.
Hier gaat het niet om nieuwe verkiezingen, maar om nog niet gehouden verkiezingen, waaromtrent het koninklijk
besluit niets regelt. Dat kan de rechter
niet beletten de werkgever tot het nakomen van zijn wettelijke verplichtingen te
veroordelen.
Dat betreft ook geen analoge toepassing van de artikelen 68 en 72bis van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978.
Het arbeidshof zegt overigens niet dat
deze bepalingen toepassing vinden, maar
alleen dat de rechter zich daardoor kan
laten leiden wanneer hij het organiseren
van verkiezingen beveelt.
Het onderdeel faalt naar recht.

Conclusie : verwerping.

Nr. 681
ARREST

(A.R. nr. 5198)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1985 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 440, 728 van het
Gerechtelijk Wetboek, 21, § 1, 24, § 2, van
de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven, 1, § 4,
b.4 en i, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid
van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, 7, 30, 31, 33, 37, 38, 48, 68, 71, 72,
72bis, 78bis van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen, 1, 2, 3 van het koninklijk besluit van 5 november 1982 tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comites voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen, 107 en 97 van dP.
Grondwet,
doordat het arrest het hager beroep
van verweerder ontvankelijk en gegrond
verklaart en eiseres veroordeelt tot het
oprichten van ondernemingsraden en
veiligheidscomites en tot het aanvatten
van de verkiezingsprocedure, uiterlijk
drie maanden na de betekening van het
arrest bij gerechtsbrief, en bij gebreke
daaraan te voldoen, tot betaling van een
dwangsom van 500 frank per dag vertraging, op grand dat: « het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 betreffende de
ondernemingsraden en de comites voor
veiligheid (... ) bepaalt dat de representatieve werknemersorganisaties zich voor
de arbeidsgerechten mogen laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde
voorzien van een geschreven volmacht;
deze afgevaardigde namens de organisatie waartoe hij behoort alle handelingen
(mag) verrichten die bij deze vertegenwoordiging behoren, pleiten en alle mededelinge:n ontvangen betreffende de
rechtsingang, de behandeling en de berechting van het geschil; (... ) dat uit de
stukken blijkt dat de heer R. De Groe
(belast met het dagelijks bestuur van
verweerder) schriftelijk volmacht gaf in
eerste aanleg en in hoger beroep aan de
heren A. Vanpee en J. Laurys om zijn
vorderingen in te leiden en hem verder
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te vertegenwoordigen en te verdedigen
inzake sociale verkiezingen tegen (eiseres); uit deze vaststellingen blijkt (... ) dat
(verweerder) geldig vertegenwoordigd
wordt voor het (arbeidshof) door de heer
J. Laurys » en dat: « het (vaststaat) dat
tijdens de (... ) periode van 25 april-11
mei 1983 (eiseres) geen sociale verkiezingen organiseerde, noch voordien enige
handeling of mededeling stelde of deed
in betrekking met de organisatie van
dergelijke verkiezingen; (...) de (... ) verdering aldus niet laattijdig (is) aangezien
(eiseres) geen enkele verkiezingsdatum
vaststelde en ook geen aanvangsdatum
van enige termijn vastgesteld is binnen
welke de organisatie van verkiezingen
dient gevorderd "• en dat « wanneer bij
een definitieve beslissing door het arbeidsgerecht wordt vastgesteld dat een
werkgever een ondernemingsraad en een
vei!igheidscomite had moeten inrichten
en zulks niet deed binnen de door de Koning vastgestelde periode, het arbeidsgerecht (kan) bevelen dat sociale verkiezingen georganiseerd worden (en) zich
daarbij (kan) laten leiden door de bepalingen van de artikelen 68 en 72bis van
het koninklijk besluit van 18 oktober
1978 >>,
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Wetboek geen afbreuk doet; het arrest
derhalve : (1) door te beslissen dat verweerder geldig vertegenwoordigd werd
voor het arbeidshof door de heer J. Laurys, volmachtdrager, afgevaardigde van
een representatieve organisatie van
werknemers, en door laatstgenoemde toe
te laten verweerder te vertegenwoordigen en voor hem te pleiten, onder
meer op de zitting van het arbeidshof
(vijfde kamer) van 22 april 1985, niettegenstaande de wet niet voorziet in deze
afwijking op artikel 440 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 440, 728 van
het Gerechtelijk Wetboek, 24, § 2, van de
wet van 20 september 1948 en 1, § 4, i,
van de wet van 10 juni 1952 schendt; (2)
door de bepalingen inzake vertegenwoordiging en pleidooi voor de representatieve werknemersverenigingen van artikel
78bis, 6•, van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 toe te passen, niettegenstaande aileen de wet een afwijking op
het monopolie ter zake van de advocaten
kan instellen, en niettegenstaande derhalve het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 op dit punt niet wettig is en
derhalve krachtens artikel 107 van de
Grondwet door de hoven en rechtbanken
niet mag worden toegepast, de artikelen
107 van de Grondwet, 440, 728 van het
terwijl, ...
Gerechtelijk Wetboek, 24, § 2, van de wet
tweede onderdeel, krachtens de artike- van 20 september 1948 en 1, § 4, i, van de
len 440 en 728 van het Gerechtelijk Wet- wet van 10 juni 1952 schendt;
hoek voor aile gerechten, behoudens de
derde onderdeel, uit het geheel van de
uitzonderingen bij de wet bepaald, aileen
de advocaten het recht hebben te pleiten wetsbepalingen in verband met de sociaen partijen te vertegenwoordigen; het ar- le verkiezingen, inzonderheid de artikerest, althans het zittingsblad van de zit- len 21, § 1, en 24, § 2, van de wet van 20
ting van de vijfde kamer van het ar- september 1948, 1, § 4, b.1 en i, van de
beidshof van 22 april 1985, vaststellen wet van 10 juni 1952, 7, 30, 31, 33, 37, 38,
dat verweerder onder meer op die zitting 71, 72 en 78bis van het koninklijk besluit
werd vertegenwoordigd door de heer J. van 18 oktober 1978, zowel als uit de
Laurys, vakbondsafgevaardigde; de wet aard zelf van de verkiezingsgeschillen
niet bepaalt dat de afgevaardigden van volgt dat de geschillen in verband met
een representatieve organisatie van ar- de handelingen die aan de kiesverrichbeiders of bedienden deze organisaties tingen voorafgaan, en de vordering strekin rechte mogen vertegenwoordigen of kende tot het houden van sociale verkievoor hen mogen pleiten; in zoverre het zingen moeten worden aangebracht v66r
koninklijk besluit van 18 oktober 1978 in de datum die voor de verkiezing is geartikel 78bis wei een dergelijke bepaling steld - of het tijdstip dat bij koninklijk
inhoudt, het niet verbindend is en door besluit voor het houden van sociale verde hoven en rechtbanken krachtens arti- kiezingen is bepaald - op een tijdstip
kel 107 van de Grondwet niet mag wor- dat de verkiezingsprocedure nog norden toegepast, nu aileen de wet een af- maal kan verlopen, zelfs wanneer voor
wijking op artikel 440 van het Gerechte- het geschil geen speciale procedureregelijk Wetboek mag toestaan, en nu de in ling door de Koning is uitgevaardigd; de
de artikelen 24, § 2, van de wet van 20 vordering tot het houden van sociale verseptember 1948 en 1, § 4, i, van de wet kiezingen ingeleid na de periode door de
van 10 juni 1952 aan de Koning verleen- Koning vastgesteld voor het houden van
de bevoegdheid om in bijzondere regelen de sociale verkiezingen, wegens laattijvan rechtspleging te voorzien, aan de re- digheid niet kan worden aangenomen;
gel van artikel 440 van het Gerechtelijk het arrest, dat, na beslist te hebben dat
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ten deze de vordering werd ingeleid na
het verstrijken van de periode vastgesteld voor het houden van sociale verkiezingen, niettemin oordeelt dat die vordering ontvankelijk en niet laattijdig was,
derhalve niet wettelijk verantwoord is
(schending van de artikelen 21, § 2 (lees
§ 1), en 24, § 2, van de wet van 20 september 1948, 1, § 4, b.4 en i, van de wet
van 10 juni 1952, 7, 30, 31, 33, 37, 38, 71,
72 en 18bis van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978), noch regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet);
vierde onderdeel, krachtens de artikelen 21, § 1, van de wet van 20 september
1948 en 1, § 4, b.4, van de wet van 10 juni
1952, de verkiezingen voor de ondernemingsraad en voor het comite van veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen gehouden moeten worden
tijdens de door de Koning vastgestelde
periode; slechts in de gevallen bepaald in
artikel 68 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978, deze verkiezingen gehouden kunnen worden buiten de door
de Koning vastgestelde periode; de
jongste door de Koning vastgestelde periode, krachtens de artikelen 1, 2 en 3
van het koninklijk besluit van 5 november 1982, aanving op 25 april 1983 en eindigde op 11 mei 1983; het de rechter niet
toekomt sociale verkiezingen te doen organiseren buiten de periode vastgelegd
bij koninklijk besluit en de artikelen 68
en 12bis van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 op analoge wijze toe te
passen op daarin niet voorziene situaties;
het arrest derhalve, door te beslissen dat
eiseres thans - buiten de bij koninklijk
besluit vermelde periode - gehouden is
bedoelde verkiezingen te organiseren, na
nochtans te hebben vastgesteld dat het
ter zake niet een van de in de artikelen
68 en 72bis van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 bedoelde gevallen
betrof, niet wettelijk verantwoord is
(schending van de artikelen 21, § 1, van
de wet van 20 september 1978, 1, § 4, b.4,
van de wet van 10 juni 1952, 68, 72bis
van het koninklijk besluit van 18 oktober
1978, 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 5 november 1982) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 24,
§ 2, opgenomen onder sectie IV De
Ondernemingsraden, van de wet
van 20 september 1948 en 1, § 4, i,
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van de wet van van 10 juni 1952 de
Koning machtigen om, voor alle geschillen in verband met de toepassing van die sectie van de eerste
wet en van de tweede wet in haar
geheel, alsmede van hun uitvoeringsbesluiten, in bijzondere regels
van rechtspleging te voorzien;
Dat de regels betreffende de verschijning en de vertegenwoordiging
van de partijen regels van rechtspleging zijn;
Overwegende dat artikel 78bis van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen met betrekking
tot alle voormelde geschillen bepaalt : « 6. de representatieve organisaties van de werknemers mogen
zich voor de arbeidsgerechten laten
vertegenwoordigen door een afgevaardigde voorzien van een geschreven volmacht. Deze mag namens de
organisatie waartoe hij behoort alle
handelingen verrichten die bij deze
vertegenwoordiging behoren, pleiten
en alle mededelingen ontvangen betreffende de rechtsingang, de behandeling en de berechting van het geschil »;
Dat die bepaling, die de uitvoering
van een bijzondere wet inhoudt en
ermee overeenstemt, door de rechtbanken moet worden toegepast, ook
al wijkt ze af van de bepalingen van
de artikelen 440 en 728 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het arbeidshof de in het onderdeel aangevoerde wetsbepalingen
niet schendt door te beslissen dat
verweerder voor het arbeidshof
geldig vertegenwoordigd was door
zijn volmachtdrager, afgevaardigde
van een representatieve werknemersorganisatie, J. Laurys, en door deze
te laten pleiten;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat, ingevolge artikel 1 van het
koninklijk besluit van 5 november
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1982, in 1983 verkiezingen voor de
ondernemingsraden en de veiligheidscomites door de werkgevers
moesten worden georganiseerd en
dat eiseres nagelaten heeft zulks te
doen;
Overwegende dat het onderdeel,
op grond van de wets- en reglementsbepalingen die het aanwijst,
stelt dat een vordering die ertoe
strekt een werkgever te doen veroordelen tot het houden van verkiezingen voor de ondernemingsraad
en het veiligheidscomite, tardief en
derhalve niet ontvankelijk is wanneer zij wordt ingesteld buiten de
door de Koning bepaalde periode
waarin die verkiezingen moesten
plaatshebben;
Overwegende dat de artikelen 21,
§ 1, van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven en 1, § 4, b.4, van de
wet van 10 juni 1952 betreffende de
gezondheid en de veiligheid van de
werknemers alsmede de salubriteit
van het werk en van de werkplaatsen respectievelijk bepalen dat de
verkiezingen voor de ondernemingsraden en de veiligheidscomites om
de vier j aar worden gehouden en
dat de Koning de periode vaststelt
waarin zij plaatsvinden, alsmede de
verplichtingen die de werkgevers ter
zake hebben; dat de artikelen 24,
§ 2, en 1, § 4, i, van de voormelde
wetten de Koning respectief machtigen om voor alle geschillen die verband houden met de oprichting en
werking van de ondernemingsraden
en veiligheidcomites in bijzondere
procedureregels te voorzien;
Dat uit die voormelde wetsbepalingen als zodanig niet volgt dat een
vordering strekkende tot veroordeling van een nalatige werkgever tot
het organiseren van verkiezingen,
niet geldig kan worden ingesteld
wanneer de periode waarin zij
moesten plaatsvinden, verstreken is;
Overwegende dat de door eiseres
in het onderdeel aangewezen artikelen 7, 30, 31, 33, 37, 38, 71 en 72 van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 weliswaar termijnen vast-
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stellen waarbinnen geldig hetzij een
beroep bij de arbeidsgerechten kan
worden ingesteld betreffende handelingen voorafgaande aan de verkiezingsprocedure of de verkiezingsprocedure zelf, hetzij zulke handelingen
kunnen worden verricht; dat die reglementsbepalingen evenwel alle gebaseerd zijn op het gegeven dat de
door het koninklijk besluit voorgeschreven en door de werkgever te
verrichten mededelingen, kennisgevingen en aanplakkingen, inzonderheid de in artikel 4, 2°, in fine, bedoelde mededeling en de in artikel 9
bedoelde aanplakking, zijn gebeurd;
Dat, nu uit de vaststellingen van
het arrest blijkt dat eiseres geen enkele handeling, mededeling of aanplakking in verband met de door
haar te organiseren verkiezingen
heeft verricht, het door verweerder
ingeleide geding geen geschil aangaande de door eiseres aangewezen
bepalingen van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 betreft en
de in die bepalingen vastgestelde
termijnen derhalve geen toepassing
vinden;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat artikel 78bis van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 de bijzondere gerechtelijke
procedureregels bepaalt die toepasselijk zijn op de in het kader van de
artikelen 24 van de wet van 20 september 1948 en 1, § 4, h, van de wet
van 10 juni 1952 ingestelde beroepen; dat het onderdeel niet preciseert waarin artikel 78bis zou zijn
geschonden;
Dat het onderdeel voor het overige enkel onwettigheden aanvoert
die geen verband houden met het
voorschrift van artikel 97 van de
Grondwet;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de arbeidsgerechten, krachtens de artikelen 24,
§ 1, 1°, van de wet van 20 september
1948, 1, § 4, h, 1", van de wet van 10
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juni 1952 en 582, 3° en 4°, van het
Gerechtelijk Wetboek, bevoegd zijn
om alle geschillen in verband met
de oprichting en de werking van de
ondernemingsraden en de veiligheidcomites te beslechten;
Dat de artikelen 68 en 72bis van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1978, die respectievelijk het organiseren van « nieuwe verkiezingen » buiten de door de Koning
bepaalde periode en de gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van verkiezingen of de verbetering van verkiezingsuitslagen betreffen, niets uit
te staan hebben met het geval waarin de werkgever, in strijd met de
verplichtingen die hem bij koninklijk besluit genomen ter uiivoering
van het bepaalde in de artikelen 21,
§ 1, eerste lid, van de wet van 20
september 1948 en 1, § 4, b.4, zesde
lid, van de wet van 10 juni 1952,
werden opgelegd, geen verkiezingen
organiseert;
Overwegende dat de arbeidsgerechten de werkgever die zijn wettelijke verplichting niet naleeft om
binnen de door de Koning bepaalde
periode verkiezingen voor de ondernemingsraden en veiligheidscomites
te organiseren, vermogen te veroordelen tot organisatie van die verkiezingen, ook al is de door de Koning
vastgestelde periode inmiddels verstreken;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
30 juni 1986 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Simont.
Een zelfde arrest is op dezelfde datum
gewezen in zake V.Z.W. Beschermde Werkplaatsen Leuven t. dezelfde verweerder op het
cassatieberoep tegen een arrest van het
Arbeidshof te Brussel (A.R. nr. 5199).

Nr. 682

Nr. 682
VAKANTIEKAMER -

4 juli 1986

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - D!ENSTPL!CHTZAKEN - BESL!SSING
VAN DE HERKEURINGSRAAD- VOORZIENING
VAN DE D!ENSTPL!CHTIGE.

Behoudens overmacht is laattijdig en
derhalve niet ontvankelijk de door een
dienstplichtige tegen een beslissing
van de heTkeuringsraad ingestelde
vooJ"ziening, die aan de gl'iffie van het
Hoi van Cassatie wordt gezonden
meer dan vijftien dagen nadat betrokkene van die beslissing kennis heeft
gekregen (1). (Art. 51, §§ 2 en 4, Dienstplichtwet)
(A ... )

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. M 409 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 maart 1986 gewezen door de herkeuringsraad van
de Provincie Henegouwen;
Overwegende dat, behoudens overmacht, de voorziening van de
dienstplichtige, krachtens artikel 51,
§§ 2 en 4, van de gecoi:irdineerde
dienstplichtwetten, op straffe van
nietigheid aan de griffie van het Hof
moet worden gezonden binnen vijftien dagen na ontvangst van de
kennisgeving van de bestreden
beslissing;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser op 19 maart
1986 van de beslissing kennisgeving
ontvangen heeft en dat hij zijn voorziening bij aangetekende brief aan
de griffie van het Hof heeft gezonden op 5 mei 1986;
Overwegende dat eiser aanvoert
dat hij niet kan lezen en dus niet
tijdig heeft geweten dat hij zijn
(1) Zie Cass., 29 sept. 1976 (A.C., 1977, 122);
zie ook Cass., 13 juni 1968 (ibid., 1968, 1239) en
6 feb. 1978 (ibid., 1978, 671).
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voorziening binnen de wettelijke
termijn moest verzenden;
Dat die enkele omstandigheid
geen geval van overmacht oplevert;
Dat de voorziening laattijdig en
dus niet ontvankelijk is;
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KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - REGELING VAN RECHTSGEBIED- BESLISSING VAN
HET HOF VAN BEROEP DIE GEGROND LIJKT
- VERNIETIGING VAN DE TWEE BESCHIKKINGEN - VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.

BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS EEN ALS
WANBEDRIJF OMSCHREVEN FElT - TWEEDE
BESCHIKKING WAARBIJ VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN WORDEN AANGENOMEN EN
DE VERDACHTE WEGENS HETZELFDE FElT,
ALS MISDAAD OMSCHREVEN, VERWEZEN
WORDT - NIETIG.

4 juli 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat- 1o De correctionalisering van een misgeneraal.
daad door het onderzoeksgerecht geldt
voor aile kwalificaties van het feit, op
voorwaarde dat dit feit naar recht vatbaar blijft voor correctionalisering en
dat de eventuele strafverzwaring waarin de wet voorziet, niet volgt uit een
omstandigheid die het onderzoeksgerecht niet kende of die het niet in aanNr. 683
mel'king heeft laten komen (1).
VAKANTIEKAMER -

4 juli 1986

2o Wanneer een verdachte, die voor een
eerste beschikking van de raadkamer
wegens oplichting is verwezen naar de
1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
correctionele rechtbank, vervolgens
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BESCHIKdoor een tweede beschikking oak weKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ EEN
gens oplichting en, bovendien, na aanMISDAAD WETTIG WORDT GECORRECTIONALIneming van verzachtende omstandigSEERD - CORRECTIONALISERING DIE OOK
heden, wegens valsheid en gebruik
VOOR ANDERE KWALIFICATIES VAN HETvan valse stukken verwezen wordt, en
ZELFDE FElT GELDT - VOORWAARDEN.
wanneez· het hof van beroep, na te
hebben vastgesteld dat het dezelfde
2o REGELING VAN RECHTSGEBIED
feiten zijn die als valsheid, gebruik
van valse stukken, oplichting, en bo- STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VERvendien a]s bedriegJijke bankbreuk
WIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORkunnen worden aangemerkt, en na
RECTIONELE RECHTBANK WEGENS OPLICHerop te hebben gewezen dat aan die
TING - TWEEDE BESCHIKKING WAARBIJ DEfeiten een en dezelfde onspJitsbare opZELFDE VERDACHTE, NA AANNEMING VAN
zet ten grondslag Jigt, de correctione]e
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, NAAR
rechter niet bevoegd verkJaart om erDE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN
van kennis te nemen, gaat het Hof, op
WORDT WEGENS VALSHEID IN GESCHRIFTEN
een verzoek tot regeling van rechtsgeEN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VASTbied, na of de beschikkingen en het arSTELLING, DOOR HET HOF VAN BEROEP, DAT
rest in kracht van gewijsde zijn geDEZELFDE FElTEN ALS VALSHEID, GEBRUIK
gaan en/of het aan de verdachte
VAN VALSE STUKKEN, OPLICHTING EN, BOverweten feit een misdaad Jijkt te zijn;
VENDIEN, ALS BEDRIEGLIJKE BANKBREUK
in bevestigend gevaJ vernietigt bet beiKUNNEN WORDEN AANGEMERKT - ARREST
de beschikkingen en verwijst de zaak
WAARBIJ WORDT BESLIST DAT AAN DIE FE!TEN EEN EN HETZELFDE ONSPLITSBAAR OPZET TEN GRONDSLAG LIGT - HOF VAN BEROEP DAT DE CORRECTIONELE RECHTER
NIET BEVOEGD VERKLAART - TOEZICHT VAN
HET HOF - BESCHIKKINGEN EN ARREST IN

1------------------(1) Cass., 9 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 279)
en noot 2, get. R.A.-D.; zie ook de noot get.
L.F. D., onder Cass., 20 juli 1978 (Bull. en
Pas., 1978, I, 1246).
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naar de kamer van inbeschuldiging- lichting hebben gepleegd ten nadele
stelling (2).
van het echtpaar Norga-Proces door
3° Wanneer de raadkamer een beschik-

king heeft gewezen waarbij de verdachte naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen, kan ze voor hetzelfde
feit geen tweede beschikking wijzen
zolang de eerste beschikking niet wettig nietigverklaard is (3).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE LUIK IN ZAKE FASSOTTE E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5162)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 12 mei 1986 ingediend
door de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat, enerzijds, de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik, bij beschikking van 17 september 1984 Mathieu
Fassotte, Daniel Dufaux en Blanche
Tysebaert, naar de correctionele
rechtbank verwezen heeft ter zake
dat ze op 9 april 1983 te Fleron zich
als mededaders schuldig hebben gemaakt aan oplichting ten nadele van
het echtpaar Norga-Proces door zich
door hen een bedrag van 250.000
frank te doen overhandigen;
Overwegende dat, anderzijds, dezelfde raadkamer, bij beschikking
van 1 oktober 1984, dezelfde verdachten na aanneming van verzachtende omstandigheden, naar de correctionele rechtbank verwezen heeft
ter zake dat ze op voornoemde
plaats en datum, als daders valsheid
in geschriften hebben gepleegd door
een verkoopovereenkomst op te rnaken en te ondertekenen met de vermelding van een fictief voorschot en
van de akte gebruik hebben gemaakt, ofschoon ze wisten dat ze
vals was, alsook ter zake dat ze op(2) en (3) Zie Cass., 8 april 1974 (A.C., 1974,
871); 13 aug. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 700) en 16
maart 1982, A.R. nr. 7213 (ibid., 1981-82,
nr. 421).

zich door hen een bedrag van
250.000 frank te doen overhandigen;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Luik, bij vonnis van
15 oktober 1985, nu ze door naar
beide beschikkingen van de raadkamer van 17 september 1984 en 1 oktober 1984 te verwijzen, impliciet
doch onmiskenbaar de voeging van
de zaken had bevolen, de beklaagde
heeft vrijgesproken, zowel van de
telastlegging van valsheid en gebruik van valse stukken als van de
telastlegging van oplichting;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Luik, bij de uitspraak over
het hager beroep, dat enkel gericht
was tegen de telastleggingen A en B
waarop de verwijzende beschikking
van 1 oktober 1984 betrekking had
en dat door het openbaar ministerie
tegen dat vonnis was ingesteld, in
het arrest van 11 maart 1986 heeft
vastgesteld dat « de beklaagde Fassotte op 9 februari 1984 heeft toegegeven (... ) dat de bewuste overeenkomst een valse vermelding bevat,
dat hij haar ondanks zijn staat van
faillissement ondertekend heeft " om
zich een bedrag van 250.000 frank te
doen overhandigen ", waarvan hij de
betaling voor de curator verzwegen
heeft en dat dit geld is verteerd aangezien hij " tach van iets moest leven "; dat die feiten gebeurlijk de
misdaad van bedrieglijke bankbreuk
door verduistering van activa opleveren, die wordt omschreven en gestraft door de artikelen 577 van het
Wetboek van Koophandel en 489
van het Strafwetboek, en tezamen
met de telastleggingen A en B waarover het hof (van beroep) uitspraak
moet doen, kunnen voortkomen uit
een en h~tzelfde, onsplitsbaar opzet;
dat de fmten, aldus als misdaad omschreven, door de raadkamer niet
zijn gecorrectionaliseerd; dat bijgevolg de rechtbank niet bevoegd was,
~n het hof van beroep niet bevoegd
1s om van de zaak kennis te nemen »; dat het hof het bestreden
vonnis heeft vernietigd en de zaak

Nr. 684
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Dat op de bovenvermelde gronden
de beslissing waarbij het hof van
beroep zich niet bevoegd verklaart,
Overwegende dat de beschikkin- naar recht is verantwoord;
gen van de raadkamer, enerzijds, en
het arrest van het Hof van Beroep
te Luik, anderzijds, in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dat uit de
strijdigheid ervan een geschil over
Om die redenen, beslissende tot
rechtsmacht is ontstaan dat de loop regeling
van rechtsgebied, vernietigt
van het gerecht belemmert;
de op 17 september en 1 oktober
Overwegende dat het hof van be- 1984 gewezen beschikkingen van de
roep vaststelt dat het dezelfde feiten raadkamer van de Rechtbank van
zijn die valsheid, gebruik van valse Eerste Aanleg te Luik; beveelt dat
stukken, oplichting en bedrieglijke van dit arrest melding zal worden
bankbreuk door verduistering van gemaakt op de kant van de vernieactiva opleveren en dat die feiten tigde beslissingen; verwijst de zaak
een en hetzelfde, onsplitsbaar opzet naar de kamer van inbeschulditen grondslag ligt; dat het aldus te gingstelling van het Hof van Beroep
kennen geeft dat er wegens de een- te Luik.
heid van de feiten eenheid van ver4 juli 1986 - 2" kamer - Voorzitter :
volging moet zijn;
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag-

naar de procureur-generaal heeft
verwezen;

Overwegende dat, indien de correctionalisering van het enkele
strafbare feit, dat door de raadkamer in haar beschikking van 1 oktober 1984 als valsheid en gebruik van
valse stukken was omschreven, regelmatig was geweest, ze geldig zou
zijn geweest voor alle kwalificaties
waartoe dat feit aanleiding kon geven, op voorwaarde dat het omschreven feit wettelijk voor correctionalisering vatbaar was en de
verzwaring van de straf waarin de
wet voorziet niet voortvloeide uit
een omstandigheid waarmee het onderzoeksgerecht niet bekend was of
waarmee het geen rekening had gehouden;
Overwegende nochtans dat ten deze het enkele strafbare feit niet regelmatig is gecorrectionaliseerd; dat
de raadkamer, nu ze de verdachten
op 17 september 1984 wegens dat
enkel als oplichting omschreven feit,
zonder aanneming van verzachtende
omstandigheden, naar het vonnisgerecht verwezen heeft en door die beschikking haar rechtsmacht volledig
heeft uitgeoefend, de verdachten
niet wegens datzelfde feit naar het
vonnisgerecht kon verwijzen zolang
die beschikking niet was vernietigd;

gever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 684
VAKANTIEKAMER -

4 juli 1986

1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - RECHT OP EEN ONAFHANKELIJKE
EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE
- MISKENNING - BEGRIP.

2° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING -

BEGRIP.

3° RECHT VAN VERDEDIGINGKENNING -

MIS-

BEGRIP.

Uit de enkele omstandigheid
dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, ten tijde van de
uitspraak over de handhaving van de
voorlopige hechtenis van een verdachte, was samengesteld uit dezelfde
magistraten als bij een vroeger arrest
in de zaak van die verdachte, kan

1°, 2° en 3°
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geen miskenning worden afgeleid van
het recht van iedere verdachte op een
onafhankelijke en onpartijdige l"echterlijke instantie en van het recht van
verdediging.
(EL HANNAOUI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5167)

Nr. 685

tenis, toen zij het bestreden arrest
heeft gewezen, bestond uit dezelfde
magistraten als ten tijde van het op
21 maart 1986 in de zaak van eiser
gewezen arrest, geen miskenning
kan afleiden van de in het middel
aangevoerde algemene rechtsbeginselen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel,

HET HOF; - Gelet op het bestreEn overwegende dat de substanden arrest, op 23 april 1986 gewezen tiele of op straffe van nietigheid
door het Hof van Beroep te Brussel, voorgeschreven rechtsvormen in
kamer van inbeschuldigingstelling; acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Over het eerste middel, ...
Over het tweede middel, afgeleid uit
de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk elke beklaagde recht heeft op behandeling van zijn
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie en van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest is gewezen door het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, dat was samengesteld uit dezelfde magistraten als degenen die op 21 maart 1985 (lees 1986)
een arrest hadden gewezen waarbij de
voorlopige hechtenis van eiser werd gehandhaafd,
terwijl het recht op een eerlijk proces,
dat, wat het beginsel betreft, aan elke
beklaagde gewaarborgd wordt door artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, een algemene
strekking heeft; dat magistraten die zich
reeds in dat vorig arrest over de zaak
van eiser hebben uitgelaten, zich ervan
hadden moeten onthouden andermaal
zitting te houden; bij eiser het gevoelen
is kunnen ontstaan en ook werkelijk is
ontstaan dat de handhaving van de voorlopige hechtenis werd onderzocht door
magistraten die reeds door hun eerste
beslissing gebonden waren en zich dus
reeds een overtuiging in de zaak hadden
gevormd nog voordat de zaak waarvan
ze kennis moeten nemen op 23 april 1986
hun in hoger beroep werd voorgelegd;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 juli 1986 - z• kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal Advocaten : mrs. D. de
Quevy, Lancaster en Y. De Gratie, Brussel.

Nr. 685
VAKANTIEKAMER -

4 juli 1986

1° GENEESKUNDE -

VERDOVENDE MIDDELEN - HANDEL - VERBEURDVERKLARING
- WET 24 FEB. 1921, ART. 4, § 6 - ZAKEN DIE
HET VOORWERP HEBBEN UITGEMAAKT VAN
DE MISDRIJVEN OMSCHREVEN IN DE ARTT.
2BIS EN 3 VAN DIE WET - BEGRIP.

Overwegende dat het Hof, uit de 2° STRAF - VERBEURDVERKLARING - VERDOVENDE MIDDELEN - HANDEL - WET 24
enkele omstandigheid dat het hof
FEB. 1921, ART. 4, § 6 - ZAKEN DIE HET VOORvan beroep, kamer van inbeschuldiWERP HEBBEN UITGEMAAKT VAN DE MISgingstelling, bij de uitspraak over de
DRIJVEN, OMSCHREVEN IN DE ARTT. 2BIS EN
handhaving van de voorlopige hech3 VAN DE WET - BEGRIP.

Nr. 685
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1' en 2' Wanneer de rechter de aan de
beklaagde ten laste gelegde inbreuken
op de artt. 2bis en 3 van de wet van 24
feb. 1921 bewezen heeft verklaard,
laatstgenoemde onder meer wegens
handel in verdovende middelen heeft
veroordeeld en erop heeft gewezen dat
de inbeslaggenomen geldbedragen
voortkomen uit die handel, beveelt hij
naar recht de verbeurdverklaring van
die geldbedragen, nu het hier gaat om
zaken, in de zin van art. 4, § 6, die het
voorwerp hebben uitgemaakt van de in
die wetsbepaling omschreven misdrijven (1).
(1) Zie Cass., 2 juni 1975 (A.C., 1975, 1041).
Dit arrest vernietigt het bestreden arrest, in
zoverre « het de verbeurdverklaring beveelt
van 177 Libanese ponden en van 33 dollars »
die voortkwamen uit een handel in verdovende middelen. Het Hof van beroep had overwogen dat die ponden en dollars « de opbrengst
waren van het misdrijf » en het Hof heeft zich
beperkt tot de vermelding dat « de rechter die
beslisisng niet wettelijk had kunnen wijzen "·
De toepasselijke wet, namelijk de wet van
24 feb. 1921, v66r de wijziging ervan door de
wet van 9 juli 1975, bevatte geen enkele bijzondere bepaling betreffende de verbeurdverklaring; krachtens art. 6 werd de verbeurdverklaring geregeld door de artt. 42 en 43 Sw.
Het is op grand van dat art. 42, 2', naar luid
waarvan << de bijzondere verbeurdverklaring
wordt toegepast ... op de zaken die uit het misdrijf voortkomen ''• dat het hof van beroep de
Libanese ponden en de dollars had verbeurdverklaard als zijnde de « opbrengst » van de
handel in verdovende middelen. Het arrest
van 2 juni 1975 beslist dat die geldbedragen
niet de opbrengst waren van het misdrijf in de
zin van art. 52 Sw.
Het van deze noot voorziene arrest is met
die beslissing niet in tegenspraak; het zegt dat
de verbeurdverklaring wettelijk verantwoord
is, omdat de geldsommen, die voortkomen uit
een handel in verdovende middelen zaken zijn
die het voorwerp in de zin van art. 4, § 6, van
de wet van 24 feb. 1921 (ingevoegd in die wet
door de wet van 9 juli 1975) hebben uitgemaakt van de in die wetsbepaling omschreven
misdrijven.
Art. 42, 1', Sw. maakt ook de verbeurdverklaring mogelijk van de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, maar enkel
wanneer zij eigendom zijn van de veroordeelde.
Op 2 juni 1975 had het Hof de verbeurdverklaring niet wettelijk verantwoord kunnen
achten op grand van de enkele overweging die
het ten deze maakt. Het was tevens vereist dat
het verbeurdverklaarde geld eigendom was
van de veroordeelde. Vermits het hof van beroep niet had vastgesteld dat aan dit wettelijk
vereiste voor de verbeurdverklaring was voldaan, was die verbeurdverklaring in strijd met
de wet en had het Hof die leemte alleen kun-

(BIGANO)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5169)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat eiser zich enkel
in cassatie voorziet « tegen de beschikkingen van het arrest waarbij
de verbeurdverklaring wordt bevolen van de inbeslaggenomen en ter
griffie onder het nr. 13.031/85 neergelegde geldbedragen die uit de
handel voortkomen »;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 42 van het Strafwetboek,
doordat het arrest de verbeurdverklaring beveelt van de inbeslaggenomen en
ter griffie neergelegde bedragen, die uit
de handel voortkomen, op de enkele
grond « dat de verbeurdverklaring van
de uit de handel voortkomende, inbeslaggenomen bedragen zich opdringt »,
terwijl in de rechtspraak algemeen
wordt aangenomen dat niet als zaken,
die uit het misdrijf voortkomen in de zin
van artikel 42 van het Strafwetboek kunnen worden aangemerkt, de geldbedragen en voorwerpen die voortkomen uit
de handel in verdovende middelen :

Overwegende dat het in het
beroepen vonnis vermelde artikel 4,
nen goedmaken door zelf een feitelijk gegeven
na te gaan, waartoe het echter niet bevoegd is.
Sedert de inwerkingtreding van de wet van
9 juli 1975, is het op grand van art. 4, § 6, van
de wet van 24 feb. 1921 mogelijk de verbeurdverklaring uit te spreken van de zaken die het
voonverp hebben uitgemaakt van het misdrijf,
zelfs als ze geen eigendom zijn van de veroordeelde.
Het Hof kan dus, naar recht, beslissen dat
het geld, voortkomend uit een handel in verdovende middelen, een materieel bestanddeel is
van het misdrijf en derhalve het voorwerp ervan is.
Dat geld kan niet worden vergeleken met
het geld, dat bijvoorbeeld voortkomt uit de
verkoop van een gestolen zaak. De diefstal, die
bestaat in het bedrieglijk wegnemen van andermans goed, wordt voltrokken door die wegneming. Verkoopt de dief de zaak, dan kan de
opbrengst daarvan, die verkregen wordt na de
voltrekking van het misdrijf, niet als het voorwerp van dat misdrijf worden beschouwd; het
heeft daarmee geen enkel verband.
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§ 6, van de wet van 24 februari 1921
betreffende het verhandelen van de
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen
en antiseptica, welk artikel het hof
van beroep heeft toegepast door
ernaar te verwijzen, bepaalt dat
« onverminderd de toepassing van
de artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek, de rechter de verbeurdverklaring kan bevelen van de voertuigen, toestellen en instrumenten
of zaken die hebben gediend of
bestemd waren om de in de artikelen 2 bis en 3 omschreven
misdrijven te plegen of die er het
voorwerp van uitmaken, zelfs indien
ze niet het eigendom zijn van de
veroordeelde »;
Overwegende dat het arrest de
aan eiser ten laste gelegde feiten,
onder meer overtreding van de
bedoelde artikelen 2bis en 3, bewezen verklaart; dat het, door een enkele straf van vier jaar gevangenis
uit te spreken voor het geheel van
de telastleggingen, eiser onder meer
veroordeelt wegens handel in verdovende middelen; dat het bovendien
tot tweemaal toe erop wijst dat
de inbeslaggenomen geldbedragen
waarvan het de verbeurdverklaring
beveelt, voortkomen uit die handel;
Dat, derhalve, de verbeurdverklaarde geldbedragen zaken zijn die
het voorwerp hebben uitgemaakt
van de in die wetsbepaling aangewezen misdrijven, in de zin van artikel
4, § 6, van voormelde wet van 24 februari 1921;
Dat de verbeurdverklaring naar
recht is verantwoord, zodat de grief,
hieruit afgeleid dat de verbeurdverklaarde bedragen « niet als opbrengst van het misdrijf, in de zin
van artikel 42 van het Strafwetboek
kunnen worden aangemerkt », ook
al was zij gegrond, geen invloed kan
hebben op de wettigheid van die beslissing;

Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Nr. 686

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.
4 juli 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaten: mr. R. de Beco, Brussel.

Nr. 686
VAKANTIEKAMER -

24 juli 1986

1° VERZET -

STRAFZAKEN - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD - GEVOLG.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - TWEEMAAL
VERZET - BESLISSING OP HET EERSTE VERZET - BESLISSING WAARDOOR DE GEADIEERDE RECHTER ZIJN RECHTSMACHT VOLLEDIG HEEFT UITGEOEFEND - LATERE BESLISSING WAARBIJ HET TWEEDE VERZET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD- GEVOLG.

3° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN VERZET- RECHTERLIJKE BESLISSING WAARDOOR DE GEADIEERDE RECHTER ZIJN
RECHTSMACHT VOLLEDIG HEEFT UITGEOEFEND- NIEUWE BESLISSING VAN DIE RECHTER - MACHTSOVERSCHRIJDING.

4° CASSATIE -

STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - ART.
441 SV. - RECHTERLIJKE BESLISSING WAARDOOR DE GEADIEERDE RECHTER ZIJN
RECHTSMACHT VOLLEDIG HEEFT UITGEOEFEND- NIEUWE BESLISSING VAN DIE RECHTER - MACHTSOVERSCHRIJDING - NIEUWE
BESLISSING DOOR HET HOF VERNIETIGD VERNIETIGING MET VERWIJZING.

En overwegende dat de substan- 1o Het bij verstek gewezen veroordelend
tiele of op straffe van nietigheid
arrest wordt een eindarrest wanneer

HOF VAN CASSATIE
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de rechter het verzet daartegen onge- Beroep te Luik gewezen arrest in de
daan verklaart (1). (Artt. 187, 188 en zaak van Orhan Cegen, geboren te

208 Sv.)

2° en 3° Wanneer een beklaagde twee-

maal verzet heeft gedaan tegen de veroordelende verstekbeslissing en de geadieerde rechter over het eerste verzet
uitspraak heeft gedaan, met name
door het ongedaan te verklaren, heeft
die rechter met die beslissing zijn
rechtsmacht volledig uitgeoefend en
kan hij niet dan met machtsoverschrijding het tweede verzet ontvankelijk
verklaren.
4° Op de voorziening die door de procu-

reur-generaal overeenkomstig art. 441
Sv. is ingesteld, vernietigt het Hof,
met verwijzing, het arrest of het vonnis, waarbij de rechter zijn bevoegdheid is te buiten gegaan doordat hij
uitspraak heeft gedaan over een geschil waarin hij door een vroegere beslissing zijn rechtsmacht al volledig
had uitgeoefend.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE INZAKE CEGEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5257)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal in
het Hof van Cassatie, luidend als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te
zetten dat de minister van Justitie
hem bij schrijven van 27 juni 1986,
Bestuur van de Burgerlijke en Criminele Zaken, nr. 7/130.836/574-AP/
Voorzieningen, CM/JD, bevel heeft
gegeven overeenkomstig artikel 441
van het Wetboek van Strafvordering
bij het Hof aangifte te doen van het
op 27 februari 1986 door het Hof van
(1) Zie Cass., 23 maart 1925 (Bull. en
Pas., 1925, I, 287); zie oak Hayoit de Termicourt R., Etude sur !'opposition aux decisions
rendues par les juridictions correctionnelles et
les tribunaux de police, Rev dr pen., 1932,
nr 56, biz. 865.

Adapazar (Turkije) op 25 november
1963.
Bij op 2 januari 1986 door datzelfde hof van beroep bij verstek gewezen arrest werd Orhan Cegen tot
een enkele straf van een jaar gevangenis veroordeeld wegens zware
diefstal en heling, en werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.
Tegen dat arrest heeft hij tweemaal verzet gedaan, een eerste maal
op 10 januari 1986, een tweede maal
op 5 februari 1986.
Rechtdoende op het eerste verzet
verklaart het Hof van Beroep te
Luik bij arrest van 20 februari 1986
het verzet ongedaan op grond dat de
verzetdoende partij " niet is verschenen om zijn verzet te handhaven ".
Een week later, op 27 februari
1986, beslist het aangegeven arrest,
ofschoon het hof van beroep door
voornoemd arrest van 20 februari
1986 zijn rechtsmacht volledig had
uitgeoefend, met miskenning van
het definitief karakter dat dit arrest
aan het verstekarrest van 8 februari
1986 had verleend, niettemin dat het
tweede verzet, dat " in de wettelijke
vorm en binnen de wettelijke termijn " was ingesteld, " ontvankelijk"
is. In het beschikkende gedeelte van
dat arrest verklaart het hof van beroep "het verzet ontvankelijk (en)
beveelt het de heropening van de
debatten met de in de redengeving
nader aangegeven doeleinden ", namelijk " om de verzetdoende partij
in de gelegenheid te stellen de
gronden van zijn verzet nader toe te
lichten ".
Het hof van beroep heeft over die
gronden uitspraak gedaan bij arrest
van 17 april 1986 waarbij de tenlasteleggingen van zware diefstal en
heling bewezen worden verklaard
en Orhan Ce~en veroordeeld wordt
tot dezelfde als de bij het verstekarrest van 2 januari 1986 uitgesproken
straf, namelijk een enkele straf van
een jaar gevangenis met onmiddellijke aanhouding.
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De procureur-generaal hij het Hof
van Beroep te Luik heeft zich in
cassatie voorzien tegen de arresten
van 20 fehruari en 17 april 1986; tegen laatstvermeld arrest heeft ook
Orhan Cegen cassatieheroep ingesteld.
Tegen het arrest van 27 fehruari
1986 is geen enkele voorziening
ingesteld, ondanks de flagrante
onwettigheden ervan.
Immers door het tweede verzet
ontvankelijk te verklaren en de heropening van de dehatten te hevelen
ten einde de verzetdoende partij de
gelegenheid te geven de gronden
van zijn verzet nader toe te lichten
heeft het hof van beroep de wetsbepalingen hetreffende het verzet in
strafzaken, de gevolgen ervan en de
rechtsmiddelen, meer hepaald de artikelen 187, 188 en 208 van het Wethoek van Strafvordering, geschonden; bovendien heeft het de gevolgen miskend van zijn arrest van 20
fehruari 1986, waardoor het hof zijn
rechtsmacht volledig had uitgeoefend, en zodoende is het zijn
hevoegdheid te huiten gegaan.
Derhalve moet het arrest van 27
fehruari 1986 worden vernietigd en
zal die vernietiging leiden tot de
vernietiging van de rechtspleging
die erop gevolgd is, meer hepaald
het arrest van 17 april 1986.

Nr. 687

zaak naar een ander hof van heroep
te verwijzen.
Brussel, 30 juni 1986.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Liekendael »;
Gelet op artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van hovenvermelde vordering, vernietigt het aangegeven arrest, dat op 27 fehruari
1986 in de zaak van Orhan Cegen is
gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, en, hijgevolg, ook de rechtspleging, die erop gevolgd is, meer bepaald het op 17 april 1986 door hetzelfde hof van heroep in die zaak
gewezen arrest; heveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde arresten; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
24 juli 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Resteau, raadsheer - GeJijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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1° VERZET -

24 juli 1986

STRAFZAKEN - VOORZIENING

IN CASSATIE - VOORZIENING TEGEN EEN AROm die redenen, vordert de onderREST WAARBIJ EEN VERZET WEGENS NIETgetekende procureur-generaal dat
VERSCHIJNING ONGEDAAN WORDT VERhet aan het Hof moge hehagen het
KLAARD- DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIEaangegeven arrest, op 27 fehruari
NING.
1986 door het Hof van Beroep te
Luik gewezen in de zaak van Orhan 2° VOORZIENING IN CASSATIE Cegen, te vernietigen en hijgevolg
STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN
ook de rechtspleging die erop geBESLISSING WAARBIJ EEN VERZET WEGENS
volgd is, meer hepaald het op 17
NIET-VERSCHIJNING ONGEDAAN WORDT VERapril 1986 door hetzelfde hof van beKLAARD - DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIEroep in die zaak gewezen arrest; te
NING.
hevelen dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van 3° VOORZIENING IN CASSATIE de vernietigde arresten, de kosten
STRAFZAKEN -ARREST VAN EEN HOF VAN
ten laste te Iaten van de Staat en de
BEROEP - VOORZIENING VAN DE BEKLAAG-
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DE EN VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ
HET HOF VAN BEROEP - ARREST REEDS
VERNIETIGD OP VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE - ART. 441 SV. - GEEN REDEN VAN BESTAAN - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIEN!NG.

1• en 2" De voorziening tegen een arrest

waarbij een verzet wegens niet-verschijning ongedaan wordt verklaard,
doet geen andere vraag rijzen dan die
of de beslissing al dan niet wettig is
(1).

3" Wanneer het Hoi, op de voorziening

die de procureur-generaal bij het Hoi
van Cassatie overeenkomstig art. 441
Sv. heeft ingesteld, een arrest van het
hoi van beroep heeft vernietigd, is de
voorziening tegen het arrest, door de
procureur-generaal bij dat hoi van beroep of door de beklaagde ingesteld,
doelloos en derhalve niet ontvankelijk
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schreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
2. In zoverre ze gericht is tegen
de beslissing waarbij verklaard
wordt dat de vordering van de procureur-generaal tot onmiddellijke
aanhouding van de beklaagde Cegen
geen reden van bestaan heeft;
Overwegende dat de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

II. Op de voorzieningen van de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Luik en van de eiser Orhan Cegen tegen het arrest van 17
april 1986:
(2).
Overwegende dat het Hof, bij het
op 24 juli 1986 in de zaak met alge{PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN meen rolnummer 5257 gewezen arrest, met name het op 17 april 1986
BEROEP TE LUIK T. CEGEN)
door het Hof van Beroep te Luik in
de zaak van Orhan Cegen gewezen
ARREST ( vertaJing)
arrest heeft vernietigd;
(A.R. nr. 5192)
Dat de voorzieningen geen reden
van bestaan hebben en dus niet ontHET HOF; - Gelet op de bestre- vankelijk zijn;
den arresten, op 20 februari 1986 en
17 april 1986 door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van de procuOm die redenen, zonder acht te
reur-generaal bij het Hof van Be- slaan op het verzoekschrift, dat door
roep te Luik tegen het arrest van 20 de procureur-genera~l bij het Hof
februari 1986;
van Beroep te Luik tot staving van
de voorziening tegen het arrest van
1. In zoverre ze gericht is tegen 20 februari 1986 is ingediend buiten
de beslissing waarbij het verzet on- de bij artikel 422 van het Wetboek
gedaan wordt verklaard:
van Strafvordering gestelde termijn,
Overwegende dat het Hof op de noch op het door diezelfde magisvoorziening tegen een arrest waar- traat tot staving van de voorziening
bij het verzet ongedaan wordt ver- tegen het arrest van 17 april 1986
klaard, die beslissing enkel op haar ingediende verzoekschrift, dat geen
1
wettigheid toetst;
betrekking heeft op de ontvankelijkOverwegende dat de substantiEHe heid van die voorziening, verwerpt
of op straffe van nietigheid voorge- . de voorzieningen; laat de kosten van
de voorzieningen van de procureur(1) Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr. 9746 generaal bij het Hof van Beroep te
(A.C., 1985-86, nr. 115).
Luik ten laste van de Staat; veroor(2) Zie Cass., 7 nov. 1984, A.R. nr. 3894 deelt de eiser Cegen in de kosten
(A.C., 1984-85, nr 161).
van zijn voorziening.

Nr. 688

HOF VAN CASSATIE

1500

24 juli 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Resteau, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

daad omschreven feit een misdaad
schijnt te zijn en of de andere feiten
daarmee samenhangend schijnen te
zijn; zo ja, dan vernietigt het Hoi het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling, a.nders sa.mengesteld (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS
IN ZAKE DANDRIFOSSE)
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ARREST ( verta.Jing)

(A.R. nr. 5203)

1° REGELING VAN

RECHTSGEBIED

- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ
EEN VERDACHTE WEGENS ALS WANBEDRIJVEN OMSCHREVEN FElTEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN VONNISGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT EEN VAN DIE FElTEN EEN
NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD IS
- BESLISSINGEN MET KRACHT VAN GEWIJSDE - VASTSTELLING VAN RET HOF DAT DIT
FElT EEN MISDAAD SCHIJNT TE ZIJN EN DAT
DE ANDERE FElTEN SAMENHANGEND SCHIJNEN TE ZIJN- VERNIETIGING VAN HET ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, ANDERS SAMENGESTELD.

2° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - REGELING VAN RECHTSGEBIED - TEGENSTRIJDIGHEID VAN EEN ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT VERWIJZING VAN EEN
VERDACHTE
NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK MET HET VONNIS WAARBIJ DIE
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART
- VERNIETIGING DOOR HET HOF VAN HET
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, ANDERS SAMENGESTELD.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 27 mei 1986 ingediend
door de procureur des Konings bij
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Luik, bij arrest van
29 oktober 1985, Dandrifosse Albert
Joseph Leon, verzekeringsmakelaar,
geboren op 18 april 1937 te Beverce,
wonende te Malmedy, Xhoffraix 15,
naar de Correctionele Rechtbank te
Verviers heeft verwezen ter zake
dat hij te Spa of elders in het arrondissement Verviers, op 25 november
1983 : 1o een aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging, heeft gepleegd op de persoon
of met behulp van de persoon van
een kind van het mannelijke of
vrouwelijke geslacht beneden de
volle leeftijd van zestien jaar, ten
deze Berotte Eric, geboren op 25
april 1968; 2° in het openbaar de zeden heeft geschonden door handelingen die de eerbaarheid kwetsen,
met de omstandigheid dat de schennis gepleegd is in tegenwoordigheid
van een kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar, ten deze Berotte Eric, geboren op 25 april 1968;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Verviers zich bij vonnis van 17 april 1986 niet bevoegd

1• en z• Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een verdachte wegens als wanbedrijven omschreven leiten naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen en het vonnisgerecht
zich onbevoegd heeft verklaard omdat
een van die feiten een niet gecorrectionaliseerde misdaad is, gaat het Hoi,
op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, na of beide beslissingen in
(1) Zie Cass., 14 jan. 1981, A.R. nr. 1451
kracht van gewijsde zijn gegaan, of (A.C., 1980-81, nr. 279); zie oak Cass., 16 april
het door het vonnisgerecht als mis- 1986, A.R. nr. 4995 (ibid., 1985-86, nr. 504).
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heeft verklaard om kennis te nemen Nr. 689
van de zaak op grond dat « op de telastlegging, zoals ze is omschreven,
VAKANTIEKAMER - 24 juli 1986
een criminele straf staat >> en « dat,
nu voornoemd arrest geen verzachtende omstandigheden in aanmerVOORZIENING IN CASSATIE - BEking heeft genomen, (... ) de recht- 1° SLISSINGEN
VATBAAR VOOR CASSATIEBEbank niet bevoegd is >>;
ROEP- STRAFZAKEN- VORDER!NG VA:\ DE
PROCUREUR DES KONINGS TOT WEDEROP:\EMING, IN DE PSYCHIATRISCHE AFDELIXG \"AX
Overwegende dat het arrest van
EEN STRAFINRICHTING, VAN EEN OP PROEF
de kamer van inbeschuldigingstelVRIJGELATEN GEINTERNEERDE - ART. 20,
ling en het vonnis van de correctioTWEEDE LID, WET BESCHERMING ~!AAT
nele rechtbank in kracht van gewijsSCHAPPIJ - CASSATIEBEROEP - ONTVAI\KEde zijn gegaan en dat uit de strijdigLIJKHEID.
heid ervan een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de loop van 2° BESCHERMING VAN DE MAAThet gerecht belemmert;
SCHAPPIJ - ART. 20, TWEEDE LID, WET
BESCHERMING

MAATSCHAPPIJ

-

VORDE-

Overwegende dat de feiten van de
RING VAN DE PROCUREUR DES KONIXGS TOT
telastlegging 1° door artikel 372, eerWEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF YRIJste lid, van het Strafwetboek worGELATEN GEINTERNEERDE - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
den gestraft met opsluiting en dat
de feiten van de telastlegging 2° saen 2o Cassatieberoep staat niet open
menhangend schijnen te zijn met de 1o tegen
de op grand van artikel 20, tweefeiten van de telastlegging 1o; dat de
de lid, Wet Bescherming Maatschappij
kamer van inbeschuldigingstelling
genomen vordering van de procureur
in haar arrest geen verzachtende
des Konings tot wederopneming van
omstandigheden heeft aangenomen
een op proef vrijgelaten gei'nterneerde
voor de telastlegging 1°, zodat de
(1).
correctionele rechtbank niet bevoegd was om van de zaak kennis
(ROUSSEAU)
te nemen;
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5212)

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
het op 29 oktober 1985 gewezen arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Luik; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; verwijst de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Luik.

HET HOF; - Overwegende dat
eiser, ge!nterneerde, die door de
commissie ter bescherming van de
maatschappij bij de psychiatrische
afdeling van de strafinrichting te
Jamioulx bij beslissing van 31
januari 1986 op proef in vrijheid
gesteld was, zich bij akte van 3 juni
1986 in cassatie heeft voorzien tegen
de vordering d.d. 31 mei 1986,
waarbij de procureur des Konings te
Charleroi zijn wederopneming in
.die psychiatrische afdeling beveelt
opdat vervolgens
zou
kunnen

24 juli 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag- t - - - - - - - - - - - - - - - - gever : de h. Ghislain, raadsheer - Ge(1) Cass., 25 maart 1981, A.R. nr. 1623
liikluidende conclusie van mevr. Lieken- (1-r· 1980-81, 833) en~ dec. 1984. A.R. nr 9174
(1b1d., 1984-85, nr. 2121.
dael. advocaat-generaal.
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worden gehandeld overeenkomstig
de artikelen 14 en 16 van de wet tot
bescherming van de maatschappij;
Overwegende dat zodanige verdering geen beslissing is waartegen
cassatieberoep openstaat in de zin
van artikel 407 van het Wetboek van
Strafvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

ZOEKSGERECHT - GEEN ANTWOORD OP DIE
CONCLUSIE - MIDDEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN ART. 97 GW.- MIDDEL DAT FAALT
NAAR RECHT.

6° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6 - BEPALING DIE, IN DE REGEL, BETREKKING HEEFT OP DE UITOEFENING VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING VOOR DE
VONNISGERECHTEN.

7° RECHTEN VAN DE MENS -

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
24 juli 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer - GeJijkJuidende concJusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 690
VAKANTIEKAMER -

24 juli 1986

1° GRONDWET -

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

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

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

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDING - BEVEL TOT MEDEBRENGING BEVEL DAT AAN DE VERDACHTE BIJ DE AAN·
HOUDING OF UITERLIJK BINNEN VIERENTWINTIG UREN MOET WORDEN BETEKEND.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDING - WET VOORLOPIGE HECHTENIS,
ART. 8 - BEVEL TOT AANHOUDING UITGE·
VAARDIGD TEGEN EEN IN VRIJHEID GELATEN
OF IN VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE NIEUWE EN ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN BEG RIP.

5° CASSATIEMIDDELE!'i. -

STRAFZAKEN
CONCLUSIE GENOMEN VOOR EEN ONDER-

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ART. 5.2 - RECHT VAN IEDERE GEARRESTEERDE OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GEBRACHT VAN DE REDENEN VAN ZIJN ARRESTATIE EN VAN ALLE BESCHULDIGINGEN WELKE TEGEN HEM ZIJN INGEBRACHT.

8° VOORLOPIGE HECHTENIS -

WET
VOORLOPIGE HECHTENIS, ARTT. 4 EN 8 VERDACHTE IN VRIJHEID GELATEN OF IN
VRIJHEID GESTELD - TWEEDE BEVEL TOT
AANHOUDING VERLEEND WEGENS NIEUWE
EN ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN - GEEN INZAGE VAN HET DOSSIER VOOR DE VERDEDIGING - GEEN SCHENDING VAN HET RECHT
VAN VERDEDIGING.

9° RECHT

VAN

VERDEDIGING

VOORLOPIGE HECHTENIS - WET VOORLOPIGE HECHTENIS, ARTT. 4 EN 8 - VERDACHTE
IN VRIJHEID GELATEN OF IN VRIJHEID GESTELD - TWEEDE BEVEL TOT AANHOUDING
VERLEEND WEGENS NIEUWE EN ERNSTIGE
OMSTANDIGHEDEN - GEEN INZAGE VAN HET
DOSSIER VOOR DE VERDEDIGING - GEEN
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

10° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - WET VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 4
- OPENBARE VEILIGHEID - BEGRIP.

11° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - WET VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 4
- CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE - ANTWOORD OP DIE CONCLUSIE - BEGRIP.

12° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS BEVESTIGING VAN
HET BEVEL TOT AANHOUDING - CONCLUSIE
VAN DE VERDACHTE - ANTWOORD OP DIE
CONCLUSIE - BEGRIP.
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13° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - WET VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 4
- REDENEN.
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die grondwettelijke bepaling niets te
maken heeft (3).

6o Art. 6 Europees Verdrag Rechten van
de Mens heeft, in de regel, enkel betrekking op de uitoefening van het
14° REDENEN VAN DE VONNISSEN
recht van verdediging voor de vonnisEN ARRESTEN - STRAFZAKEN - VOOR!ferechten en n_iet op de rechtspleging
LOPIGE HECHTENIS BEVESTIGING VAN
mzake voorlop1ge hechtenis (4).
HET BEVEL TOT AANHOUDING -

REDENEN.

7° Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten

15° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
GEHEIMHOUDING -

GEVOLG.

1o, 2o en 3° Een met reden en omkleed be-

vel tot medebrenging dat door de onderzoeksrechter is uitgevaardigd en
aan de verdachte bij zijn aanhouding
of uiterlijk binnen vierentwintig uren
is betekend, is een met redenen omkleed bevel van de rechter, in de zin
van art. 7, derde lid, Gw. (1).
4° Ingevolge art. 8 Wet Voorlopige Ifech-

van de Mens, volgens hetwelk iedere
gearresteerde onverwijld en in een
taal welke hij verstaat, op de hoogte
moet worden gebracht van de redenen
van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht, vereist niet dat de feitelijke gegevens die aan de telastlegging ten
grondslag liggen, aan hem worden medegedeeld; aan die bepaling van het
Verdrag is voldaan wanneer de verdachte, nadat hij vooraf door de onderzoeksrechter over de feiten werd ondervraagd, afschrift ontvangt van het
bevel tot aanhouding met de vermelding van het misdrijf dat hem wordt
verweten (5).

tenis kan de onderzoeksrechter tegen
de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte een nieuw bevel tot
aanhouding uitvaardigen, met name,
telkens wanneer nieuwe en ernstige Bo en go Geen schending van het recht
van verdediging kan worden afgeleid
omstandigheden die maatregel nodig
uit de enkele omstandigheid dat, bij de
maken; die omstandigheden kunnen
bevestiging van een bevel tot aanhoubestaan in het vinden van nieuwe aanding, ook al is het uitgevaardigd met
wijzingen van schuld van die verdachtoepassing van art. 8 Wet Voorlopige
te (2).
Hechtenis, de wet niet toestaat dat het
dossier aan de verdachte of aan diens
5° In zoverre het is afgeleid uit schenraadsman ter inzage wordt gegeven;
ding van art. 97 Gw. faalt naar recht
dezen zijn immers op de hoogte gehet middel ten betoge dat geen antbracht van de stand van de rechtsplewoord is gegeven op een conclusie geging door het verslag, dat in de raadnomen voor een onderzoeksgerecht dat
kamer is uitgebracht door een onafuitspraak moest doen inzake voorlopihankelijk en onpartijdig rechter, de
ge hechtenis, nu zodanige grief met 1-----------------(1) Cass., 5 feb. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 343),
28 jan. 1982, A.R. nr. 7058 (ibid., 1981-82,
nr. 323) en 7 jan. 1986, A.R. nr. 70
(ibid., 1985-86, nr. 294).
Art. 97 Sv. bepaalt dat o.m. de bevelen tot

(3) Zie Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4661
(A.C., 1985-86, nr. 167).

De inzake voorlopige hechtenis op de onderzoeksgerechten rustende verplichting om hun
beslissingen te motiveren is gegrond op de bepalingen van de wet inzake voorlopige hechtenis (Cass., 7 jan. 1986, A.R. nr. 70, A.C.,
1985-86, nr. 294).

medebrenging worden betekend door een gerechtsdeurwaarder of door een agent van de
(4) Zie Cass., 22 dec. 1982, A.R. nr. 2677
openbare macht. Uit het geannoteerde arrest
blijkt dat de betekening (notification) door een (A.C., 1982-83, nr. 247), 13 nov. 1985, A.R.
agent van de openbare macht een betekening nr. 4661, en 27 nov. 1985, A.R. nr. 4484
(signification) is, in de zin van art. 7, derde lid, (ibid., 1985-86, nrs. 167 en 211).
Gw.

(2) Zie Cass., 15
Pas., 1919, I, 185).

juli

1919

(Bull.

en

(5) Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. nr. 8652
(A.C., 1983-84, nr. 434) en 21 mei 1985, A.R.
nr. 9538 (A.C., 1984-85, nr. 570).
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onderzoeksrechter (6). (Artt. 1, 4, 5, en
8 Wet Voorlopige Hechtenis.)

Nr. 690
(GILOT)
ARREST ( vertaling}

10o De bevestiging van het bevel tot aan-

houding is regelmatig met redenen
omkleed en is naar recht verantwoord,
zonder dat daarbij het begrip « openbare veiligheid », in de zin van art. 1
Wet Voorlopige Hechtenis, wordt miskend wanneer de rechter erop wijst
dat « nag tal van getuigen moeten worden ondervraagd en dat nog belangrijke onderzoeksverrichtingen aan de
gang zijn en dat rechtmatig te vrezen
valt dat de verdachte, zo hij thans in
vrijheid wordt gesteld, gebruik zal maken van dezelfde praktijken en pressiemiddelen, waarvan hij wordt verdacht meer dan eens gebruik te hebben gemaakt voor de uitvoering van de
hem ten Jaste gelegde feiten, en zulks
met het oogmerk om de getuigen te bei'nvloeden en het doeltreffend verloop
van het onderzoek te hinderen » (7).
(Artt. 1, 4 en 8 Wet Voorlopige Hechtenis.)

11° en 12o De conclusie die de verdachte

inzake voorlopige hechtenis, met name
b1j de bevestiging van het bevel tot
aanhouding, heeft genomen, wordt beantwoord door het arrest dat, tegenover de in die conclusie voorgestelde
interpretatie van de eisen van het onderzoek, de feitelijke beoordeling van
die eisen door de kamer van inbeschuldigingstelling aanvoert. (Artt. 1, 4,
5 en 8 Wet Voorlopige Hechtenis.)
13°, 14o en 15o Inzake voorlopige hechte-

nis, en met name bij de bevestiging
van het bevel tot aanhouding, heeft,
volgens de regel van geheimhouding
van het onderzoek, de kamer van inbeschuldigingstelling niet het recht de
identiteit van de nog te ondervragen
getuigen en de aard van de aan de
gang zijnde onderzoeksverrichtingen
nader kenbaar te maken. (Artt. 1, 4, 5
en 8 Wet Voorlopige Hechtenis.)

------------------1
(6) Zie Cass., 24 maart 1981, A.R. nrs. 6592
en 6593 (A.C., 1980-81, nr. 829) en 7 jan. 1986,
A.R. nr. 82 (ibid., 1985-86, nr. 295).

(7) Zie Cass., 27 nov. 1984, A.R. nr. 9145, en
25 juni 1985, A.R. nr. 9611 (A.C., 1984-85,
nrs. 196 en 647).
.

(A.R. nr. 5221)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 7 van de Grandwet,
doordat het arrest stelt dat eiser, zelfs
al werd op 23 april 1986, om 16.54 uur,
hem een nieuw bevel tot medebrenging
betekend binnen de gevangenis waar hij
sedert 8 april 1986 in hechtenis was, « op
dat ogenblik al in vrijheid was, daar er
vanaf 16.50 uur geen enkele titel van
vrijheidsberoving meer tegen hem bestand », zodat het tegen hem op 24 april
1986 om 16.53 uur verleende bevel binnen de termijn van 24 uur werd uitgevaardigd, dat de nieuwe hechtenis niet
ingegaan was in de ochtend van 23 april
1986 op het ogenblik van de beslissing
waarbij het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, op een niet nader aangeduid uur de beschikking van
de raadkamer bevestigde (lees : in werkelijkheid ongedaan maakte), nu die beschikking diende te worden gevolgd door
een met het oog op tenuitvoerlegging
eensluidende afgifte en door de bij artikel 12 van de wet op de voorlopige hechtenis vereiste keuze van woonplaats;
« dat ten deze de invrijheidstelling is
ingegaan vanaf zijn ontslag uit de hechtenis waarvan het tijdstip, zoals hierboven gezegd, is vastgesteld op 16.50 uur >>,
terwijl, voortgaande op de door eiser
genomen conclusie die niet wordt tegengesproken door het arrest of door de gegevens van het dossier, de precieze omstandigheden die aan de uitvaardiging
van het betwiste aanhoudingsbevel van
24 april 1986, om 16.53 uur, zijn voorafgegaan, de volgende zijn : - in de ochtend
van 23 april 1986 heeft het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling,
die terstond uitspraak deed in de tegenwoordigheid van eiser, diens raadslieden
en de procureur-generaal, de vorige beslissing van de raadkamer vernietigd en
de invrijheidstelling van eiser bevolen;
- het staat bovendien vast en het wordt
niet betwist dat eiser in de seconden die
volgden op de uitspraak van de beslisRing waarbii hii in vriiheid werd gesteld.
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werd aangehouden door de rijkswachters
die hem de handboeien aandeden in het
lokaal zelf waar de kamer van inbeschuldigingstelling zitting hield; daarna werd
hij naar de rijkswachtpost v:m het justitiepaleis en vervolgens naar het huis van
arrest gebracht; - eiser werd in het huis
van arrest vastgehouden en de administratieve formaliteiten van het ontslag uit
de hechtenis werden uitgesteld tot omstreeks 16.50 uur; het staat eveneens
vast en het wordt evenmin betwist dat
op het ogenblik waarop die formaliteiten
werden vervuld, de politieoverheden eiser opwachtten op de griffie zelf van het
huis van arrest en dat zij op grond van
een bevel tot medebrenging, dat niet gemotiveerd was en dat door de onderzoeksrechter op een niet nader aangeduid uur op 23 april was verleend, eiser
meenamen nadat ze hem binnen de gevangenis zelf de handboeien hadden aangedaan; - uiteindelijk werd eiser eerst
op 24 april in de namiddag geleid voor
de onderzoeksrechter die op 24 april om
16.53 uur een nieuw bevel tot aanhouding uitvaardigde; eiser aldus, ofschoon
hij had moeten beschikken over zijn vrijheid, dat is over het recht om te gaan en
te komen, van die vrijheid werd beroofd
zonder dat hem een nieuw aanhoudingsbevel werd betekend en dit op zijn minst
voor de tijd tussen de ochtend van 23
april toen het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, in zijn tegenwoordigheid een arrest wees waarbij zijn
invrijheidstelling werd bevolen en hij in
de seconden die daarop volgden, geboeid
werd weggebracht door de rijkswachters,
en 24 april om 16.53 uur, tijdstip waarop
het thans betwiste nieuwe aanhoudingsbevel tegen hem werd uitgevaardigd,
heel wat later dus dan 24 uur na de werkelijke vrijheidsberoving; het bevel tot
medebrenging van 23 april in dat opzicht
zonder uitwerking is en geen enkel gevolg kan hebben vanaf het ogenblik
waarop eiser in het huis van arrest werd
gevangengehouden, hetgeen de onderzoeksrechter en de opsporingsambtenaren moesten weten en trouwens ook wisten, vermits laatstgenoemden hem binnen de gevangenismuren zelf opwachtten, zodat de uitvaardiging van zodanig
bevel in elk geval niet de fictieve verlenging van de in artikel 7 van de Grondwet
vermelde termijn van 24 uur tot gevolg
kon hebben; bovendien, de vervulling
van de in artikel 12 van de wet op de
voorlopige hechtenis vermelde formaliteiten die het hof van beroep, kamer van
inb~schuldigingstelling, in aanmerking
nf'P.mt. in f!een f!eval een f!rond konden

1505

zijn om eiser langer dan 24 uur tussen
de uitspraak van de beslissing waarbij
hij in vrijheid werd gesteld en zijn werkelijke vrijlating vast te houden zonder
dat binnen dezelfde termijn door de onderzoeksmagistraat een bevel tot aanhouding werd verleend; het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling
meer in het bijzonder, nu ze de invrijheidstelling van eiser op een fictieve wijze doet ingaan vanaf het ogenblik van
het ontslag uit de hechtenis van 16.50
uur, uit het oog verliest dat eiser, zoals
hij in zijn conclusie uiteenzette zonder
daarin te worden tegengesproken, niet
de minste vrijheid heeft gekregen, vermits hij precies binnen de gevangenis
zelf waar de politieagenten hem opwachtten, werd aangehouden; de enkele
vervulling van de administratieve formaliteiten voor het ontslag uit de hechtenis
hier dus zeker niet samenvalt met het
begrip invrijheidstelling, dat is de teruggave van het recht om te gaan en te komen, in de uitoefening waarvan eiser
niet langer dan 24 uur, hetgeen nochtans
gebeurd is, zonder aanhoudingsbevel van
de onderzoeksrechter mocht worden gehinderd; eiser immers reeds vanaf het
ogenblik waarop het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, hem de
beslissing tot invrijheidstelling op tegenspraak betekende, normalerwijze moest
kunnen beschikken over het recht om te
gaan en te komen; om welke redenen
ook werd beslist hem dat recht te ontzeggen (administratieve formaliteiten of
andere), die redenen in geen geval zijn
vrijlating meer dan 24 uur zonder bevel
konden verhinderen; uw Hof immers
heeft beslist dat de termijn van 24 uur
begon te lopen vanaf het tijdstip waarop
verdachte door de politieoverheden ter
beschikking van de procureur des Konings of van de rechter werd gesteld; uit
de gegevens van de zaak genoegzaam
blijkt dat eiser wel degelijk door de politieoverheden vanaf 23 april tegen het
einde van de ochtend ter beschikking
werd gehouden van het parket of de onderzoeksmagistraat, zodat het bevel, nu
het meer dan 24 uur later werd uitgevaardigd, zonder meer moet worden vernietigd; het arrest aldus de in het middel
aangehaalde bepaling schendt :
Overwegende dat artikel 7, derde
lid, van de Grondwet bepaalt dat,
behalve bij ontdekking op heterdaad, niemand kan worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter.
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dat moet worden betekend bij de
aanhouding of uiterlijk binnen vierentwintig uur;
Overwegende dat het door de onderzoeksrechter uitgevaardigde bevel tot medebrenging, dat binnen
vierentwintig uur na de aanhouding
is betekend en behoorlijk met redenen is omkleed, aan de vereisten
van artikel 7 van de Grondwet voldoet;
Overwegende dat ten deze uit het
arrest en uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt,
enerzijds, dat eiser, voorheen gedetineerde, op 23 april 1986, om 16.50
uur, zijn vrijheid heeft herkregen
ingevolge zijn ontslag uit de hechtenis en, anderzijds, dat hij om 16.54
uur opnieuw werd aangehouden en
op dat ogenblik betekening ontving
van een bevel tot medebrenging dat
dezelfde dag door de onderzoeksrechter van Brussel tegen hem werd
uitgevaardigd wegens een in dat bevel vermeld misdrijf;
Dat derhalve dat bevel, nu het
aan eiser is betekend op het ogenblik van de aanhouding, het met redenen omklede bevel van de rechter
is dat in artikel 7 van de Grondwet
wordt bedoeld;
Dat het middel faalt naar recht;
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terwijl eiser onder meer op de blz. 4
en 5 van zijn conclusie betoogde dat de
in het aanhoudingsbevel van 24 april
1986 vermelde feiten reeds duidelijk vermeld stonden in het bevel van 8 april
1986, alleszins, in de voor 23 april 1986
bij het rechtsplegingsdossier gevoegde
processen-verbaal., en dus niet konden
worden beschouwd als nieuwe en ernstige omstandigheden die een nieuw bevel
tot aanhouding wettigden, het hof van
beroep, waar het zegt dat de nieuwe en
ernstige omstandigheden waarop de aanhouding gegrond is, nader zijn omschreven in het bevel tot aanhouding, niet duidelijk aangeeft in welk opzicht de in dat
bevel vermelde omstandigheden te onderscheiden zouden zijn van of nieuw
zouden zijn ten opzichte van die welke
reeds vermeld stonden in het bevel van 8
april 1986, dat immers uitdrukkelijk gewag maakte van een tenlastelegging van
omkoping, waarbij het zou gaan om
uiterst zwaarwichtige feiten zowel wegens de aan de Brusselse agglomeratie
berokkende schade als wegens het gedrag van eiser; het hof van beroep bovendien, waar het zegt dat de nieuwe en
ernstige omstandigheden meer in het bijzonder verband hielden met de verklaringen van de heren Totte, Lesirre en
Gaziaux, de beslissing dat het hier gaat
om ernstige en nieuwe omstandigheden
niet verantwoordt, nu eiser daartegen inbrengt dat de verklaringen van die personen ten hoogste aanvullende aanwijzingen opleverden voor reeds bekende
feiten, waarover hij reeds v66r 23 april
1986 was ondervraagd; die gegevens derOver het tweede middel, afgeleid uit halve geen nieuwe en ernstige omstande schending van artikel 8 van de wet op digheden konden zijn in de zin van artide voorlopige hechtenis,
kel 8 van de wet op de voorlopige
doordat het arrest vermeldt dat het op hechtenis; het arrest aldus de in het mid24 april 1986 uitgevaardigde aanhou- del vermelde bepaling schendt :
dingsbevel gegrond is op artikel 8 van de
Overwegende dat artikel 8 van de
wet van 20 april 1874; dat de nieuwe
en ernstige omstandigheden, waarop de wet van 20 april 1874 op de voorlopiaanhouding gegrond is, in dat bevel zijn ge hechtenis de onderzoeksrechter
omschreven; dat « het hof van beroep, machtigt om tegen de in vrijheid gekamer van inbeschuldigingstelling, op- stelde verdachte een nieuw bevel tot
merkt dat die omstandigheden immers aanhouding uit te vaardigen telkens
meer in het bijzonder verband houden wanneer nieuwe en ernstige ommet de gewichtige verklaringen, die op
23 april 1986 om 14 uur zijn afgelegd standigheden die maatregel nodig
door de heer Totte Emile omtrent tot maken; dat die omstandigheden
dan toe onbekende feiten, die naderhand kunnen bestaan in het vinden van
bevestigd werden door de verklaringen nieuwe aanwijzingen van de schuld
van de heren Lesirre Andre en Gaziaux van die verdachte;
Emile, en door tal van andere gegevens
Ovennregende dat het arrest vastvan het onderzoek, welke verklaringen stelt dat « de nieuwe en ernstige
van die aard waren dat het bestaan van
nieuwe bezwaren erdoor bevestigd omstandigheden waarop de aanhouding gegrond is, nader zijn omschrewerd »,
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ven in het bevel » en aan die vaststelling de opmerkingen toevoegt
die in het middel zijn weergegeven;
dat het aldus de beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel in dat opzicht faalt
naar recht;
Overwegende voor het overige dat
het middel het Hof ertoe zou verplichten na te gaan of de door de
kamer van inbeschuldigingstelling
in aanmerking genomen omstandigheden werkelijk nieuw en ernstig
zijn; dat het onderzoek van het middel in dat opzicht het Hof ertoe zou
verplichten feitelijke gegevens na te
gaan, waartoe het niet bevoegd is;
Dat het middel, wat dat betreft,
niet ontvankelijk is;

naar behoren uit te oefenen, op de hoogte te zijn van de tegen hem bestaande
bezwaren (schending van de artikelen
5.2 en 6.3);
tweede onderdeel, eiser met name betoogde dat hij na door de politieoverheden te zijn meegenomen op het ogenblik
dat hij op het punt stand de gevangenis
te verlaten op 23 april 1986, na een eerste hechtenis van 15 dagen, zonder onderbreking werd ondervraagd tot 24 april
om 3.30 uur in de morgen, naar zijn-eel
werd teruggebracht om 4 uur in de morgen en opnieuw werd gehaald omstreeks
9 uur; zijn verklaringen althans noodzakelijkerwijze steun vonden in de processen-verbaal van het rechtsplegingsdossier, zodat het hof van beroep op dat
punt de conclusie van de verdachte niet
voldoende beantwoordt; het arrest aldus
de in het middel vermelde bepalingen
schendt:

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 5, 6 van het
Europees Verdrag betreffende de Rechten van de Mens en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, in substantie
vermeldt, enerzijds, dat het ontbreken
van het recht tot inzage van het dossier
niet indruist tegen al'tikel 4 van de wet
op de voorlopige hechtenis en geen miskenning van het begrip eerlijk proces tot
gevolg heeft, anderzijds, dat de voorwaarden waaronder de hechtenis en het
onderzoek plaatsvinden en waarover eiser klaagt, enkel berusten op zijn beweringen die geen steun vinden in de objectieve gegevens van het dossier,
terwijl, eerste onderdeel, eiser zeer
duidelijk betoogde dat hij ten deze ten
gevolge van de twee, op elkaar volgende
bevelen, gedurende meer dan 30 dagen
na zijn eerste aanhouding elk recht werd
ontzegd om inzage te nemen van het
dossier en derhalve verhinderd werd
kennis te nemen van de tegen hem bestaande bezwaren, gelet met name op de
elliptische formulering van de tegen hem
uitgevaardigde bevelen, zodat zijn recht
van verdediging, zoals omschreven in de
artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, helemaal niet werd geeerbiedigd;
het begrip eerlijk proces meer in het bijzonder werd miskend, nu eiser dertig dagen in hechtenis was zonder ook maar
een keer inzage te hebben kunnen nemen van het dossier en zonder duidelijk
genoeg om zijn recht van verdediging

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, artikel 97 van de Grondwet niet van
toepassing is op de beslissingen
van de onderzoeksgerechten inzake
voorlopige hechtenis;
Dat dit onderdeel, in zoverre het
is afgeleid uit de schending van die
wettelijke bepaling, faalt naar recht;
Overwegende dat, anderzijds, in
zoverre eiser zijn grieven grondt op
« de processen-verbaal van het dossier » waarin « zijn verklaringen
noodzakelijkerwijze steun vonden »,
het onderzoek van dat onderdeel het
Hof ertoe zouden verplichten feitelijke gegevens na te gaan waartoe
het niet bevoegd is;
Dat dit onderdeel in dat opzicht
niet ontvankelijk is;'
Overwegende voor het overige dat
eiser in de in dit onderdeel aangehaalde conclusie enkel uiting geeft
aan zijn bezorgdheid en « zijn voorbehoud wat het verder verloop van
de procedure betreft »; dat die beweringen geen betrekking hebben op
de door de artikelen 1 en 4 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis voorgeschreven redengeving van het bevel tot aanhouding, zodat het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling,
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niet gehouden was daarop te ant- dachte of aan diens raadsman niet
toestaat;
woorden;
Dat het eerste onderdeel faalt
Dat in dat opzicht dit onderdeel
naar recht;
niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden in de
regel betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verdediging
voor de vonnisgerechten en niet
op de procedure inzake voorlopige
hechtenis;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 5.2 van dat Verdrag, naar luid
waarvan iedere gearresteerde onverwijld en in een taal die hij verstaat
op de hoogte moet worden gebracht
van de redenen van zijn arrestatie
en van alle beschuldigingen welke
tegen hem zijn ingebracht, niet vereist dat de feitelijke gegevens die
aan de tenlastelegging ten grondslag liggen, aan hem worden medegedeeld; dat aan die bepaling van
het Verdrag is voldaan wanneer de
verdachte, na vooraf door de onderzoeksrechter over de feiten te zijn
ondervraagd, afschrift ontvangt van
het bevel tot aanhouding met de
vermelding van het misdrijf dat
hem wordt verweten;
Overwegende voor het overige dat
uit de samenlezing van artikel 4 en
van artikel 5, laatste lid, van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis blijkt dat het de bedoeling
van de wetgever was dat bij de bevestiging van het bevel tot aanhouding het dossier niet aan de verdediging zou worden medegedeeld; dat
evenwel de verdachte en diens
raadsman van de stand van het geding op de hoogte zijn gebracht door
het verslag, dat in de raadkamer is
uitgebracht door een onafhankelijke
en onpartijdige rechter, de onderzoeksrechter; dat derhalve geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de
enkele omstandigheid dat de wet in
die fase van het onderzoek de mededeling van het dossier aan de ver-

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 van de wet
op de voorlopige hechtenis en 97 van de
Grondwet,
doordat het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, wat de gronden
voor de handhaving van de hechtenis betreft, onder meer vermeldt dat de handhaving ook om redenen van openbare
veiligheid geboden is; << dat immers nog
tal van getuigen moeten worden ondervraagd, dat nog belangrijke onderzoeksverrichtingen aan de gang zijn en dat er
wettige gronden zijn om te vrezen dat
verdachte (thans eiser), zo hij thans in
vrijheid werd gesteld, gebruik zal maken
van dezelfde praktijken en middelen om
druk uit te oefenen waarvan hij verdacht
wordt meer dan eens gebruik te hebben
gemaakt voor de uitvoering van de hem
ten laste gelegde feiten en zulks met het
oogmerk om de getuigen te beYnvloeden
en het vlotte verloop van het onderzoek
te hinderen »,
terwijl eiser uitdrukkelijk betoogde dat
de behoeften van het onderzoek, benevens het feit dat zij aileen geen voldoende grond vormen voor de handhaving
van de hechtenis, niet meer konden worden aangevoerd, vermits onder meer uit
de door hem in oktober 1985 aan de procureur-generaal te Luik gezonden brieven, waarvan afschrift is gevoegd bij het
rechtsplegingsdossier, blijkt dat hij al
vele maanden en in ieder geval reeds geruime tijd v66r de uitvaardiging van het
aanhoudingsbevel zeer goed op de hoogte was van het onderzoek dat tegen hem
liep; eiser bijgevolg betoogde, enerzijds,
dat de behoeften van het onderzoek helemaal niet op het spel stonden, vermits
het onderzoek a! vele maanden aansleepte en zijn hechtenis van 30 dagen noodzakelijkerwijze had moeten volstaan
voor de uitvoering van zogezegd dringende onderzoeksverrichtingen over de opportuniteit waarvan de opsporingsambtenaren reeds lang hadden kunnen oordelen in de loop van het jaar 1985; het
arrest wat dat betreft, nu het enkel stelt
dat nog tal van getuigen moesten worden ondervraagd en dat belangrijke onderzoeksverrichtingen aan de gang waren, zonder nadere bijzonderheden te
verstrekken over de aard van die getuigenissen of onderzoeksverrichtingen of
over de vertraging bij de uitvoering er-
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van sedert de aanvang van het opspo·
ringsonderzoek, de verplichting niet nakomt om ten deze duidelijk te verantwoorden waaruit de behoeften van het
onderzoek bestaan; eiser anderzijds nog
onderstreepte dat hij, zo hij al had gepoogd getuigen te verleiden of zich tegen
bepaalde onderzoeksverrichtingen te verzetten, hij dat dan toch ontegensprekelijk reeds v66r de uitvaardiging van het
bevel tot aanhouding zou hebben gedaan, vermits hij, zoals blijkt uit de door
hem in oktober 1985 aan de procureurgeneraal te Luik gezonden brieven, alles
wist van het onderzoek dat tegen hem
gaande was; uit die omstandigheid, te zamen met de talrijke huiszoekingen en
ondervragingen in de loop van de eerste
dertig dagen van de hechtenis, kon worden afgeleid dat er geen wettige gronden
meer waren voor de vrees dat eiser de
een of andere druk zou uitoefenen om de
loop van het onderzoek te bei:nvloeden;
het arrest zich wat dat betreft beperkt
tot de bevestiging van het tegendeel,
zonder zulks ook maar enigszins in concreto te verantwoorden door de omstandigheden eigen aan de zaak en de persoonlijkheid van de verdachte; het arrest
aldus de in het middel vermelde bepalingen schendt :
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middelen om druk uit te oefenen
waarvan hij wordt verdacht meer
dan eens gebruik te hebben gemaakt voor de uitvoering van de
hem ten laste gelegde feiten en
zulks met het oogmerk om de getuigen te be1nvloeden en het vlotte verloop van het onderzoek te hinderen »;
Overwegende dat het arrest aldus
antwoordt op de in het middel aangegeven conclusie van eiser, nu het
tegenover de in die conclusie voorgestelde interpretatie van de behoeften van het onderzoek de feitelijke
beoordeling van die behoeften door
de kamer van inbeschuldigingstelling stelt;
Dat het middel, in zoverre het tegen die beoordeling opkomt, niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige
dat, gelet op de regel van de geheimhouding van het onderzoek, de
kamer van inbeschuldigingstelling
niet vermocht de identiteit van de
nog te ondervragen getuigen en de
aard van de aan de gang zijnde onderzoeksverrichtingen nader kenbaar te maken;
Dat het arrest door de hierboven
weergegeven consideransen genoegzaam, onder verwijzing naar de gegevens eigen aan de zaak en de persoonlijkheid van eiser, de ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden
omschrijft die in het belang van de
openbare veiligheid de bevestiging
van het bevel tot aanhouding nodig
maken; dat het aldus de beslissing
regelmatig met redenen omkleedt
en naar recht verantwoordt;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Overwegende dat, enerzijds, artikel 97 van de Grondwet niet van
toepassing is op de beslissingen
van de onderzoeksgerechten inzake
voorlopige hechtenis;
Dat het middel, in zoverre het gegrond is op de schending van die
wettelijke bepaling, faalt naar recht;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest de bevestiging van het bevel
tot aanhouding niet beveelt op de
enkele grond dat die maatregel door
de behoeften van het onderzoek geboden is; dat het bovendien vaststelt
dat de voorlopige hechtenis van eiser nodig geworden is om redenen
van openbare veiligheid, waar het
preciseert dat « de handhaving ook
om die reden geboden is; dat immers nog tal van getuigen moeten
worden ondervraagd en dat nog
belangrijke onderzoeksverrichtingen
aan de gang zijn en dat er wettige
gronden zijn om te vrezen dat verdachte (thans eiser}, zo hij thans in
Om die redenen, verwerpt de
vrijheid werd gesteld, gebruik zal voorziening; veroordeelt eiser in de
maken van dezelfde praktijken en kosten.
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24 juli 1986 - 2' kamer - Voorzitter :
vens van elke zaak afzonderlijk worde h. Chatel, eerste voorzitter - Verslagden beoordeeld (1).
gever : de h. Ghislain, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van mevr. Lieken- 3° en 4o De beslissing dat de in art. 5.3
dael, advocaat-generaal - Advocaten :
Europees Verdrag Rechten van de
mrs. M. Franchimont en F. Piedboeuf,
Mens bedoelde « redelijke termijn »
Luik.
niet is overschreden, vindt haar ver-
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VAKANTIEKAMER -

24 juli 1986

1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ART. 5.2 - RECHTEN VAN EEN GEARRESTEERDE OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GEBRACHT IN EEN TAAL WELKE HIJ VERSTAAT
- TAAL - BEGRIP.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ART. 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
- ART. 5.3 - RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT OF
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHE!D TE
WORDEN GESTELD - BEGRIP.

antwoording naar recht in het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige
hechtenis waarin, als antwoord op de
conclusie van de verdachte ten betoge
dat het onderzoek traag is verlopen,
aan de hand van concrete gegevens in
verband met de zaak, de redenen worden aangegeven waarom de aangevoerde vertraging, te dezen, is gerechtvaardigd (2).
(CACERES)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5222)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 april 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling,
rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof
van 12 maart 1986 (3};

Over het eerste middel, afgeleid uit de
miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging en uit de
4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND- schending van artikelen 5.2 en 5.3 van
HAVING VAN DE HECHTENIS - EUROPEES het Verdrag tot Bescherming van de
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.3 Rechten van de Mens en de Fundamen- RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TER- tele Vrijheden,
MIJN TE WORDEN BERECHT OF HANGENDE
doordat eiser in bij het hof van beroep
BET PROCES IN VRIJHEID TE WORDEN GE- ingediende conclusie onder meer betoogSTELD - BEGRIP.
de dat hij, ofschoon hij bij schrijven van
27 november 1985 had gevraagd om op1" Volgens art. 5.2 Europees Verdrag nieuw te worden ondervraagd met de bijRechten van de Mens moet iedere ge- stand van een tolk, die ondervraging nog
arresteerde onverwijld en in een taal niet had plaatsgevonden op 3 januari

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

welke hij verstaat op de hoogte worden gebracht van de redenen van zijn
arrestatie en van aile beschuldigingen
(1) Cass., 11 sept. 1985, A.R. nr. 4503, en 18
welke tegen hem zijn ingebracht; val- dec. 1985, A.R. nr. 4620 (A.C., 1985-86, nrs. 19
gens da.t artikel is het evenwel niet no- en 268).
dig dat de gearresteerde op de hoogte
(2) Zie Cass., 20 maart 1985, A.R. nr. 4177, 24
wordt gebracht in zijn eigen taal.
2" Het begrip " redelijke termijn », in de

zin van art. 5.3 Europees Verdrag
Rechten van de Mens, moet niet in abstracto, maar in het licht van de gege-

april 1985, A.R. nr. 4229, 12 juni 1985, A.R.
nr. 4370 (A.C., 1984-85, nrs. 440, 505, 622) en 11
dec. 1985, A.R. nr. 4714 (ibid., 1984-85,
nrs. 251).
(3) A.C., 1985-86, nr. 447.
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1986 (rechtsdag voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel en dag tot waarop het
Hof van Beroep te Bergen diende terug
te gaan om het tegen eiser aangelegde
dossier te onderzoeken), waaruit hij de
conclusie trok dat de beslissing van de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel, gelet op artikel 5.3
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, niet mocht worden bevestigd,
terwijl het arrest « de vordering van
de heer procureur-generaal » met betrekking tot de miskenning van het recht
van verdediging en van de fundamentele
vrijheden, waarin de procureur-generaal
oordeelt dat de gevraagde onderzoeksverrichting niet dringend noodzakelijk
was, « aanneemt »; het arrest derhalve
nergens de aanzienlijke vertraging waarmee verdachte met de bijstand van een
tolk werd ondervraagd, verantwoordt; die
vertraging, die zeker niet de schuld is·
van verdachte, maakt dat eiser bijna
drie maanden na zijn arrestatie nog altijd niet de gelegenheid had gekregen
om in zijn taal concrete en precieze verweermiddelen voor te dragen betreffende.
de feiten waarvan hij werd verdacht :

Overwegende dat artikel 5.2 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat iedere gearresteerde onverwijld en in
een taal welke hij verstaat, op de
hoogte moet worden gebracht van
de redenen van zijn arrestatie en
van aile beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht; dat, in
strijd met wat het middel betoogt,
die wettelijke bepaling niet vereist
dat iedere gearresteerde op de hoogte wordt gebracht in zijn taal; dat
niet blijkt dat eiser voor het hof van
beroep heeft aangevoerd het Frans
niet te verstaan;
Overwegende voor het overige dat
het arrest, met aanneming van de
gronden van de vordering van de
procureur-generaal, vermeldt « dat
de omstandigheid dat (eiser) niet opnieuw is verhoord met de bijstand
van een talk Spaans zodra hij daartoe het verzoek deed, niet ... de vertraging van het onderzoek tot gevolg
kon hebben; ... dat (eiser) dit nieuwe

1511

verhoor op 27 november 1985 enkel
heeft gevraagd om de gelegenheid
te hebben zijn verweer opnieuw te
voeren in het Spaans; dat die onderzoeksverrichting, zoals ze werd gevraagd, zeker niet het dringende karakter had dat {eiser) eraan wil
geven, nu hij reeds driemaal de gelegenheid had gekregen om zijn verweermiddelen op een omstandige
wijze voor te dragen, namelijk op 19
oktober 1985 voor de verbalisanten
(blz. 5), op 20 oktober 1985 voor de
onderzoeksrechter (blz. 9) en op 31
oktober 1985 voor de opsporingsambtenaren (blz. 11), en aldus aile
bijzonderheden die hij ook maar te
berde wilde brengen, had kunnen
verstrekken, zonder dat hij ooit het
geringste, zelfs gedeeltelijk, gebrek
aan kennis van de Franse taal had
opgeworpen »;
Dat het arrest door die consideransen de beslissing dat eisers recht
van verdediging niet is miskend en
dat de redelijke termijn waarvan
sprake in artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet is overschreden,
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging,
doordat het arrest beslist dat « een
eenvoudige vertraging bij het uitvoeren
van een onderzoeksverrichting, zelfs al
is ze gegrond, geen voldoende reden kan
zijn om een verdachte in vrijheid te stellen, als die vertraging (niet) de verlenging van de hechtenis tot buiten een redelijke termijn tot gevolg (heeft) gehad,
zodanig dat de verlenging van de hechtenis uitsluitend te wijten zou zijn aan die
onverantwoorde vertraging en niet aan
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid kunnen
raken »,
terwijl uit het dossier en de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de onderzoeksrechter op 20 oktober 1985 heeft gevorderd dat eiser op-
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nieuw zou worden verhoord en met twee
gedetineerden zou worden geconfronteerd; de eerste verrichting snel werd
uitgevoerd (onder voorbehoud van de bijstand van de tolk) op 31 oktober 1985,
maar de tweede verrichting pas op 27 december 1985 plaatsvond; de onderzoeksmagistraat intussen geen enkele andere
verrichting had bevolen (onder voorbehoud van het niet gedagtekende schrijven gericht aan de directeur van de gevangenis te Vorst in december 1985);
derhalve, al is de beoordeling van de redelijke duur van (de termijn) een feitenkwestie, die redelijk geachte duur dan
nog moet worden verantwoord; de bestreden beslissing die vertraging nergens
verantwoordt (door) precieze gegevens
van het dossier dat trouwens geen enkel
gegeven met betrekking tot die vertraging bevat:

Overwegende dat het middel niet
aangeeft in welk opzicht het recht
van verdediging van eiser is miskend;
Dat het middel, in zoverre het de
miskenning aanvoert van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, na
onder verwij zing naar de vordering
van de procureur-generaal, erop te
hebben gewezen « dat het redelijk
karakter van de handhaving van de
hechtenis niet in abstracto maar in
het licht van de gegevens van elke
zaak afzonderlijk moet worden beoordeeld », met aanneming van de
gronden van die vordering, vermeldt
« dat de omstandigheden eigen aan
de zaak en de houding (van eiser) »,
die het nauwkeurig omschrijft, alsook « de opsporingen die daardoor
worden vereist, een voldoende en redelijke verklaring zijn voor het feit
dat het op 20 oktober 1985 begonnen
onderzoek op 20 december 1985 nog
niet was voltooid »;
Dat het arrest, wat de in het middel vermelde confrontatie van eiser
met twee gedetineerden betreft, eraan toevoegt « dat de omstandigheid
(dat die) door de onderzoeksmagistraat op 20 oktober 1985 gelaste confrontatie ... pas op 27 december 1985
is kunnen doorgaan, derhalve geen
gevolgen heeft, nu het onderzoek,
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het getuigenverhoor en de hechtenis
toch om andere redenen worden
voortgezet; dat de onderzoeksrechter
van Brussel in zijn kantschrift van
20 oktober 1985 trouwens andere onderzoeksverrichtingen heeft bevolen
(blz. 10 en 11) die onverwijld werden
uitgevoerd; dat zulks niet mogelijk
was voor de confrontatie wegens
moeilijkheden in verband met de
overbrenging van de te confronteren
personen, die immers op verschillende plaatsen werden vastgehouden;
dat het hier geen rechtvaardiging
betreft die niets met de zaak te rnaken zou hebben, vermits ze verband
houdt met de toestand van de betrokken personen, die gemakkelijk
kan worden verklaard uit het feit
dat ze van verschillend geslacht zijn
en aan verschillende penitentiaire
regimes zijn onderworpen »;
Dat het arrest aldus wettig en op
grond van de concrete gegevens van
de zaak beslist dat de redelijke termijn in de zin van artikel 5.3 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet is overschreden;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
Overwegende voor het overige dat
het onderzoek van het middel het
Hof ertoe zou verplichten feitelijke
gegevens na te gaan waartoe het
niet bevoegd is;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging en van de
bewijskracht van de akten,
doordat het arrest de omstandigheid
dat een op 20 oktober 1985 bevolen confrontatie uiteindelijk pas op 27 december
1985 heeft plaatsgevonden, rechtvaardigt
·door « de moeilijkheden in verband met
de overbrenging van de te confronteren
personen, die op verschillende plaatsen
werden vastgehouden >>,
terwijl uit geen enkel dossierstuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
kan worden afgeleid dat er moeilijkheden waren om de gedetineerden De J ong
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en Hendriks, die met eiser moesten worden geconfronteerd, te doen overbrengen
uit Sint-Andries-Brugge; bovendien dient
te worden opgemerkt dat nergens uit het
dossier blijkt dat er een aanvraag tot
overbrenging van die gedetineerden is
gebeurd en dat er voor het overige een
vrouwengevangenis bestaat in het gerechtelijke arrondissement Brussel; het
enige stuk waarin gezinspeeld wordt op
hun aanvraag door overbrenging, stuk
17, enkel spreekt van een vertraging zonder nadere uitleg :

Overwegende dat het middel niet
preciseert hoe het recht van verdediging van eiser zou zijn miskend
en van welke akten de bewijskracht
zou zijn miskend;
Dat het middel in beide opzichten
niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
het onderzoek van het middel het
Hof ertoe zou verplichten feitelijke
gegevens na te gaan waarvoor het
niet bevoegd is;
Dat ook in dat opzicht het middel
niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
miskenning van het recht van verdediging,
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zoeker met de handhaving van zijn hechtenis:

Overwegende dat eiser in zijn
voor de kamer van inbeschuldigingstelling genomen conclusie betoogde
dat zijn recht van verdediging was
miskend en daartoe aanvoerde « dat
de verdediging op 4 december 1985
aan de onderzoeksrechter (had) gevraagd (eiser) door een wetsdokter
te willen laten onderzoeken ten einde te weten of zijn gezondheidstoestand verenigbaar (was) met de
hechtenis », dat « een maand na dat
verzoek de verdediging nog altijd in
het dossier geen enkel gegeven
vond en vindt betreffende (eisers)
gezondheidstoestand ondanks zijn
herhaalde klachten; dat de verdediging derhalve niet kan nagaan of de
gezondheidstoestand {van eiser) verenigbaar is met de hechtenis »;
Overwegende dat het arrest, wat
dat betreft, met aanneming van de
gronden van de vordering, vermeldt
« dat de
gezondheidsproblemen
waarvan {eiser) gewag maakt, oak
al kunnen ze een invloed hebben op
de wijze waarop zijn opsluiting
moet worden ten uitvoer gelegd en
behoren ze om die reden tot de
bevoegdheid van het bestuur van de
strafinrichting, nochtans geen rechtstreeks verband houden met de
duur van de voorlopige hechtenis; ...
dat {eiser) trouwens niet heeft aangevoerd dat het bestuur van de
strafinrichting, dat, juist integendeel, voor zijn opneming in het ziekenhuis heeft gezorgd {blz. 15), geen
rekening zou hebben gehouden met
zijn gezondheidstoestand en zou
hebben verzuimd de gerechtelijke
instanties in te lichten omtrent de
eventuele noodzaak om wegens een
dwingende medische reden een einde te maken aan zijn hechtenis »;

doordat de verdediging op 4 december
1985 aan de onderzoeksmagistraat gevraagd heeft « (eiser) door een wetsdokter te willen laten onderzoeken ten einde
te weten of zijn gezondheidstoestand
verenigbaar is met de hechtenis »,
terwijl het hof van beroep, ofschoon
aangezocht om vast te stellen dat onclanks dat verzoek geen enkel stuk van
het dossier bijzonderheden verstrekt
over de gezondheidstoestand van verzoeker, nergens op dat verzoek antwoordt;
het zich vergenoegt met de verklaring
dat « de bewering van verdachte volgens
welke zijn gezondheidstoestand onverenigbaar is met een voorlopige hechtenis, door geen enkel objectief gegeven
wordt gestaafd » en dat « uit niets blijkt
Overwegende dat het arrest op
dat verdachte tevergeefs om medische
bijstand zou hebben verzocht, eventueel grond van die consideransen, die de
in de strafinrichting zelf >>; de verdedi- conclusie van eiser beantwoorden,
ging, niettegenstaande die consideran- wettig beslist dat zijn recht van versen, ondanks haar uitdrukkelijk verzoek, dediging niet is miskend;
in werkelijkheid in de onmogelijkheid
Dat het middel in dat opzicht niet
verkeert verweer te voeren over de verenigbaarheid van de toestand van ver- kan worden aangenomen;
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NING- VEROORDELING VAN DE ElSER IN DE
Overwegende voor het overige dat
KOSTEN.
de door eiser aangevoerde grieven
zo vaag zijn dat het Hof onmogelijk
kan nagaan waarin de aangegeven 4° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
LANDLOPERIJ CASSATIEGEDING onwettigheid bestaat;
VOORZIENING VAN EEN LANDLOPER TEGEN
Dat het middel in dat opzicht niet
HET VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTontvankelijk is;
BANK WAARBIJ ZIJN INTERNERING WORDT
BEVOLEN - VERWERPING VAN DE VOORZIEEn overwegende dat de substanNING - VEROORDELING VAN DE ElSER IN DE
tii:He of op straffe van nietigheid
KOSTEN.
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

1° De termijn van acht dagen waarbin-

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

nen de correctionele rechtbank krachtens art. 16bis wet van 27 nov. 1891,
gew. bij de wet van 6 aug. 1971, uitspraak moet doen over het hager beroep tegen een vonnis waarbij een
landloper ter beschikking van de regering wordt gesteld, is niet op straffe
van nietigheid voorgeschreven; geen
enkele wettelijke bepaling schrijft voor
dat, bij niet-naleving van die termijn,
de zaak aan de rechtbank wordt onttrokken en evenmin dat een einde
wordt gemaakt aan de vrijheidsbeneming van de betrokkene (1).

24 juli 1986 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Resteau, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Y. De Gratie en D. de Quevy,
2° De rechter motivaert regelmatig en
Brussel.
verantwoordt naar rech.t zijn beslissing
waarbij een landloper ter beschikking
van de regering wordt gesteld om voor
onbepaalde tijd in een toevluchtshuis
te worden gei'nterneerd, wanneer hij,
onder vaststelling dat betrokkene niet
meer over een waning beschikt, geen
bestaansmiddelen heeft en toegeeft dat
Nr. 692
hij geen beroep meer uitoefent, oordeelt dat de vereisten van de artt. 347
VAKANTIEKAMER - 24 juli 1986
Sw. en 16 wet van 27 nov. 1891 vervuld
zijn (2).
1° LANDLOPERIJ-

WET VAN 27 NOV. 1891,
ART. 16BIS - LANDLOPER TER BESCHIKKING
VAN DE REGERING GESTELD - HOGER BEROEP - TERMIJN VAN ACHT DAGEN WAARBINNEN DE RECHTER IN HOGER BEROEP UITSPRAAK MOET DOEN - DRAAGWIJDTE VAN
DIE TERMIJN.

2° LANDLOPERIJ

TERBESCHIKKING-

STELLING VAN DE REGERING VAN EEN LANDLOPER OM IN EEN TOEVLUCHTSHUIS VOOR
ONBEPAALDE TIJD TE WORDEN GEINTERNEERD - VEREISTEN - REDENEN.

3° LANDLOPERIJ -

VOORZIENING IN CASBATIE VAN EEN LANDLOPER TEGEN EEN VONNIB WAARBIJ ZIJN INTERNERING WORDT BEVOLEN - VERWERPING VAN DE VOORZIE-

3° en 4° In geval van verwerping van de

voorziening van een landloper tegen
een vonnis van de correctionele rechtbank, waarbij wordt bevolen dat hij
ter beschikking van de regering wordt
gesteld, moeten de kosten van het cassatiegeding ten laste van de eiser worden gelegd (3). (Art. 16bis wet van 27
nov. 1891, gew. op 6 aug. 1971; artt. 162
en 176 Sv.)

1-----------------(1) Cass., 9 jan. 1973 (A.C., 1973, 477).
(2) Zie Cass., 9 okt. 1984, A.R. nr. 9121
(A.C., 1984-85, nr. 106); 17 juni 1986, A.R. nr.
588 (ibid., 1985-86, nr. 653).
(3) Cass., 26 nov. 1980,
(A.C., 1980-81, nr. 184).

A.R.

nr.

1373
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(NGABONZIZA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5227)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 mei 1986 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 16bis van de
wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij,
waarin bedoeld artikel is ingevoegd bij
artikel1 van de wet van 6 augustus 1971,
209 van het Wetboek van Strafvordering
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis heeft geoordeeld dat de termijn van acht dagen,
die wordt voorgeschreven door artikel
16bis, laatste lid, van de wet van 27 november 1891, waarin bedoeld artikel is
ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 6
augustus 1971, slechts een reglementaire
waarde heeft en niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat bij nietinachtneming van die termijn de zaak
wordt onttrokken aan de rechtbank en
evenmin dat aan de vrijheidsberoving
van betrokkene een eind wordt gemaakt,
dat de reden waarom de voor het hoger
beroep gestelde termijn van drie dagen
op straffe van nietigheid moet worden
nageleefd, is dat krachtens voormeld artikel 16bis, eerste lid, de beslissingen, gegeven met toepassing van de artikelen
13·en 16, vatbaar zijn voor de rechtsmiddelen waarin het Wetboek van Strafvordering voorziet, dat bijgevolg de in het
Wetboek van Strafvordering bepaalde regels betreffende het hoger beroep van
toepassing zijn op die rechtsmiddelen,
dat volgens artikel 203 van het Wetboek
van Strafvordering het recht van hoger
beroep vervalt, indien de gestelde wettelijke termijn niet wordt nageleefd, maar
dat de in artikel 209 bepaalde termijn
voor de uitspraak over het hoger beroep
in correctionele zaken slechts een reglementaire waarde heeft en de niet-inachtneming ervan niet tot nietigheid leidt,
terwijl artikel 16bis van de wet van 27
november 1891, dat handelt over het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank inzake landloperij, bepaalt
dat « indien de landloper of de bedelaar
van zijn vrijheid beroofd is, de correctionele rechtbank uitspraak doet binnen
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acht dagen >>; eiser ten deze op 9 mei
1986 hoger beroep heeft ingesteld tegen
de op 7 mei 1986 door de Politierechtbank te Waver gewezen beslissing, en de
zaak voor de eerste maal in hoger beroep werd vastgesteld op de terechtzitting van 22 mei 1986, zodat de bij voormeld artikel 16bis gestelde termijn van
acht dagen niet werd nageleefd; hoewel
voormeld artikel 16bis niet uitdrukkelijk
bepaalt welke sanctie moet worden toegepast bij niet-naleving van de voorgeschreven termijn, bij de interpretatie
van die strafrechterlijke bepalingen
nochtans rekening moet worden gehouden met het algemeen beginsel betreffende het coherent karakter van de wet
krachtens hetwelk niet op wettige granden kan worden betoogd dat de wetgever
in de tekst van artikel 1 van de wet van
6 augustus 1971, waarbij in de wet van
27 november 1891 een artikel 16bis werd
ingevoerd, de termijn van acht dagen enkel uit esthetische overwegingen heeft
willen voorschrijven of daaraan op zijn
minst geen werkelijke gevolgen voor de
rechtspleging heeft willen verbinden, nu
het vorig lid van hetzelfde artikel, zonder evenmin in sanctie te vermelden, bepaalt dat de termijn voor het hoger beroep inzake landloperij drie dagen bedraagt en dat die termijn voorgeschreven is op straffe van nietigheid die door
de rechter desnoods ambtshalve moet
worden opgeworpen; het bestreden vonnis, door te verwijzen naar artikel 209
van het Wetboek van Strafvordering, ervan uitgaat dat de wetgever in 1971 in
artikel 16bis bewust een regel heeft willen uitvaardigen die reeds, wat het beginsel betreft, geen enkele uitwerking
kon hebben op de rechtspleging, en een
dergelijke overweging nochtans zou indruisen tegen de beginselen die de interpretatie van het strafrecht beheersen
(een bepaling die vatbaar is voor twee
interpretaties, moet worden uitgelegd op
de voor de beklaagde meest gunstige wijze), als tegen de ondubbelzinnige wil van
de wetgever die toch niet, door te verwijzen naar het gemeen recht voor het instellen van de rechtsmiddelen, heeft willen verwijzen naar een gedeelte van
artikel 209 van het Wetboek van Strafvordering dat reeds op dat ogenblik en
dit reeds lang in onbruik was geraakt;
artikel 16bis een termijn voorschrijft
waarvan de naleving een substantit\le
vereiste is voor de geldigheid van het
vonnis en enkel bedoeld is als een waarborg voor de rechten van de landlopers
die, als ze in hoger beroep komen, opgesloten zijn, en niet geldt voor aile geval-
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len zoals artikel 209 van het Wetboek bestaansmiddelen had, maar slechts
van Strafvordering in zaken van gemeen 30 frank op zak had en dat hij thans
recht:
nog altijd in dezelfde toestand ver-

Overwegende dat, luidens artikel
16bis van de wet van 27 november
1891, de correctionele rechtbank uitspraak moet doen binnen acht dagen indien de landloper of de bedelaar van zijn vrijheid is beroofd; dat
die termijn een reglementaire
draagwijdte heeft maar niet op
straffe van nietigheid is voorgeschreven; dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat bij niet-naleving van die termijn de zaak onttrokken wordt aan de rechtbank en
evenmin dat een eind wordt gemaakt aan de vrijheidsberoving van
betrokkene;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 16 van de
wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis enkel
erop wijst dat de h.ij artikel 347 van het
Strafwetboek en 16 van de wet van 17
november 1891 bepaalde voorwaarden
ten deze vervuld zijn en eiser om die reden ter beschikking van de regering stelt
om in een toevluchtshuis te worden gei:nterneerd,
terwijl artikel 16 van de wet van 27 november 1891 bepaalt dat << de politierechtbanken de personen die in staat
van landloperij worden aangetroffen, (... )
ter beschikking van de regering kunnen
stellen (... ) » en artikel 97 van de Grandwet bepaalt dat << elk vonnis met redenen
is omkleed (... ) »; het vonnis nochtans nalaat de redenen aan te geven waarom de
rechtbank oordeelde dat er ten deze
grond was om eiser ter beschikking van
de regering te stellen, nu het zich beperkt tot de vermelding dat aan de wettelijke vereisten is voldaan :

keert; dat het feit dat eiser geld verwacht, dat hij om de een of andere
reden niet krijgt, niet wegneemt dat
eiser thans zonder bestaansmiddelen is; dat hij toegeeft geen beroep
uit te oefenen »; dat het vonnis, nu
het op grond van die feitelijke vaststellingen beslist dat << de bij artikel
347 van het Strafwetboek en 16 van
de wet van 27 november 1891 bepaalde voorwaarden dus ten deze
vervuld zijn "• de beslissing regelmatig met redenen omkleedt en
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, ...

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 juli 1986 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. T. Demesse, Nijvel.
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24 juli 1986

1° RECHTEN VAN DE MENS -

EURO-

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
Overwegende dat het bestreden
ART. 6.1 - MILITAIR GERECHT - ONAFHANvonnis vaststelt dat eiser « niet
KELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTBANK meer over een woning beschikte
BEGRIP
vermits hij uitgezet was uit de
plaats waar hij logeerde en dat hij
RECHTERLIJKE ORGANISATIE niet aauvoert dat hij door een be- 2° MILITAIR
GERECHT - RECHTEN VAN DE
paald persoon of instelling kon worMENS- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN
den opgenomen; dat hij, op het
DE MENS, ART 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN
ogenblik van zijn aanhouding, geen
ONPARTIJDIGE RECHTBANK - BEGRIP
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3° MILITAIR -

MILITAIR GERECHT RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTBANK - BEGRIP.

1°, 2° en 3° De officieren die, overeen-

komstig Grondwet en wet, als leden
van een militair rechtscollege een
rechtsprekende functie vervullen, zijn
niet enkel onttrokken aan het hierarchisch gezag of aan het voogdijgezag
van politieke, administratieve en militaire autoriteiten, maar zijn tevens ertoe gehouden zich, zowel t.o. v. bedoelde autoriteiten als t.o. v. de procespartijen en t.o. v. welke feitelijke macht
dan oak, op onafhankelijke wijze te
gedragen; uit de loutere samenstelling
van het militair rechtscollege kan derhalve niet worden afgeleid dat dit college geen onafhankelijke en onpartijdige rechtbank zou zijn in de zin van
art. 6.1. Europees Verdrag Rechten van
de Mens (1).
(DUPUIS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5228)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1986 gewezen
door het Militair Gerechtshof, recht
doende als rechtscollege waarnaar
de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van 16 april
1986 van het Hof (2);
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plichtige zich niet, in vredestijd, binnen
vijftien dagen na de gestelde datum bij
zijn korps heeft vervoegd - bevestigt,
doch het in die zin verbetert : 1o dat de
telastlegging moet worden aangevuld
door de vermelding van de bij artikel 47
van het Militair Strafwetboek bepaalde
omstandigheden dat beklaagde de grenzen van het Belgisch grondgebied is overgetrokken en dat de desertie !anger dan
zes maanden heeft geduurd, en 2° dat,
onder bepaalde in het arrest nader aangegeven voorwaarden, voor het gedeelte
van de militaire gevangenisstraf dat de
duur van een jaar te boven gaat, uitstel
wordt verleend voor een duur van een
twee jaar, en doordat het bestreden arrest de conclusie verwerpt waarin eiser
aanvoerde dat « de samenstelling van de
militaire rechtscolleges, de wijze waarop
ze beslissingen nemen, de rol van de
krijgsauditeur, de bevoegdheid van de
militaire rechtscolleges om kennis te nemen van politieke misdrijven, het voorrecht van jurisdictie ten gunste van de
hogere officieren, de schriftelijke procedure voor het Militair Gerechtshof, het
automatisme waarmee strafrechterlijke
veroordelingen worden uitgesproken tegen dienstweigeraars, getuigen van Jehovah, enz. ... met de bedoeling hun wegzending uit het leger te verkrijgen ... , die
allemaal uitzonderingen zijn op de rechtsbeginselen en op de strafrechtspleging
voor de gewone rechtscolleges, onverenigbaar zijn met de vereisten van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, die
worden gewaarborgd door het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens » en « dat zulks des te
meer klemt nu zij, zoals ten deze, uitspraak moeten doen over de vervolgingen tegen een justitiabele die in de huidige stand van de wettelijke statuten en
uit morele overtuiging zowel het statuut
van dienstplichtige als dat van gewetensbezwaarde weigert »,

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 107 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest van het
terwijl, krachtens artikel 6.1 van het
Militair Gerechtshof het beroepen vonnis Europees Verdrag tot Bescherming van
van de Bestendige Krijgsraad te Brussel de Rechten van de Mens en de Funda- waarbij eiser tot een militaire gevan- mentele Vrijheden, een ieder bij het begenisstraf van vierentwintig maanden palen van de gegrondheid van een tegen
veroordeeld wordt wegens overtreding hem ingestelde strafvervolging recht
van artikel 107, § 1, 2°, van de gecoordi- heeft op behandeling van zijn zaak door
neerde dienstplichtwetten, ter zake dat een onafhankelijke en onpartijdige rechhij als voor de dienst aangewezen dienst- terlijke instantie; de militaire rechtscolle------------------1 ges wegens hun samenstelling, hun organisatie en de op de rechtspleging voor
(1) Cass., 22 feb. 1983, A.R. nr. 7736
(A.C., 1982-83, nr. 354); zie Cass., 23 april 1985, die rechtscolleges toepasselijke regels
objectief gezien niet de waarborgen inzaA.R. nr. 8581 (ibid., 1984-85, nr. 500).
ke onafhankelijkheid en onpartijdigheid
(2) A.C., 1985-86, nr. 502.
bieden, vereist voor de beoordeling van
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de overtredingen van artikel 107, § 1, 2",
van de gecoordineerde dienstplichtwetten, wanneer het verzuim van de beklaagde om zich bij zijn eenheid te vervoegen, voortvloeit uit het feit dat hij uit
morele of uit politieke overtuiging zowel
het statuut van dienstplichtige als dat
van gewetensbezwaarde weigert; gelet op
de redenen die eiser aanvoerde om zijn ·
actie te rechtvaardigen, de samenstelling
van de militaire rechtscolleges ten deze
bij hem op zijn minst gewettigde twijfel
kon doen ontstaan aangaande de geschiktheid ervan om de zaak op een onpartijdige wijze te behandelen; het bestreden arrest bijgevolg wegens de voorrang van de norm van het rechtstreeks
toepasselijke internationale verdragenrecht, de toepassing van de bepalingen
van nationaal recht waarbij aan de militaire rechtscolleges bevoegdheid wordt
verleend om de feiten van de telastlegging te beoordelen, had moeten weigeren:

Overwegende dat de officieren die
als lid van een militair rechtscollege
een rechterlijk ambt uitoefenen
overeenkomstig de Grondwet en de
wet, rechtens niet alleen onttrokken
zijn aan het gezag of het toezicht
van de politieke, bestuurlijke en militaire overheid, maar bovendien zowel jegens die overheden als jegens
de procespartijen en elke feitelijke
macht gehouden zijn tot onafhankelijkheid; dat de eed die door die officieren overeenkomstig de artikelen
54 en 114 van de wet van 15 juni
1899 wordt afgelegd vooraleer ze in
bediening treden, de plechtige en in
het openbaar aangegane verbintenis
insluit om die verplichtingen na te
komen;

Nr. 694

Overwegende voor het overige dat
het middel niet aangeeft waarom de
organisatie en de procedureregels
van de militaire rechtscolleges een
schending zijn van artikel 6.1 en
evenmin waarin de beweerde schending van artikel 107 van de Grandwet bestaat;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is bij gebrek aan
nauwkeurigheid;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de aanvullende memorie
van Olivier Dupuis, die op de griffie
van het Hof is ingekomen op 16 juli
1986, dat is buiten de bij artikel
420 bis, eerste lid, van het Wetboek
van Strafvordering gestelde termijn,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
24 juli 1986 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rappe, raadsheer Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Kirkpatrick.
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Dat derhalve, ongeacht de redenen die eiser aanvoert om zich niet VERHAAL OP DE RECHTER - BIJbij zijn eenheid te vervoegen, geen
STAND VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN
schending van artikel 6.1 van het
CASSATIE VEREIST.
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Funda- Daar het verhaal op de rechter een civielrechtelijke vordering is, kan het
mentele Vrijheden kan worden afgeenkel worden ingesteld bij een door
leid uit de enkele samenstelling van
een advocaat bij het Hoi van Cassatie
de militaire rechtscolleges;
ondertekend verzoekschrift. (Artt. 478,
1080, 1140 tot 1147 Ger.W.) (1).
Dat het middel, in zoverre het op
de samenstelling van die rechtscolleges gegrond is, niet kan worden
(1) Cass., 16 nov. 1983 (A.C., 1983-84, nr.
aangenomen;
146); 24 april 1984 (A.C., 1983-84, nr. 489).

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

Nr. 695

HOF VAN CASSATIE
(MAJEUR)
ARREST

1519

Nr. 695
VAKANTIEKAMER -

13 augustus 1986

(A.R. nr. 658)

HET HOF; - Gelet op de ver- 1° STRAF - STRAFTOEMETING T.A.V. VERzoekschriften van 24 april 1986 en
SCHEIDENE BEKLAAGDEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
20 mei 1986, waarbij Willy Maieur
verklaart verhaal op de rechter in te
stellen tegen Raymond Callens en 2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
Andre Christiaens, beslagrechters in
DOOR DE FEITENRECHTER
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
STRAFZAKEN - STRAFTOEMETING IN VERKortrijk, en tegen Louis Denecker,
HOUDING TOT DE ZWAARTE VAN DE BEWEZEN VERKLAARDE MISDRIJVEN EN TOT DE
eerste substituut-procureur des KoINDIVIDUELE STRAFWAARDIGHEID VAN ELKE
nings bij diezelfde rechtbank;
BEKLAAGDE -

ONAANTASTBARE BEOORDE-

Overwegende dat het verhaal op
LING DOOR DE FEITENRECHTER, BINNEN DE
DOOR DE WET GESTELDE PERKEN.
de rechter wordt ingeleid door een
ter griffie van het Hof van Cassatie
in te dienen verzoekschrift, dat de 1o en 2o De feitenrechter bepaalt, binnen
de door de wet gestelde perken, op onmiddelen bevat, ondertekend is door
aantastbare wijze de strafmaat die hij
de partij of haar bijzonder gemachin verhouding acht tot de zwaarte van
tigde en vooraf betekend is aan de
de bewezen verklaarde misdrijven en
rechter of aan de ambtenaar van
de individuele strafwaardigheid van elhet openbaar ministerie op wie verke beklaagde, zonder de redenen te
hoeven opgeven waarom hij de medehaal wordt genomen; dat, nu zodabeklaagden al dan niet tot een gelijke
nig verhaal een civielrechtelijke vorstraf veroordeelt (1).
dering is, het verzoekschrift bovendien door een advocaat bij het Hof
van Cassatie moet worden onderte(DAELMAN)
kend;
ARREST
Overwegende dat ten deze de verzoekschriften van 24 april 1986 en
(A.R. nr. 674)
20 mei 1986 niet door een advocaat
bij het Hof zijn ondertekend;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat de verzoeken derhalve niet den arrest, op 7 mei 1986 door het
ontvankelijk zijn;
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

I. Op de voorziening van Lambertus Daelman :

Om die redenen, gelet op de artikelen 478, 1080, 1140 tot 1147 van
het Gerechtelijk Wetboek, verwerpt
de verzoekschriften; veroordeelt eiser in de kosten.
13 augustus 1986 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal.

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot 5 jaar gevangenisstraf op
grond van : « A. onwettig bezit van ver(1) Raadpl : Cass., 4 okt. 1983 (A.C., 1983-84,
nr. 64); Cass., 26 nov. 1985, A.R. nr. 9899
(A.C., 1985-86, nr. 209); 23 okt. 1948 (Bull.
en Pas., 1948, 593); Zie J. CONSTANT, « Propos
sur Ia motivation des jugements et arrets en
matiere repressive », R.D.P., 1970-71, 279 e.v.,
en meer bepaald 322 e.v.
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dovende middelen, ... >> en « B. sluikinvoer van verdovingsmiddelen, ... >>, en de
tweede eiser in dezelfde zaak veroordeelt
tot 5 jaar gevangenisstraf op grond van
A (supra), B (supra), « C. gebruik van
vals paspoort >> en « E. onwettig verblijf
in het Rijk >>,

Nr. 696

terwijl het tegenstrijdig is enerzijds eiser enkel schuldig te bevinden aan A en
B en de tweede eiser benevens aan A en
B ook aan C en E, en anderzijds beiden
toch een zelfde straf toe te meten, zonder bijkomende motivering, zodat er
tegenstrijdigheid en afwezigheid is van
motivering :

1° UITLEVERING

VAKANTIEKAMER -

Nr. 696

13 augustus 1986

UITLEVERINGSWET,
ART. 3 - UITLEVERINGSVERDRAG TUSSEN
BELGIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK
GROOT-BRITTANNIE EN !ERLAND, ARTT. 3.1,
1", 1, EN 8 - BETEKENING VAN DE AKTE TER
UITVOERING WAARVAN DE VREEMDELING,
WIENS UITLEVERING WORDT VERZOCHT, IS
OPGESLOTEN.

Overwegende dat de appelrechters 2° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN de redenen niet moeten opgeven
VERZOEK OM UITLEVERING - BETEKENING
waarom zij een gelijke straf oplegVAN EEN IN DEN VREEMDE VERLEENDE BEVEL TOT AANHOUDING.
gen aan beide eisers, nu zij, binnen
de door de wet gestelde perken, op
onaantastbare wijze de strafmaat
bepalen die zij in verhouding achten
met de respectieve zwaarwichtig- 1° Krachtens art. 3, tweede en derde lid,
Uitleveringswet, wordt het in den
heid van de feiten en de individuele
vreemde verleende bevel tot aanhoustrafwaardigheid van de beklaagden;
ding, dat door de verzoekende Staat
tot staving van zijn verzoek om uitlevering wordt overgelegd, aan de betrokkene vooraf « behoorlijk » betekend. Noch het tussen Belgie en
Groot-Brittannie gesloten uitleveringsverdrag, noch de Uitleveringswet
schrijven voor dat het origineel of een
authentiek afschrift van die akte hem
moet worden betekend. (Wet 15 maart
1874, art. 3.)

Dat de enkele omstandigheid dat
de ene zich aan meer feiten dan de
andere schuldig heeft gemaakt, geen
tegenstrijdigheid van motieven inhoudt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

2° De regel van artikel 38, tweede lid,

Taalwet Gerechtszaken, volgens welke
een Nederlandse vertaling wordt toegevoegd aan elke in het Frans gestelde
akte van rechtspleging waarvan de betekening of de kennisgeving moet worden gedaan in een Vlaamse gemeente
die niet behoort tot de Brusselse agglomeratie, is niet van toepassing op een
in een vreemde taal gestelde akte,
bijv. op een in den vreemde verleend
bevel tot aanhouding dat dient tot staving van een aan Belgie gericht verzoek om uitlevering (1).

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de brief door tweede eiser gericht aan de procureur des
Konings te Brussel, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
13 augustus 1986 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter
- Verslaggever : de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. K. Lenaerts, Brussel.

1-----------------(1) Vgl. : Cass., 12 nov. 1968 (A.C., 1969, 277);
17 dec. 1976 (A.C., 1977, 437). Zie : P.E. TROUSen J. VANHALEWIJN, « Uitlevering en internationale rechtshulp in strafzaken », A.P.R.,
(1970), nr. 314.

SE
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(A.R. nr. 693)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3.1, eerste
lid, en 8 van het Verdrag tussen Belgie
en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannie en lerland voor de wederkerige
uitlevering van voortvluchtige misdadigers van 29 oktober 1901, en 3, tweede
en derde lid, van de uitleveringswet van
15 maart 1874,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling een « warrant of arrest in
first instance ,, afgeleverd door de heer
George Harmer, Judge of the Peace,
Magistrates Court te Trafford op 14 april
1986, in Belgie uitvoerbaar verklaart ten
laste van eiser, onder meer op grond :
« dat noch de raadkamer, noch de kamer
van inbeschuldigingstelling de authenticiteit van het bevel tot aanhouding of
van het verzoek dienen te beoordelen;
dat deze authenticiteit wordt beoordeeld
door de regering en dat de toezending
van de bescheiden aan het parket doet
blijken dat het verzoek voldoet aan de
gestelde vereisten; dat daaruit volgt dat
het niet vereist is de originele stukken te
betekenen en dat de betekening derhalve
regelmatig was »,
terwijl de regel dat de authenticiteit
van het in den vreemde verleend bevel
tot aanhouding enkel wordt beoordeeld
door de regering niet wegneemt dat van
dit bevel, aan de persoon om wiens uitlevering wordt verzocht,. het origineel of
een authentiek afschrift moet worden betekend, dat uit de voorgelegde stukken
moet blijken dat bedoeld bevel werd verleend door een rechter of overheidspersoon, bevoegd om van de ten laste gelegde feiten kennis te nemen, en dat
inzonderheid, krachtens artikel 8 van het
uitleveringsverdrag tussen Belgie en het
Verenigd Koninkrijk van 29 oktober
1901, onder meer het bevel tot aanhouding of het afschrift ervan slechts wordt
aangenomen als bewijsstuk in de rechtspleging van de aangezocht Staat « indien (het) voorzien (is) van « de handtekening of vergezeld (is) van de bevestiging van een rechter, overheidspersoon
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of ambtenaar van het land waar (het is)
uitgevaardigd of ontvangen, op voorwaarde dat (het) (...) rechtsgeldig (is) gemaakt (...) door het officieel zegel van de
minister van Justitie of van een ander
Staatsminister », zodat de kamer van inbeschuldigingstelling, zonder tegen te
spreken dat aan eiser geen betekening
werd gedaan van een bevel tot aanhouding dat ondertekend is door de magistraat die het heeft uitgevaardigd, niet
wettig oordeelt dat, nu de authenticiteit
van dit bevel wordt beoordeeld door de
regering, daaruit volgt dat het niet vereist is de originele stukken te betekenen
en dat de betekening derhalve regelmatig was (schending van de in het middel
aangeduide wets- en verdragsbepalingen):

Overwegende dat artikel 3.1, eerste lid, van het tussen Belgie en het
Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland gesloten uitleveringsverdrag, het verzoek om uitlevering
betreft dat door de verzoekende
Staat aan Belgie wordt gericht, en
artikel 8 van dat Verdrag de bewijsstukken betreft die bij het uitleveringsverzoek moeten worden gevoegd;
Overwegende dat, krachtens artikel 3, tweede en derde lid, van de
uitleveringswet van 15 maart 1874,
de akte ter uitvoering waarvan een
vreemdeling wordt opgesloten, met
name ten deze het in Belgie uitvoerbaar verklaarde bevel tot aanhouding verleend door de bevoegde
vreemde overheid, hem vooraf « behoorlijk » moet worden betekend;
Overwegende dat noch het tussen
Belgie en Groot-Brittannie gesloten
uitleveringsverdrag noch de wet van
15 maart 1874 voorschrijven dat aan
de betrokkene moet worden betekend het origineel of een authentiek
afschrift van het in den vreemde
verleend bevel tot aanhouding dat
door de verzoekende regering tot
staving van haar verzoek om uitlevering wordt overgelegd;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser op 6 mei 1986
betekening en afschrift ontving van :
1. het « Warrant of Arrest in First
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Instance » op 14 april 1986 afgeleverd door de << Justice of the
Peace », Magistrates' Court te Trafford; 2. de vordering tot exequatur
van 6 mei 1986 van de procureur des
Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge; 3. de beschikking van 6 mei 1986 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge die het vorengenoemde « Warrant of Arrest in First
Instance » uitvoerbaar verklaart in
Belgie;
Dat hieruit volgt dat het arrest,
zonder schending van de in het middel aangevoerde wets- of verdragsbepalingen, heeft kunnen beslissen
dat de aan eiser gedane betekening
regelmatig is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 38, tweede lid,
zoals gewijzigd door artikel 172, 2°, van
artikel 3 (wijzigingsbepalingen) van de
wet van 10 oktober 1967, en 40, eerste
lid, van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat de wetgeving op
het gebruik der talen enkel betrekking
heeft op de procedure voor de Belgische
rechtbanken en de stukken dienaangaande; dat niet is vereist dat de stukken uitgaande van een vreemde overheid zouden zijn vergezeld van een vertaling in
het Nederlands om te kunnen worden
betekend in het Nederlands taalgebied;
(... ) dat (eiser) niet beweert dat hij de
taal waarin het document is gesteld niet
zou begrijpen, dat hij ook geen vertaling
heeft gevraagd bij de betekening en dat
een dergelijke vertaling thans wel aanwezig is;
terwijl de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken ook
toepasselijk is op de procedure tot uitvoerbaarverklaring van een in den
vreemde verleend bevel tot aanhouding
met het oog op de uitlevering van de betrokkene en krachtens artikel 38, tweede
lid, van deze wet, bij dit in een vreemde
taal gesteld bevel, een Nederlandse vertaling dient te worden gevoegd, wanneer
het in het Nederlands taalgebied moet
worden betekend, op straffe van nietigheid, ambtshalve uit te spreken door de
rechter, overeenkomstig artikel 40, eer-
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ste lid, van dezelfde wet, ongeacht de
omstandigheid dat de betrokkene niet
beweert dat hij << de taal waarin het document is gesteld niet zou begrijpen, dat
hij ook geen vertaling heeft gevraagd bij
de betekening en dat een dergelijke vertaling thans wel aanwezig is », zodat de
kamer van inbeschuldigingstelling, door
op voormelde gronden te beslissen dat
aan eiser geen Nederlandse vertaling
van het tegen hem in den vreemde verleend bevel tot aanhouding moest worden betekend, de in het middel aangeduide wetsbepaling schendt :

Overwegende dat de regel vervat
in artikel 38, tweede lid, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, als gewijzigd door artikel 172, 2° van artikel 3
(wijzigingsbepalingen) van de wet
van 10 oktober 1967, van toepassing
is wanneer van een in het Frans gestelde akte van rechtspleging of van
een in dezelfde taal gesteld vonnis
of arrest de betekening of de kennisgeving moet worden gedaan in
een Vlaamse gemeente die niet behoort tot de Brusselse agglomeratie;
dat die regel niet van toepassing is
op een in een vreemde taal gestelde
akte, ten deze een in het Engels gesteld bevel tot aanhouding;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanW: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.
13 augustus 1986 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Chiitel, eerste voorzitter Verslaggever : mevr. BaeteSwinnen - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Biitzler.
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de verdachte en zijn raadsman vooralsnog geen inzage mogen nemen (2).

VAKANTIEKAMER -

13 augustus 1986
(GABRIELS)

1° VOORLOPIGE HECHTENIS

-ONDERZOEKSGERECHTEN- TOEZICHT VAN DIE GERECHTEN BIJ DE BEVESTIGING VAN EEN BEVEL TOT AANHOUDING - KENNISNEMING
VOOR DIE GERECHTEN VAN STUKKEN WAARVAN DE VERDACHTE EN ZIJN RAADSMAN IN
DIE STAND VAN DE RECHTSPLEGING OVEREENKOMSTIG DE WET GEEN INZAGE MOGEN
NEMEN - WETTIGHEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

TOEZICHT VAN DIE GERECHTEN BIJ DE BEVESTIGING VAN EEN BEVEL TOT AANHOUDING KENNISNEMING VAN STUKKEN WAARVAN DE
VERDACHTE EN ZIJN RAADSMAN IN DIE
STAND VAN DE RECHTSPLEGING OVEREENKOMSTIG DE WET GEEN INZAGE MOGEN NEMEN - WETTIGHEID.

3° RECHT

VAN

VERDEDIGING

VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEZICHT VAN
DE ONDERZOEKSGERECHTEN BIJ DE BEVESTIGING VAN EEN BEVEL TOT AANHOUDINGKENNISNEMING VOOR DIE GERECHTEN VAN
STUKKEN WAARVAN DE VERDACHTE EN ZIJN
RAADSMAN IN DIE STAND VAN DE RECHTSPLEGING GEEN INZAGE MOGEN NEMEN GEEN MISKENNING VAN RET RECHT VAN
VERDEDIGING.

1o en 2° De onderzoeksgerechten, inzonderheid de kamer van inbeschuldigingstelling die trouwens de volheid
van rechtsmacht van onderzoek bezit,
nemen, bij de uitoefening van hun toezicht op de wettigheid van een aanhoudingsbevel overeenkomstig ~rtt. 4 e!-1
20 Wet Voorlopige Hechtems, kenms
van stukken waarvan de verdachte en
zijn raadsman vooralsnog geen inzage
mogen nemen (1).
3° Het recht van verdediging wordt niet

verkort door de omstandigheid dat de
onderzoeksgerechten, inzonderheid de
kamer van inbeschuldigingstelling, die
trouwens de volheid van rechtsmacht
van onderzoek bezit, bij de uitoefening
van hun toezicht op de wettigheid van
een aanhoudingsbevel overeenkomstig
artt. 4 en 20 Wet Voorlopige Hechtenis,
kennis nemen van stukken waarvan
(1) en (2) Raadpl. Cass., 29 maart 1983
(A.C., 1982-83, nr. 421).

ARREST

(A.R. nr. 773)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7 en 97 van de
Grondwet, 96 van het Wetboek van Strafvordering, 1, als gewijzigd door de wet
van 13 maart 1973, en 4 van de wet van
20 april 1874, en uit de miskenning van
het recht van verdediging,
doordat het arrest, hoewel de verdachte geen kennis mag nemen van het d~s
sier en noch de onderzoeksrechter m
zijn verslag of de procureur des Konings
in zijn vordering, noch de procureur-generaal in zijn verslag en zijn vordering
gewag hebben gemaakt van een stuk
nr. 6, vaststelt dat het hof van beroep
steunt op stuk 6 van het dossier om vast
te stellen dat de ten laste gelegde feiten
werden gepleegd te Antwerpen op 25 mei
1986 en dientengevolge het hoger beroep
ong~grond verklaart daar de feiten niet
verjaard zouden zijn,
terwijl het Hof van Beroep te Antw~r
pen niet op de stukken van het dossrer
kan steunen, daar het, overeenkomstig
artikel 4 van de wet van 20 april 1874,
enkel mag steunen op het verslag van de
onderzoeksrechter, de vordering van de
procureur des Konings en de middelen
van de verdachte; de wetgever namelijk
geenszins bepaald heeft dat de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling kennis mogen nemen van het dossier maar duidelijk zegt dat de onderzoeksrechter een verslag uitbrengt, de
procureur des Konings vordert, de verdachte zijn uitleg geeft of zijn raadsman
voor hem pleit; de memorie van toelichting van de wet van 20 april 1874 duidelijk stelt: « L'intervention de la chambre
du conseil cesse d'etre une simple formalite pour prendre le caractere d'un debat
serieux auquel le prevenu et son d~fen
seur sont admis a prendre part » (zre de
conclusie van de advocaat-generaal Terlinden, Cass., 5 augustus 1910, Pas., 1910,
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I, 413); het hof van beroep voormel~e
wetsbepalingen schendt door zelf kenms
te nemen van het dossier zonder hiervan
mededeling te doen aan aile partijen; zodat het arrest niet wettig heeft kunnen
vaststellen dat de gepleegde feiten niet
verjaard zijn, en de beslissing dan ook
niet gemotiveerd is als vereist door artikel 97 van de Grondwet :

Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet niet van toepassing is
op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende dat de artikelen 7
van de Grondwet en 1 van de wet
van 20 april 1874 geen regeling inhouden van de rechtspleging voor
de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen op het
hoger beroep tegen de beschikking
van de raadkamer inzake bevestiging van de voorlopige hechtenis;
dat artikel 4 van de wet van 20 april
1874, wat het verslag van de onderzoeksrechter en het horen van de
procureur des Konings en van de
verdachte betreft, aileen betrekking
heeft op de rechtspleging voor de
raadkamer;
Overwegende dat weliswaar uit de
artikelen 4 en 20 van de wet van 20
april 1874, gelezen in verband met
artikel 5 van dezelfde wet, volgt dat
de verdachte of zijn raadsman in de
stand van de procedure nog niet gerechtigd zijn inzage van de stukken
te nemen; dat voormeld artikel 20
bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet « het

Nr. 697

openbaar ministerie en de verdachte
of zijn raadsman gehoord »; dat de
wetgever daardoor het recht van
verdediging heeft geregeld en deze
regeling niet belet dat de onderzoeksgerechten, inzonderheid de kamer van inbeschuldigingstelling, die
trouwens de volheid van rechtsmacht van onderzoek bezit, bij de
uitoefening van hun controle van de
wettigheid van het aanhoudingsbevel, kennis nemen van de stukken
waarvan de verdachte en zijn raadsman vooralsnog geen inzage mogen
nemen; dat aldus het recht van verdediging niet wordt miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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.
13 augustus 1986 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. C. Coen, Antwerpen.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

A
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzakelijk verband - Wegverkeersongeval
- Beslissing waarbij een bestuurder alleen
aansprakelijk wordt verklaard voor de schade
- Wettige beslissing - Vereiste.
1392

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Wegverkeersongeval - Begrip.

Oorzakelijk verband
1392

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Ongeval op de weg naar en van het werk Fout van een werknemer - Schade berokkend aan andere werknemers - Ongeval
zonder verband met de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst - Arbeidsovereenkomstenwet, art. 18 - Niet toepasselijk.
1466

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Gebrek van de zaak- Begrip.

1472

Aanspral{elijkheid buiten overeenkomst
Schade veroorzaakt door de samenlopende
fouten van twee personen - Ieder van hen
t.a.v. het slachtoffer gehouden tot volledige
schadevergoeding.
1420

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade veroorzaakt door een aangestelde Arbeidsovereenkomstenwet, art. 18.
1420

Aansprake.lijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever Schade door de aangestelde veroorzaakt in
zijn bediening- Begrip.
1440

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid Fout van de aangestelde m zijn bediening Aangestelde die vader of moeder 1s van het
slachtoffer - Opdrachtgever aansprakelijk
1440

Overlijden van een door een arbeidsongeval
getroffene - Gemeenrechtelijke vergoeding
toegekend aan de weduwe voor de door haar
persoonlijk geleden materiEHe schade
Arbeidsongevallenrente toegekend aan de
kinderen
Geen herstel van dezelfde
schade.
1348

Afstand
Burgerlijke zaken Begrip.

Afstand van geding 1443

Afstand
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Afstand van een burgerlijke partij buiten de
tegenwoordigheid van andere burgerlijke
partijen- Geldigheid.
1470

Afstand
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Afstand ten overstaan van het openbaar
ministerie - Betekening aan het openbaar
ministerie niet vereist.
14 70

Arbeidsongeval
Begrip - Vaststelling in het arrest dat een
ongeval zich op de plaats van het werk heeft
voorgedaan - Verzekeraar die niet heeft
betwist dat de getroffene onder het gezag van
zijn werkgever stond - Beslissing in het
arrest dat het ongeval een arbeidsongeval is.
1366

Arbeidsongeval
Ongeval op de weg naar en van het werk Fout van een werknemer - Schade berokkend aan andere werknemers - Ongeval
zonder verband met de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst - Arbeidsovereenkomstenwet, art. 18 - Niet toepasselijk.
1466

Arbeidsongeval
Overlijden van de getroffene - ArbeJdsongevallenrente toegekend aan de kmderen Gemeenrechtelijke vergoeding toegekend aan
de weduwe voor de door haar persoonlijk
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geleden materiele schade - Geen herstel van
dezelfde schade.
1348

Arbeidsongeval
Verbod van cumulatie van de bij die wet
bepaalde forfaitaire vergoedingen met de
gemeenrechtelijke vergoeding die betrekking
heeft op de lichamelijke schade - Draagwijdte van dat verbod.
1348

Arbeidsongeval
Rechtsvordering van de getroffene tegen de
arbeidsongevallenverzekeraar - Driejarige
verjaring - Rechtsvordering door de getroffene ingesteld v66r het verstrijken van die
termijn van drie jaar - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vordering van de verzekeringsinstelling tegen de arbeidsongevallenverzekeraar - Vordering tot terugbetaling van
toegekende uitkeringen - Vordering ingesteld na het verstrijken van de termijn van
drie jaar - Ontvankelijkheid.
1404

Arbeidsongeval
Rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen- Verjaring- Stuiting.
1404

Arbeidsongeval
Vergoedingen - Overeenkomst tussen de
getroffene en de arbeidsongevallenverzekeraar - Ziekte- en invaliditeitsverzekering Overeenkomst die tegen de verzekeringsinstelling kan worden aangevoerd- Vereiste.
1404

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Hoger beroep - Belang Hoger beroep van de getroffene - Uitspraak
in eerste aanleg conform zijn conclusie. 1412

AI·beidsovereenkomst
Handelsvertegenwoordiger - Bediende die
niet over zaken heeft onderhandeld voor rekening en in naam van zijn opdrachtgever Arrest waarin wordt beslist dat die bediende
niet als handelsvertegenwoordiger werkzaam
is geweest - Wettige beslissing.
1369

Arbeidsovereenkomst
Bedienden - Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden - Bepaling van dwingende aard -Wet van politie en veiligheid.
1369

Arbeidsovereenkomst
Ongeval op de weg naar en van het werk
Fout van een werknemer - Schade berokkend aan andere werknemers - Ongeval
zonder verband met de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst - Arbeidsovereenkomstenwet, art. 18 - Niet toepasselijk.
1466

Arbeidsovereenkomst
Handelsvertegenwoordiger - Uitwinningsvergoeding- Tewerkstelling van een jaar.
1341

B
Benelux
Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof Uitleg van een aan Belgie, Luxemburg en
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel Vraag tot uitleg -- Voorwaarde waaronder het
Hof van Cassatie niet gehouden is een vraag
tot uitleg aan het Benelux-Gerechtshof voor
te leggen.
1375

Bescherming van de maatschappij
Art. 20, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij - Vordering van de procureur des
Konings tot wederopneming van een op proef
vrijgelaten gelnterneerde
Cassatieberoep
- Ontvankelijkheid.
1501

Beslag
Uitvoerend beslag onder derden - Gerechtelijk Wetboek, art. 1542 - Derde-beslagene Aansprakelijkheid.
1442

Bevoegdheid en aanleg
Sociale zaken - Art. 578, 3°, Ger.W. - Individueel geschil betreffende de toepassing van
collectieve arbeidsovereenkomsten - Begrip.
1455

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Eindbeslissing
op de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering - Akteverlening aan de burgerlijke partij van haar voorbehoud voor de
toekomst - Later ingestelde vordering van de
burgerlijke partij
Strafgerecht niet
bevoegd.
1373

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Beschikking
van de raadkamer waarbij een misdaad
wettig wordt gecorrectionaliseerd - Correctionalisering die ook voor andere kwalificaties van hetzelfde feit geldt- Voorwaarden.
1491

Bewijs
Strafzaken - Correctionele en politiezaken
- Veroordeling o.m. gegrond op een getuigenverklaring rechtsgeldig ter terechtzitting
afgelegd vooraleer de rechtstreeks gedaagde
in de zaak betrokken werd - Verklaring
waarover de rechtstreeks gedaagde tegenspraak heeft kunnen voeren- Wettigheid.
1378

Burgerlijke rechtsvordering
Rechtsvordering gebracht voor
rechter- Vereisten.

de
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te slaan mist.

Cassatiemiddelen

c

Dienstplicht - Nieuw middel - Recht van
verdediging - Hoge Militieraad - Ontoereikende termijn van oproeping.
1346

Cassatiemiddelen

Cas sa tie
Taak van het Hof - Burgerlijke zaken Bestreden beslissing die haar beschikkende
gedeelte grondt op een door de voorziening
gekritiseerde reden - Bevoegdheid van het
Hof deze te vervangen door een rechtsgrond
die het beschikkende gedeelte verantwoordt.
1475

Cassatie
Taak van het Hof - Burgerlijke zaken Bestreden beslissing die haar beschikkende
gedeelte grondt op een door de voorziening
gekritiseerde reden - Bevoegdheid van het
Hof deze te vervangen door een rechtsgrond
die het beschikkende gedeelte verantwoordt.
1481

Cas satie
Verenigde kamers Bevoegdheid.

Middel dat feitelijke grondslag
1394

Burgerlijke zaken 1341

Cassatie
Omvang - Burgerlijke zaken - Bij vernietiging niet afscheidbaar beschikkend gedeelte
- Begrip.
1443

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Middel niet overgelegd aan de feitenrechter
en hieruit afgeleid dat het strafgerecht niet
bevoegd was om kennis te nemen van die
vordering- Ontvankelijk middel.
1425

Cassatiemidde!en
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit gebrek aan belang Exceptie die neerkomt op een verzoek tot
vernietiging van de beslissing.
1415

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Strafvordering - Een enkele straf uitgesproken
wegens verscheidene misdrijven - Middel
dat enkel betrekking heeft op een van die
misdrijven - Straf naar recht verantwoord
door een ander misdrijf.
1389

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Gemis aan
belang.
1427

Cassatie
Strafzaken - Voorziening van de procureurgeneraal - Art. 441 Sv. - Rechterlijke beslissing waardoor de geadieerde rechter zijn
rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend Nieuwe beslissing van die rechter - Machtsoverschrijding - Nieuwe beslissing door het
Hof vernietigd - Vernietiging met verwijzing.
1496

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging van de beslissing op
de rechtsvordering van een burgerlijke partij
- Vernietiging van de niet definitieve beslissing op de rechtsvordering van een andere
burgerlijke partij tegen dezelfde beklaagde en
dezelfde
burgerrechtelijk
aansprakelijke
partij - Vereisten.
1420

D
Dienstplicht
Uitstel en vrij lating van dienst op morele
grond - Werkelijk en gewoonlijk verblijf
buiten Europa - Verblijf om studieredenen.
1346

E

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Conclusie genomen V!JOr een
onderzoeksgerecht - Geen antwoord op die
conclusie - Middel afgeleid uit schending
van art. 97 Gw. - Middel dat faalt naar recht.
1502

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Bewering die geen steun vindt
m het bestreden arrest noch m een van de
ovenge stukken waarop het Hof vermag acht

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding door onderlinge toestemming
- Uitkering tot levensonderhoud - Toepasselijke regels.
1360

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding - Wederzijdse eisen tot echtscheiding - Beslissing op een der eisen over
geschreven m de regtsters van de burgerlijke

-4stand - Andere eis nog aanhangig voor het
hof van beroep - Provisionele uitkering op
grond van art. 301 B.W. als voorlopige maatregel - Concurrerende bevoegdheid van de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, rechtsprekend in kort geding, en van
de rechter over het bodemgeschil.
1362

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding door onderlinge toestemming
- Voorafgaande overeenkomst van de echtgenoten - Bepaling betreffende de bijdrage van
de echtgenoten in het onderhoud van de
kinderen uit het huwelijk - Wijziging Vereisten.
1400

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding - Huwelijk v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976, onder het
stelsel van gemeenschap van aanwinsten Levensverzekering, in de vorm van groepsverzekering, door een van de echtgenoten afgesloten tijdens het huwelijk - Echtgenoten
die geen verklaring hebben afgelegd als
bedoeld in art. 1, 1', van art. 3 wet 14 juli 1976
- Premies tijdens het huwelijk betaald met
gelden van de gemeenschap - Echtscheiding
na de inwerkingtreding van de wet van 14 juli
1976 - Verzekeringnemer die zijn recht van
afkoop uitoefent Vergoeding aan de
gemeenschap - Verzekeringswet 11 juni
1874, art. 43, laatst<:> lirl.
1481

Gerechtskosten
Strafzaken - Strafvordering - Verval door
verjaring- Veroordeling van de beklaagde in
kosten van de strafvordering
Onwettige
veroordeling.
1381

Gerechtskosten
Strafzaken Procedure in cassatie
Beklaagde die bedoelt hoger beroep in te
stellen maar door de vergissing van een griffier een verklaring van cassatieberoep ondertekent- Kosten ten laste van de Staat. 1437

Gerechtskosten
Strafzalcen - Landloperij - Cassatiegeding
- Voorziening van een landloper tegen het
vonnis van de correctionele rechtbank
waarbij zijn internering wordt bevolen Verwerping van de voorziening
Veroordeling van de eiser in de kosten.
1514

Grondwet
Art. 7, derde lid - Met redenen omk!eed
bevel van de rechter - Begrip.
1502

H

Hoger beroep

G

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeentebelasting - Met het patent analoge
belasting- Begrip.
1402

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeentebelasting op de verkoopwaarde van
nijverheidspanden en op de gebruikswaarde
van materieel en werktuigen - Bedrag vastgesteld ongeacht de winsten of baten - Met
het patent analoge belasting.
1402

Geneeskunde
Verdovende middelen - Handel - Verbeurdverklaring - Wet 24 feb. 1921, art. 4, § 6 Zaken die het voorwerp hebben uitgemaakt
van de misdrijven omschreven in de artt. 2bis
en 3 van.die wet- Begrip.
1494

Geneeskunde
Orde van Geneesheren- Bijdrage - Schuld.
1364

Burgerlijke zaken - Onteigening ten algemenen nutte - Rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden - Vaststelling van de
voor!opige vergoedingen - Vordering tot
herziening - Vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg - Vo1 nis vatbaar voor hoger
beroep.
1458

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Belang - Arbeidsongeval - Hoger beroep van de getroffene Uitspraak in eerste aanleg conform zijn
conclusie.
1412

Hoger beroep
Strafzaken - Beroepen vonnis vernietigd Verplichting voor de appelrechter om
uitspraak te doen over de zaak zelf Grenzen.
1353

Hoger beroep
Strafzaken - Ger.W., art. 1068 toepassing in strafzaken.

Geen
1353

Hoger beroep
Strafzaken - Verslag ter terechtzitting Kamer van mbeschuldigingstelling - Voorlop!ge hechtems.
1435
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tot terugbetaling van toegekende uitkeringen .
- Vordering ingesteld na het verstrijken van
de termijn van drie jaar- Ontvankelijkheid.
1404

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de
burgerlijke partij ontvankelijk - Bevoegdheid van de rechter in hager beroep.
1355

Inkomstenbelastingen

Huur van goederen

Voorziening voor het hof van beroep Nieuwe middelen - Feite n niet aangebracht
voor de directeur van de belastingen.
1451

Pacht Einde
Opzegging door de
verpachter met het oog op exploitatie van het
pachtgoed door zijn zoon - Betwisting van de
werkelijkheid van die exploitatie - Vordering tot schadevergoeding ingesteld tegen de
verpachter aileen - Ontvankelijke vordering.
1473

J

Huur van goederen
Handelshuur - Huurhernieuwing geweigerd
op grand van art. 16, I, 1", Hande lshuurwet Uitzetting - Verhuurder die, zonder gewichtige reden, het ingeroepen voornemen niet
ten ui tvoer he eft gebracht binnen zes
maanden - Aan het onroerend goed gegeven
bestemming die elke handelsonderneming
uitsluit- Uitzettingsvergoeding.
1475

Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld - Vakantiegeld bij vertrek Bezoldiging
waarmee
rekening
wordt
gehoude n - Begrip.
1452

Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld Gewoon vakantiegeld Berekening - Bezoldiging waarmee rekening
wordt gehouden - Begrip.
1452

Huwelijkscontract
Huwelijk v66r de inwerkingtreding van de
wet van 14 juli 1976, onder het stelsel van
gemeenschap van aanwinsten - Levensverzekering, in de vorm van groepsverzekering,
door een van de echtgenoten afgesloten
tijdens het huwelijk - Echtgenoten die geen
verklaring h ebben afgelegd als bedoeld in art.
1, 1", van art. 3 wet 14 juli 1976 - Premies
tijdens het huwelijk betaald met gelden van
de gemeenschap - Echtscheiding na de
inwerkingtreding van de wet 14 juli 1976 Verzekeringnemer die zijn recht van afkoop
uitoefent - Vergoeding aan de gemeenschap
- Verzekeringswet 11 juni 1874, art. 43,
laatste lid .
1481

K
Koop
Voor onbepaalde tijd verleende concessie van
alleenverkoop - Wet van 27 juli 1961, art. 1,
§ 2 - Verkoopconcessie - Begrip.
1394

Kort geding
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
- Inbeslagneming door de procUI·eur des
Konings naar aanleiding van een misdaad of
een wanbedrijf - Dagvaarding van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg,
zitting houdende in kart geding, ten einde het
beslag te h01·en opheffen - Voorzitter die
zich onbevoegd verklaart - Enkele omstandigheid die geen schending van art. 6.1
Verdrag Rechten van de Mens oplevert. 1477

I

Indeplaatsstelling
Burgerlijke zaken
Arbeidsongeval
Rechtsvordering van de getroffene tegen de
arbeidsongevallenverzekeraar - Driejarige
verjaring - Rechtsvordering door de getroffene ingesteld v66r het verstrijken van die
termijn van drie jaar - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling in
de plaats getreden van de getroffene - Vordering van de verzekeringsinstelling tegen de
arbeidsongevallenverzekeraar - Vordering

L
Landloperij

I

Landloper ter beschikking van de regering
gesteld om in een bedelaarsgesticht te worden
opgeslot<;>n- V<O'r<O'ist<;>n .
1429

-6Landloperij

Ondernemingsraad en veiligheidscomite

Wet van 27 nov. 1891, art. 16bis - Landloper
ter beschikking van de regering gesteld Hoger beroep - Termijn van acht dagen
waarbinnen de rechter in hager beroep
uitspraak moet doen - Draagwijdte van die
termijn.
1514

Landloperij
Terbeschikkingstelling van de regering van
een landloper om in een toevluchtshuis voor
onbepaalde tijd te worden gelnterneerd Vereisten - Redenen.
1514

Landloperij
Voorziening in cassatie van een landloper
tegen een vonnis waarbij zijn internering
wordt bevolen - Verwerping van de voorziening - Veroordeling van de eiser in de
kosten.
1514

Verkiezing - Geschillen - Vertegenwoordiging van de vakorganisatie voor de arbeidsgerechten.
1484

Onderzoek in strafzaken
Vordering van een gerechtelijk onderzoek Vorm.
1429

Onderzoek in strafzaken
Geheimhouding - Gevolg.

1502

Onderzoeksgerechttrn
Raadkamer - Regeling van de procedure Tijdstip van aanhangigheid.
1431

Onderzoeksgerechten
Beschikking tot verwijzing naar de con·ectionele rechtbank wegens een als wanbedrijf
omschreven feit Tweede beschikking
waarbij
verzachtende
omstandigheden
worden aangenomen en de verdachte wegens
hetzelfde feit, als misdaad omschreven,
verwezen wordt- Nietig.
1491

Onderzoeksgerechten
Toezicht van die gerechten bij de bevestiging
van een bevel tot aanhouding - .Kennisneming van stukken waarvan de verdachte en
zijn raadsman in die stand van de rechtspleging overeenkomstig de wet geen inzage
mogen nemen- Wettigheid.
1523

M

Onteigening ten algemenen nutte

Militair
Militair gerecht - Rechten van de Mens Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechtbank - Begrip.
1516

Rechtspleging bij " hoogdringende omstandigheden » - Artt. 14 en 16, vervat in art. 5
wet 26 juli 1962 - Voorlopige vergoedingen 'vordering tot herziening - Rechtspleging Hoger beroep.
1458

Oplichting
Bestanddelen van het misdrijf - Begrip. 1389

Overeenkomst

0

Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

Uitlegging naar de wijze waarop partijen de
overeenkomst hebben uitgevoerd - Wettigheid.
1394

door

de

Strafzaken - Straftoemeting in verhouding
tot de zwaarte van de bewezen verklaarde
misdrijven en tot de individuele strafwaardigheid van elke beklaagde - Onaantastbare
beoordeling door de fe1tenrechter, binnen de
door de wet gestelde per ken.
1519

R

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezing - Vordering tot het organiseren
van verkiezingen - Termijn.
1484

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezing - Verplichting tot het organiseren van verkiezingen
Bevoegdheid van
de arbeidsgerechten.
1484

Rechtbanken
Strafzaken
Onpartijdige, rechterlijke
instantie - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Onwettigheid doordat de
zaak niet door een onpartijdige rechterlijke
instantie is behandeld - Gevolg.
1385
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Rechtbanken
Strafzaken - Verzet - Rechterlijke beslissing waardoor de geadieerde rechter zijn
rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend Nieuwe beslissing van die rechter - Machtsoverschrijding.
1496

Rechtbanken
Bevoegdheid van de strafrechter - Burgerlijke rechtsvordering - Regels van openbare
orde.
1425

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke
instantie - Begrip.
1357

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.3, b - Recht van de beklaagde i.v.m. de
voorbereiding van zijn verdediging - Toepassingsgebied.
1383

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Onwettigheid hieruit voortvloeiend dat
de zaak niet door een onpartijdige rechterlijke instantie is behandeld - Gevolg.
1385

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.2 - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht - Aanwijzingen
van schuld Bewijzen van schuld Vermoeden van onschuld.
1435

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, art. 14, § 2 - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht - Aanwijzingen van schuld Vermoeden van onschuld.
1435

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens, art. 5.3 Recht binnen een redelijke termijn berecht te
worden of hangende het proces in vrijheid te
worden gesteld - Begrip.
1465

Rechten van de Mens
Burgerlijke zaken
Europees Verdrag
Rechten van de Mens, art. 6.1 - Betwisting
betreffende burgerlijke rechten en verplichtingen - Recht van een ieder op de behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke
termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet
is ingesteld - Inbes!agneming door de procureur des Konings naar aanleiding van een
misdaad of en wanbedrijf - Dagvaarding
voor de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, zitting houdende in kart
geding, ten einde het beslag te horen
opheffen
Voorzitter die zich onbevoegd
verklaart - Enkele omstandigheid die geen

schending van de voormelde bepaling oplevert.
1477

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Art. 5.2 - Recht van iedere gearresteerde om
op de hoogte te worden gebracht van de
redenen van zijn arrestatie en van aile
beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht.
1502

r.:

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6 - Bepaling die, in de regel, betrekking
heeft op de uitoefening van het recht van
verdediging voor de vonnisgerechten.
1502

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens
Art. 5.2 - Rechten van een gearresteerde om
op de hoogte te worden gebracht in een taal
welke hij verstaat - Taal - Begrip.
1510

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens 1510
Art. 5.3 - Redelijke termijn - Begrip.

Rechten van de Mens
Handhaving van de voorlopige hechtenis Europees Verdrag Rechten van de Mens Art. 5.3 - Recht om binnen een redelijke
termijn te worden berecht of hangende het
proces in vrijheid te worden gesteld 1510
Begrip.

Rechten van de Mens
Eur·opees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Militair gerecht - Onafhankelijke
en onpartijdige rechtbank - Begrip.
1516

Recht van verdediging
Strafzaken
Voorlopige hechtenis
Bevoegdheid van de wetgever.
1383

Recht van verdediging
Bes!issing steunend op een algemeen gebruik
- Algemeen gebruik door partijen niet ingeroepen - Schending van recht van verdediging - Voorwaarden.
1446

Recht van verdediging
Strafzaken - Verzoek tot heropening van de
debatten - Weigering - Beslissing van de
voorzitter van het rechtscollege.
1461

Recht van verdediging
Miskenning - Begrip.

1493

Recht van verdediging
Voorlopige hechtenis -Wet Voorlopige Hechtenis, artt. 4 en 8 - Verdachte in vrijheid
gelaten of in vrijheid gesteld - Tweede bevel
tot aanhouding verleend wegens nieuwe en
ernstige omstandigheden - Geen inzage van
het dossier voor de verdediging - Geen
schending van bet recht van verdediging. 1502
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Recht van verdediging
Voorlopige hechtenis - Toezicht van de
onderzoeksgerechten bij de bevestiging van
een bevel tot aanhouding - Kennisneming
voor die gerechten van stukken waarvan de
verdachte en zijn raadsman in die stand van
de rechtspleging geen inzage mogen nemen
- Geen miskenning van het recht van verdediging.
1523

Rechterlijke organisatie
Militair gerecht - Rechten van de Mens Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechtbank - Begrip.
1516

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Correctionele rechtbank - Vonnis
mede uitgesproken door een rechter die niet
alle zittingen heeft bijgewoond waarop de
zaak is behandeld - Nietig vonnis.
1380

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Begrip.

1353

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Strafzaken - Vermoeden van onschuld Aanwijzingen van schuld vermeld in beslissing van invrijheidstelling tegen borgsom.
1465

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Recht op een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie
Miskenning
Begrip.
1493

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht van verdediging Begrip.

Miskenning
1493

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Conclusie waarin niet
wordt betwist dat een voor de toepassing van
een wettelijke bepaling vereiste voorwaarde
is vervuld - Vervulling van die vomwaarde
niet uitdrukkelijk vastgesteld door de rechter.
1366

Redenen van de vonnissen en arresten
Conclusie strekkende tot
Strafzaken
vermindering van de door de eerste rechter
uitgesproken straf - Antwoord noodzakelijk.
1429

Conclusie van de verdachte
die conclusie - Begrip.

Antwoord op
1502

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Beschikking tot verwijzing van
de verdachte naar de correctionele rechtbank
wegens oplichting - Tweede beschikking
waarbij dezelfde verdachte, na aanneming
van verzachtende omstandigheden, naar de
correctionele rechtbank verwezen wordt
wegens valsheid in geschriften en gebruik
van valse stukken - Vaststelling, door het
hof van beroep, dat dezelfde feiten als valsheid, gebruik van valse stukken, oplichting
en, bovendien, als bedrieglijke bankbreuk
kunnen worden aangemerkt
Arrest
waarbij wordt beslist dat aan die feiten een en
hetzelfde onsplitsbaar opzet ten grondslag ligt
Hof van beroep dat de correctionele
rechter niet bevoegd verklaart - Toezicht
van het Hof - Beschikkingen en arrest in
kracht van gewijsde gegaan - Regeling van
rechtsgebied - Beslissing van het hof van
beroep die gegrond lijkt - Vernietiging van
de twee beschikkingen - Verwijzing naar de
kamer van inbeschuldigingstelling.
1491

Regeling van rechtsgebied
· Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij een verdachte
wegens als wanbedrijven omschreven feiten
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen - Vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart omdat een van die feiten een
niet gecorrectionaliseerde misdaad is
Beslissingen met kracht van gewijsde -Vaststelling van het Hof dat di t fei t een misdaad
schijnt te zijn en dat de andere feiten samenhangend schijnen te zijn - Vernietiging van
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzing naar de kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
1500

Rust- en overlevingspensioen
Zelfstandigen - Samenloop - Pensioenregeling der vrijwillig verzekerden - Begrip. 1414

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie - Verplichting om
daarop te antwoorden - Begrip.
1468

Redenen van de vonnissen en arresten

s

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Bevestiging van het bevel tot aanhouding Redenen.
1502

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Bevestiging van het bevel tot aanhouding -

Schenkingen en testamenten
Eigenhandig testament Vereiste.

Handtekening
1410

9Verjaring

Stedebouw
Bouw- of verkavelingsverbod - Recht op
schadevergoeding - Vereisten - Negatief
stedebouwkundig attest- Begrip.
1408

Straf
Straftoemeting
t .a.v.
verscheidene
beklaagden - Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter.
1519

Straf
Verbeurdverklaring - Verdovende middelen
- Handel - Wet 24 feb. 1921, art. 4, § 6 Zaken die het voorwerp hebben uitgemaakt
van de misdrijven, omschreven in de artt. 2bis
en 3 van de wet- Begrip.
1494

T

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing
van de verjaring - Cassatiegeding.
1416

Venvijzing na cassatie
Strafzaken - Vernietiging van de beslissing
op de strafvordering wegens verval van d ie
rechtsvordering - Kosten van die vordering
ten laste van de Staat - Cassatie zonder
verwijzing.
1416

Venvijzing na cassatie
Strafzaken - Regeling van rechtsgebied Tegenstrijdigheid van een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling tot verwijzing van een verdachte naar de correctionele
rechtbank met het vonnis waarbij die rechtbank zich onbevoegd verklaart - Vernietiging door het Hof van het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling - Verwijzing
naar de kamer van inbeschuldigingstelling,
anders samengesteld.
1500

Venvijzing van een rechtbank naar een
andere

Taalgebruik
Gerechtszaken - Verzoek om uitlevering Betekening van een in den vreemde
verleende bevel tot aanhouding.
1520

Strafzaken Gewettigde verdenking Onderzoeksgerecht - Regeling van de procedure
Onttrekking wegens gewettigde
verdenking, zonder dat de onderzoeksrechter
het bij art. 127 Sv. voorgeschreven verslag
heeft uitgebracht - Ontvankelijkheid van het
verzoekschrift gericht aan het Hof van
Cassatie.
1431

Verzekering
Landverzekering - Levensverzekering Verzekeringswet 11 juni 1874, art. 43, laatste
lid- Draagwijdte.
1481

u

Verzekering
Uitlevering
Uitleveringswet, art. 3 - Uitleveringsverdrag
tussen Belgie en het Verenigd Koninkrijk
Groot-Brittannie en Ierland, artt. 3.1, 1", 1, en
8 - Betekening van de akte ter uitvoering
waarvan de vreemdeling, wiens uitlevering
wordt verzocht, is opgesloten.
1520

W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, art. 4,
§ 1.2 - Uitsluiting van het recht op uitkering
- Benadeelde echtgenote van de bestuurder
van het motorrijtuig dat het ongeval heeft
veroorzaakt - Verzekeraar veroordeeld tot
vergoeding - Verantwoording.
1375

Verzekering
W.A.M.-verzekering - W.A.M .-wet, art. 4, § 1
- Uitsluiting van bepaalde personen van het
recht op uitkering.
1375

Verzel{ering
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, art. 4,
§ 1.2 - Uitsluiting van het recht op uitkering
- Draagwijdte.
1375

v

Verzet
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Buitengewone termijn- Begrip.
1381

Verbintenis
Uitstel - Voorwaarde.

1438

Verhaal op de rechter
Bijstand van een advocaat bij het Hof van
Cassatie vereist.
1518

Verzet
Strafzaken - Door het verzet veroorzaakte
kosten ten laste gelaten van de eiser in verzet
- Wettigheid - Vereiste.
1381

10Verzet
Strafzaken
Gevolg.

Voorlopige hechtenis
Verzet ongedaan verklaard 1496

Verzet
Strafzaken - Tweemaal verzet - Beslissing
op het eerste verzet - Beslissing waardoor de
geadieerde rechter zijn rechtsmacht volledig
heeft uitgeoefend - Latere beslissing waarbij
het tweede verzet ontvankelijk wordt
verklaard - Gevolg.
1496

Verzet
Strafzaken- Voorziening in cassatie- Voorziening tegen een arrest waarbij een verzet
wegens niet-verschijning ongedaan wordt
verklaard - Draagwijdte van de voorziening.
1498.

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Onwettigheid doordat de
zaak niet door een onpartijdige rechterlijke
instantie is behandeld - Gevolg.
1385

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Eindvonnis - Begrip.
1420

Voorlopige hechtenis
Aanhouding - Wet Voorlopige Hechtenis,
art. 8 - Bevel tot aanhouding uitgevaardigd
tegen een in vrijheid gelaten of in vrijheid
gestelde verdachte - Nieuwe en ernstige
omstandigheden - Begrip.
1502

Voorlopige hechtenis
Aanhouding - Bevel tot medebrenging Bevel dat aan de verdachte bij de aanhouding
of uiterlijk binnen vierentwintig uren moet
worden betekend.
1502

Voorlopige hechtenis
Aanhouding- Grondwet, art. 7, derde lidMet redenen omkleed bevel van de rechter Begrip.
1502

Voorlopige hechtenis .
Wet Voorlopige Hechtenis, artt. 4 en 8 Verdachte in vrijheid gelaten of in vrijheid
gesteld - Tweede bevel tot aanhouding
verleend wegens nieuwe en ernstige omstandigheden - geen inzage van het dossier voor
de verdediging - Geen schending van het
recht van verdediging.
1502

Voorlopige heehtenis
Onderzoeksgerechten - Toezicht van die
gerechten bij de bevestiging van een bevel tot
aanhouding
Kennisneming voor die
gerechten van stukken waarvan de verdachte
en zijn raadsman in die stand van de rech tspleging overeenkomstig de wet geen inzage
mogen nemen - Wettigheid.
1523

Bevestiging van het bevel tot aanhouding
binnen vijf dagen - Wet Voorlopige Hechtenis, artt. 2 en 4 - Redengeving.
1352

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Bevestiging binnen
vijf dagen - Inzage van het dossier door de
verdachte of zijn advocaat niet toegestaan.
1383

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Bevestiging binnen
vijf dagen - Inzage van het dossier door de
verdachte of zijn advocaat niet toegestaan.
1383

Voorlopige hechtenis
Nieuw bevel tot aanhouding - Bevestiging Middel van de verdachte ten betoge dat het
onderzoeksgerecht, ten tijde van de beslissing, niet beschikte over aile gegevens van het
dossier - Bewering die geen steun vindt in
het bestreden arrest noch in een van de
overige stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan - Middel dat feitelijke grondslag
mist.
1394

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding Wet Voorlopige Hechtenis, art. 4 - Openbare
veiligheid - Begrip.
1502

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding Wet Voorlopige Hechtenis, art. 4 - Conclusie
van de verdachte
Antwoord op die
conclusie - Begrip. I
1502

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding Wet Voorlopige Hechtenis, art. 4 - Redenen.
1502

Voorlopige hechtenis
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de handhaving van de voorlopige
hechtenis wordt bevolen, gevolgd door een in
kracht van gewijsde gegane beschikking tot
gevangenneming met onmiddellijke tenuitvoerlegging - Voorziening.
1360

Vool'lopige hechtenis
Verslag ter terechtzitting - Kamer van inbeschuldigingstelling- Voorlopige hechtenis.
1435

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5- Redenen.
1435

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Wet Voorlopige Hechtenis,
art. 5 - Twee dagen v66r de terbeschikkingstelling van het dossier ter griffie en verplichting tot verwittiging van de raadsman van de
verdachte - Begrip.
1463

11Voorziening in cassatie

Voorlopige hechtenis
Handhaving
Invrijheidstelling
borgsom - Redenen.

tegen
1465

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Europees
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 5.3
Recht om binnen een redelijke termijn te
worden berecht of hangende het proces in
vrijheid te worden gesteld - Begrip.
1510

Voorziening in cassatie
Beslissing vatbaar voor cassatieberoep Directe gemeente- en provinciebelasting Ontvankelijkheid - Beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad over het
bezwaar van een naamloze vennootschap of
een
commanditaire
vennootschap
op
aandelen tegen een aanslag in een met het
pate nt analoge belasting - Beslissing niet in
laatste aanleg gewezen.
1402

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Beslissing waarbij een
derde wordt verzocht een stuk bij het dossier
van de rechtspleging te voegen.
1460

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken
Beslissingen niet
vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing
waarin een rechtsregel wordt opgegeven,
zonder beslissing van een geschil.
1460

Voorziening in cassatie
Termijn - Dienstplichtzaken - Beslissing
van de herkeuringsraad
Voorziening van
de dienstplichtige.
1490

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Strafzaken - Ontvankelijkheid Burger lijke rechtsvordering - Eiser die geen
partij meer is in de zaak.
1420

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Ontvankelijkheid Arrest waarbij een verzoek om verdaging van
de zaak wordt verworpen en wordt beslist dat
de zaak zelve zal worden behandeld - Voorziening v66r de eindbeslissing.
1416

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Ontvankelijkheid Voorziening ingesteld terwijl de eindbeslissing nog vatbaar is voor verzet gedurende de
gewone termijn.
1416

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Beldaagde veroordeeld op tegenspraak - Arrest bij verstek
gewezen ten aanzien van de burgerlijke partij
- Arrest niet vatbaar voor verzet - Aanvang
van de termijn om cassatieberoep in te
stellen.
1351

Termijn - Strafzaken - Ontvankelijkheid Burgerlijke rechtsvordering - Veroordeling
bij verstek - Voorziening van de beklaagde
tijdens de gewone verzettermijn.
1469

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Ontvankelijkheid
Cassatieberoep van de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij - Cassatieberoep niet
betekend.
1420

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Voorziening tegen
een eindarrest op tegenspraak.
1351

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep openstaat - Strafzaken - Arresten van de kamer
van inbeschuldigingstelling, waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt
bevolen, gevolgd door een in kracht van
gewijsde gegane beschikking tot gevangenneming met onmiddellijke tenuitvoerlegging Voorziening.
1360

Voorziening in cassatie
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep Strafzaken - Vonnis van de correctionele
rechtbank in eerste aanleg gewezen
Ontvankelijkheid van de voorziening.
1428

Voorziening in cassatie
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep Strafzaken- Vordering van de procm·em· des
Konings tot wederopneming, in de psychiatrische afdeling van een strafinrichting, van
een op proef vrijgelaten ge!nterneerde - Art.
20, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij - Cassatieberoep
Ontvankelijkheid.
1501

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Voorziening tegen een beslissing waarbij een verzet wegens niet-verschijning ongedaan wordt verklaard
Draagwijdte van de voorziening.
1498

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Arrest van een hof van beroep
- Voorziening van de beklaagde en van de
procureur-generaal bij het hof van beroep Arrest reeds vernietigd op voorziening van de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
- Art. 441 Sv. - Geen reden van bestaan Niet ontvankelijke voorziening.
1498

Vreemdelingen
Wet 15 dec. 1980 - Terugwijzing en uitzetting
- Voorkeursbehandeling bedoeld in art. 21,
4o - Huwelijk met een Belg of een Belgische
- Huwelijk na de maatregel van terugwijzing
- Geen invloed op het terugwijzingsbesluit.
1358
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beroep of door de auditeur-generaal bij het
Militair Gerechtshof - Draagwijdte van die
machtiging.
1448

w

Zegel (Met
Taksen)

Wegverkeer
Gevaarsbord - Wegverkeersreglement, art.
66 - Verkeersbord A 39 - Draagwijdte. 1398

Wegverkeer
Aanwijzingsbord - Wegverkeersreglement,
art. 71 - Verkeersbord F 83 - Draagwijdte.
1398

Wetten, decreten, besluiten
Wetten van politie en veiligheid - Arbeidsovereenkomst Bedienden
Art. 15
Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden
Bepaling van dwingend recht - Wet van
politie en veiligheid.
1369

z
Zegel (Met
Taksen)

het

Zegel

Gelijkgestelde

Ambtenaar van het Beshmr der Registratie
en Domeinen - Inzage van het dossier van
een strafonderzoek - Machtiging verleend
door de procureur-generaal bij het hof van

het

Zegel

Gelijkgestelde

Ambtenaar van het Bestuur der Registratie
en Domeinen - Inzage van het dossier van
een strafonderzoek - Bankbescheiden of
bescheiden afkomstig van een kredietinstelling - Bescheiden die dee! uitmaken van het
strafonderzoek - Machtiging verleend voor
de procureur-generaal bij het hof van beroep
- Draagwijdte.
1448

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeval - Overeenkomst tussen de
getroffene en de arbeidsongevallenverzekeraar - Overeenkomst die tegen de verzekeringsinstelling kan worden aangevoerd Vereiste.
1404

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Verzekeringsinstelling - Verzekerde, door
een arbeidsongeval getroffen - Toekenning
aan de getroffene van uitkeringen inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering - Rechtsvordering van de getroffene tegen de arbeidsongevallenverzekeraar - Driejarige verjaring
- Rechtsvordering door de getroffene ingesteld v66r het verstrijken van die termijn van
drie jaar - Vordering van de verzekeringsinstelling tegen de arbeidsongevallenverzekeraar- Vordering tot terugbetaling van toegekende uitkeringen - Vordering ingesteld na
het verstrijken van de termijn van drie jaar Ontvankelijkheid.
1404

Ziekte- en invaliditeitsverzellering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Invaliditeitsuitkering - Gerechtigde met persoon
ten laste - Art. 2 K.B. 23 jan. 1980
Overgangsbepaling - Draagwijdte.
1344
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